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1. Представлення до вчених звань (учений секретар університету, 

кандидат філологічних  наук, професор Т.І.Тищенко). 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

кандидата філологічних наук, професора Т.І.Тищенко з означеного питання, 

вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

      1. Протоколи лічильної комісії затвердити. 

                         

2.  До вченого звання професора представити:  

2.1 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання профессора по кафедрі української літератури та журналістики імені 

професора  Леоніда Ушкалова присвоїти Левченко Наталії Микитівні.  

«за» – 54, «проти» – 0, «недійсних бюлетенів» – немає. 

3. До вченого звання доцента представити: 

3.1 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання доцента по кафедрі освітології та інноваційної педагогіки присвоїти 

Боярській-Хоменко Анні Володимирівні.  

«за» – 53, «проти» – 1, «недійсних бюлетенів» – немає. 

3.2 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання доцента по кафедрі англійської мови присвоїти Кабанській Ользі 

Сергіївні.  

«за» – 53, «проти» – 1, «недійсних бюлетенів» – немає. 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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2. Наукова доповідь: «Біблійна герменевтика як домінуючий елемент 

поетики творів давньої української літератури» (доктор філологічних 

наук, доцент, професор кафедри української літератури та журналістики 

імені професора Леоніда Ушкалова  Н.М. Левченко). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора філологічних наук, 

доцента, професора кафедри української літератури та журналістики імені 

професора Леоніда Ушкалова  Н.М. Левченко з означеного питання, вчена 

рада  

УХВАЛИЛА: 

Інформацію прийняти до відома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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3. Про визначення і затвердження «Стратегії розвитку Харківського 

національного педагогічного університету імені  Г.С. Сковороди на 2021-

2025 рр.» (ректор , доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України  Ю.Д. Бойчук). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора , доктора педагогічних 

наук, професора, члена-кореспондента НАПН України  Ю.Д. Бойчука з 

означеного питання, вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити  «Стратегію розвитку Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди на 2021-2025 рр.» 

Розробники: Робоча група з розроблення «Стратегії розвитку Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди на 2021-2025 

рр.» ( за наказом від 30 грудня 2020 р., № 177-од). 

 

2. Оновити організаційно-структурну схему ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. 

 

3. Анулювати організаційно-структурну схему ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. 

(станом на 21.12.2020 р.).  

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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4. Про внесення змін до структури  університету (ректор , доктор 

педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України   

Ю.Д. Бойчук). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора , доктора педагогічних 

наук, професора, члена-кореспондента НАПН України  Ю.Д. Бойчука з 

означеного питання, вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Створити: 

1.1 Кафедру дошкільної педагогіки і фахових методик. Розробити положення. 

1.2 Науково-методичну лабораторію інновацій в освіті (на громадських 

засадах).  

 

2. Ввести посаду: 

2.1 Помічник ректора з менеджменту і стратегічного розвитку. 

Призначити помічником ректора з менеджменту і стратегічного розвитку 

(на громадських засадах) начальника відділу менеджменту і моніторингу 

діяльності університету Плахтєєву В.І. 

2.2 Признати помічником ректора з менеджменту і стратегічного розвитку. 

Призначити помічником ректора з менеджменту і стратегічного розвитку 

(на громадських засадах) начальника відділу менеджменту і моніторингу 

діяльності університету Плахтєєву В.І. 

 

3. Перейменувати такі структурні підрозділи: 

3.1 «Центр інноваційної діяльності і трансферу технологій» на «Центр 

інноваційної і проєктної діяльності».  

3.2 «Дирекція з експлуатації комплексу спортивних споруд » на « Відділ з 

експлуатації комплексу спортивних споруд ».  

3.3 «Консультаційний центр ХНПУ імені Г.С. Сковороди для учнівської 

молоді» на « Консультаційний центр з підготовки абітурієнтів».  



3.4 «Науково-навчальна лабораторія розробки програмного забезпечення» на 

«Науково-навчальна лабораторія дистанційної освіти».  

3.5 «Кафедру філософсько-психологічної антропології» на «Кафедру 

психологічної і педагогічної антропології».  

3.6 «Кафедру фізики і кіберфізичних систем» на «Кафедру фізики». 

 

4.  Ліквідувати такі структурні підрозділи: 

4.1 Спілку студентів-сиріт. 

4.2 Навчальний науково-педагогічний комплекс ХНПУ імені Г.С. Сковороди.  

4.3 Координаційну раду громадських організацій. 

 

5. Об`єднати:  

 «Кафедру географії і методики викладання географії» та «Кафедру 

економічної теорії» і надалі іменувати іі «Кафедра суспільно-економічних 

дисциплін і географії». 

 

6. Делегувати повноваження для організації діяльності і здійснення 

контролю над такими структурними підрозділами університету:  

 

6.1 Проректору з наукової, інноваційної і міжнародної 

діяльності: 

- факультет психології і соціології; 

- природничий факультет; 

-  фізико-математичний факультет; 

- відділ аспірантури і докторантури; 

- центр інноваційної і проєктної діяльності; 

-  наукова частина; 

- центр міжнародного співробітництва і міжнародної освіти (у т. ч. культурні 

центри); 

-  підготовче відділення для іноземних громадян; 

-  наукова бібліотека; 

-  науково-методичний тренінговий центр соціального і професійного 

розвиткулюдини; 

-  рада молодих учених (на громадських засадах); 

- наукова рада (на громадських засадах); 



- науково-дослідні та науково-методичні лабораторії (у т.ч. на громадських 

засадах). 

 

6.2 Проректору з навчально-наукової роботи: 

-  інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту 

освіти; 

-  інститут інформатизації освіти; 

- український мовно-літературний факультет імені Г. Ф. Квітки-

Основ’яненка; 

- факультет дошкільної освіти; 

- центр ліцензування, акредитації і контролю якості освіти; 

- навчальний відділ; 

- відділ практик; 

- відділ використання аудиторного фонду; 

 

6.3 Проректору з науково-педагогічної роботи, соціально- 

економічних і правових питань: 

- факультет іноземної філології; 

-  історичний факультет; 

- юридичний факультет; 

- бухгалтерська служба; 

- адміністративно-господарська частина (у т.ч. інженерна група; гараж 

автомобільного транспорту; відділ матеріально-технічного постачання; 

склад; навчально-адміністративний комплекс; гуртожиток № 1); 

- студентський гуртожиток (студмістечко); 

-  їдальня; 

- навчально-спортивний табір «Гайдари»; 

- лижна база; 

- відділ комерціалізації освітніх послуг; 

- електротехнічна лабораторія; 

- відділ з експлуатації комплексу спортивних споруд; 

- пункт охорони здоров’я (на громадських засадах); 

- тендерний комітет. 

 

6.4 Проректору з навчально-виховної роботи: 

- факультет мистецтв; 

- факультет фізичного виховання і спорту; 



- факультет початкового навчання; 

- культурно-мистецький центр; 

-  музей історії університету; 

- консультаційний центр з підготовки абітурієнтів; 

-  редакція газети «Учитель»; 

-  спортивний клуб (у т. ч. реабілітаційний центр (на громадських засадах); 

- олімпійська спілка (на громадських засадах); спортивний центр «Академія 

боксу» (на громадських засадах)); 

-  студентська рада гуртожитків (на громадських засадах); 

 

-  спілка іноземних студентів і аспірантів (на громадських засадах); 

-  гендерний центр (на громадських засадах); 

- навчально-методичний інклюзивний центр (на громадських засадах); 

- асоціація випускників ХНПУ імені Г.С.Сковороди (на громадських 

засадах); 

- спілка студентів і молоді університету (у т.ч. школа молодого лідера) - (на 

громадських засадах). 

- спілку студентів-правників (на громадських засадах). 

 

6.5 Раднику ректора: 

- науково-дослідний інститут з вивчення спадщини Григорія Сковороди (у 

т.ч. лабораторія з дослідження філософської спадщини Г.С. Сковороди; 

лабораторія з дослідження літературної спадщини Г.С.Сковороди; 

лабораторія з дослідження педагогічної спадщини Г.С. Сковороди) – (на 

громадських засадах); 

- окремий науково-освітній центр українського козацтва імені Г.С.Сковороди 

(на громадських засадах); 

- рада старійшин (на громадських засадах). 

 

6.6 Ректору: 

- служба вченого секретаря; 

- відділ менеджменту і моніторингу діяльності університету( у т.ч. помічник 

ректора з менеджменту і стратегічного розвитку);  

- відділ кадрів; 

- загальний відділ (у т. ч. архів); 

- юридичний відділ; 

- відділ з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення, у т. 

ч. служба військового обліку); 

- відділ охорони праці; 



- приймальна комісія; 

-  відділ зв`язків з громадськістю та засобами масової інформації; 

- відділ з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення; 

- служба з режиму і безпеки ( у т.ч. помічник ректора з режиму і безпеки). 

 

7. Для регулювання, координації і посилення контролю всіх 

напрямів діяльності університету призначити: 

 Представниками керівництва з якості проректорів університету (за 

посадами): 

- проректора з наукової, інноваційної і міжнародної діяльності; 

- проректора з навчально-наукової роботи; 

- проректора з науково-педагогічної роботи, соціально-економічних і 

правових питань; 

-  проректора з навчально-виховної роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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5. Про затвердження положень (проректор з наукової, інноваційної і 

міжнародної діяльності, доктор філософських наук, професор  

С.В. Бережна). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової, інноваційної 

і міжнародної діяльності, доктора філософських наук, професора  

С.В. Бережну з означеного питання, вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1.  Ввести в дію наступні організаційно-розпорядчі документи: 

1.2 Положення про науково-методичну лабораторію інновацій в освіті (на 

громадських засадах). Розробник: доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Н.О. Ткачова. 

1.3 Положення про уповноважену особу відповідальну за організацію та 

проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі. Розробник: головний 

інженер М.А. Алієв.  

 

2.  Оновити  наступні організаційно-розпорядчі документи: 

 

2.1 Положення про використання технологій дистанційного навчання в 

освітньому процесі Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди. Розробник: директор інституту інформатизації освіти 

А.І. Прокопенко. 

 

2.2 Положення про кафедру освітології та інноваційної педагогіки. 

Розробник: в.о. завідувача кафедри освітології та інноваційної педагогіки 

А.В. Боярська-Хоменко, професор кафедри освітології та інноваційної 

педагогіки С.Т. Золотухіна.  

 

2.3 Положення про редакційно-видавничий відділ ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди. Розробник: начальник редакційно видавничого відділу  

О.В. Шаповалова.  

 



2.4 Положення про центр міжнародного співробітництва та міжнародної 

освіти Харківського національного педагогічного університету імені  Г.С. 

Сковороди. Розробник: завідувач центру міжнародного співробітництва та 

міжнародної освіти Л.С. Калашник. 

 

2.5 Положення про раду молодих учених Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С.Сковороди). Розробник: голова ради 

молодих учених О.І. Башкір. 

 

2.6 Положення про редакційно-видавничу раду  Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. Розробник: начальник 

редакційно-видавничого відділу О.В.Шаповалова.  

 

2.7 Положення про комісію з етики та управління конфліктами.  

Розробник: кандидат юридичних наук, завідувач кафедри кримінально-

правових дисциплін Ю.В.Шинкарьов. 

 

2.8 Положення про Асоціацію випускників ХНПУ імені Г.С Сковороди. 

Розробник: к.п.н. викладач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої 

школи координатор Асоціації випускників А.М. Цапко.  

 

2.9 Положення про Наукову раду. Розробник: кандидатка педагогічних наук, 

завідувачка кафедри  наукових основ управління О.Є. Гречаник. 

 

2.10 Положення про освітню програму ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

(нова редакція). Розробник: директор центру ліцензування, акредитації і 

контролю якості освіти І.В. Єсьман. 

 

2.11 Положення про організацію освітнього процесу здобувачів третього 

(освітньо – наукового) рівня вищої освіти в ХНПУ імені Г.С. Сковороди (у 

новій редакції). Розробник: завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін і 

трудового права імені професора О.І. Процевського-О.В. Москаленко, 

завідувач відділу аспірантури і докторантури І.В. Разуменко. 

2.12 Положення про запобігання і протидію дискримінації та сексуальним 

домаганням у ХНПУ імені Г.С. Сковороди . Розробник: к.ю.н., доцент 

кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф. О.І. 

Процевського - О.М. Лук`янчиков. 

 

2.13 Кодекс академічної доброчесності ХНПУ імені Г.С.Сковороди. 



Розробник: к.ю.н., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового 

права імені проф. О.І. Процевського -Д.О. Новіков, завідувач відділу 

аспірантури і докторантури І.В. Разуменко, директор наукової бібліотеки 

О.Г. Коробкіна. 

 

2.14 Етичний кодекс ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Розробник: кандидат 

юридичних наук, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін  

Ю.В. Шинкарьов.  

 

2.15 Положення про випускну кваліфікаційну роботу здобувачів 

першого(бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Розробник: директор центру ліцензування, 

акредитації і контролю якості освіти І.В. Єсьман.  

 

2.16 Положення про юридичний факультет ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

Розробник: декан юридичного факультету В.О. Процевський. 

 

2.17 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність 

здобувачів вищої освіти, наукових і науково-педагогічних працівників 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Розробник: в.о. завідувача кафедри освітології 

та інноваційної педагогіки А.В. Боярська-Хоменко. 

 

2.18 Положення про Наглядову раду ХНПУ імені Г.С. Сковороди.  

Розробник: к.п.н., завідувачка кафедри наукових основ управління 

 О.Є. Гречаник. 

 

2.19 Стратегія інтернаціоналізації ХНПУ імені Г.С. Сковороди.  

Розробник: доктор юридичних наук, професор кафедри державно-правових 

дисциплін та міжнародного права В.В. Марченко, завідувач центру 

міжнародного співробітництва і міжнародної освіти Л.С. Калашник.  

 

3. Анулювати наступні організаційно-розпорядчі документи: 

 

3.1 Положення про дистанційну освіту в Харківському національному 

педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди.  

Розробник: Директор інституту інформатизації освіти А.І. Прокопенко.  

 

3.2 Положення про відділ профорієнтації і роботи з випускниками. 

Розробник: завідувач відділу профорієнтації і роботи з випускниками  



Т.А. Родченко. 

 

3.3 Положення про кафедру педагогіки. Розробник: завідувач кафедри 

педагогіки С.Т. Золотухіна.  

 

3.4 Положення про спілку студентів-сиріт. Розробник: голова спілки 

студентів сиріт К.С. Костіна.  

 

3.5 Положення про навчальний науково-педагогічний комплекс ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди. Розробник: відповідальна за роботу навчального науково-

педагогічного комплексу А.М.Яковлєва. 

 

3.6 Положення про редакційно-видавничий відділ ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди. Розробник: завідувач редакційно-видавничого відділу  

О.В. Шаповалова. 

 

3.7 Положення про центр міжнародного співробітництва і міжнародної 

освіти. Розробник: завідувач центру міжнародного співробітництва та 

міжнародної освіти Л.С. Калашник.  

 

3.8 Положення про раду молодих учених Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. Розробник: голова ради 

молодих учених О.І. Башкір.  

3.9 Положення про редакційно-видавничу раду в Харківському 

національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди.  

Розробник: начальник редакційно-видавничого відділу О.В.Шаповалова. 

  

3.10 Положення про комісію з етики та управління конфліктами.  

Розробник: кандидат юридичних наук, завідувач кафедри кримінально-

правових дисциплін Ю.В.Шинкарьов. 

 

3.11 Положення про організацію освітнього процесу здобувачів третього 

(освітньо – наукового) рівня вищої освіти в ХНПУ імені Г.С. Сковороди (у 

новій редакції). Розробники: директор центру ліцензування, акредитації і 

контролю якості освіти І.В.Єсьман, завідувач кафедри цивільно-правових 

дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського - О.В. 

Москаленко. 



3.12 Положення про Асоціацію випускників ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

Розробник: к.п.н. викладач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої 

школи координатор Асоціації випускників А.М. Цапко. 

3.13 Положення про Наукову раду. Розробник: доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри педагогіки В.В. Ворожбіт-Горбатюк. 

3.14 Положення про освітню програму ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

(нова редакція). Розробник: директор центру ліцензування, акредитації і 

контролю якості освіти І.В. Єсьман.  

3.15 Положення про організацію освітнього процесу здобувачів третього 

(освітньо – наукового) рівня вищої освіти в ХНПУ імені Г.С. Сковороди (у 

новій редакції). Розробник: директор центру ліцензування, акредитації і 

контролю якості освіти І.В.Єсьман,завідувач кафедри цивільно-правових 

дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського-О.В. 

Москаленко. 

3.16 Положення про запобігання і протидію дискримінації та сексуальним 

домаганням у ХНПУ імені Г.С. Сковороди Розробник: завідувач кафедри 

кримінально-правових дисциплін Ю.В. Шинкарьов, доцент кафедри 

цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф.О.І. Процевського 

О.М. Лук`янчиков, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої 

школи І.М. Трубавіна. 

3.17 Кодекс академічної доброчесності ХНПУ імені Г.С.Сковороди. 

Розробник: проректор з наукової роботи Ю.Д.Бойчук, директор Інституту 

інформатизації освіти А.І.Прокопенко, директор наукової бібліотеки  

О.Г. Коробкіна. 

 

3.18 Етичний кодекс ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Розробник: декан 

українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф.Квітки-

Основ`яненка - К.Ю. Голобородько,  декан юридичного факультету В.О. 

Процевський, завідувач кафедри і соціальної роботи і соціальної педагогіки 

М.П. Васильева, завідувач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої 

школи С.Т.Золотухіна, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки 

вищої школи І.М.Трубавіна, уповноважений з питань запобігання та 

виявлення  корупції В.В.Ситнік, доцент кафедри психології Є.В. Підчасов, 

доцент кафедри психології М.А.Кузнєцов, голова ради молодих науковців 

О.І.Башкір, голова профспілки студентів Д.О. Прочкарук, голова спілки 



студентів та молоді К.С.Катриченко, к.п.н. доцент кафедри історії і 

порівняльної педагогіки К.Є.Каліна.  

 

3.19 Положення про випускну кваліфікаційну роботу здобувачів 

першого(бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Розробник: директор центру ліцензування, 

акредитації і контролю якості освіти І.В. Єсьман. 

3.20 Положення про комісію з питань академічної доброчесності.  

Розробник: проректор з наукової роботи Ю.Д. Бойчук, завідувач відділу 

аспірантури і докторантури І.В. Разуменко. 

 

3.21 Положення про проходження атестації у ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів 

навчання, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 

лютого 2014 року. Розробник: директор науково-методичного центру 

організації начального процесу Є.О.Ольховський.  

 

3.22 Положення про юридичний факультет ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

Розробник: декан юридичного факультету В.О. Процевський. 

 

3.23 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність 

здобувачів вищої освіти, наукових і науково-педагогічних працівників ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди. Розробник: проректор з інноваційної діяльності та 

перспективного розвитку С.С.Зуб, завідувач центру міжнародного 

співробітництва і міжнародної освіти Л.С.Калашник, завідувач відділу 

аспірантури  і докторантури І.В.Разуменко.  

3.24 Положення про Наглядову раду ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

Розробник: начальник юридичного відділу О.В. Тарасенко. 

 

3.25 Стратегія інтернаціоналізації ХНПУ імені Г.С. Сковороди.  

Розробник: проректор з інноваційної діяльності та перспективного розвитку 

С.С.Зуб, проректор з наукової роботи Ю.Д.Бойчук. 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 

 



Ухвала вченої ради  

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди  

Протокол № 2 від 22 лютого 2021 року 

 

6. Про дотримання мовного законодавства в освітньому процесі 

(проректор з навчально-наукової роботи, кандидат філологічних наук, 

доцент В.А. Борисов).  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-наукової 

роботи, кандидата філологічних наук, доцента В.А. Борисова з означеного 

питання, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: Інформацію прийняти до відома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 

 

 



Ухвала вченої ради  
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7. Про визначення розміру оплати за навчання здобувачів вищої освіти 

за навчання в аспірантурі та докторантурі на 2021-2022 н.р. (проректор з 

науково-педагогічної роботи, соціально-економічних і правових питань, 

доктор юридичних наук, професор Р.І.Шабанов).  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної 

роботи, соціально-економічних і правових питань, доктора юридичних наук, 

професор Р.І.Шабанова з означеного питання, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

1. Затвердити, що для визначення розміру оплати за навчання за перший курс 

та за весь строк в розрізі освітніх програм  у 2021-2021 н.р. ми 

використовуємо механізм, визначений порядком № 191 від 03.03.2020, і 

розраховуємо мінімальний розмір плати за здобуття вищої освіти 

(індикативну вартість). 

 

Починаючи з 2021 року, ІС визначаємо за формулою ІС = Ф/РК, де:  

Ф = обсяг фінансування з державного бюджету згідно фінансового звіту за 

2020 р. – 93 116 503 грн. 

РК = розрахунковий  контингент здобувачів вищої освіти на умовах 

державного замовлення – 2625, 31 грн 

 

Для 2021 року використовується коефіцієнт 70% від ІС (тобто 24 830 грн).  

Для розрахунку вартості здобуття освітнього ступеня магістра 

використовується коефіцієнт 1,3% від ІС бакалавра, але з обмеженням не 

перевищення трикратного розміру середньомісячної ЗП по району за 2020 

рік. ( у нас 29930 грн).  

 

Для заочної форми навчання маємо можливість використати коефіцієнт 0,3%  

від ІС.  

 

2. Інформація за результатами по цій формулі має бути оприлюднена на сайті 

університету, і розрахунок надано до МОН України. Враховуючи всі 

обмеження та вимоги, маємо розрахунки щодо вартості освітніх послуг на 



2021-2022 навчальний рік, кошторис та економічне обґрунтування кожної 

суми.  

 

3. За навчання в аспірантурі і докторантурі встановити наступні розміри 

оплати:  

- Для аспірантів денної форми навчання – 71800 

грн. за весь період навчання; 

- Для аспірантів вечірньої форми навчання – 71800 

грн. за весь період навчання; 

- Для аспірантів заочної форми навчання – 53840 

грн. за весь період навчання; 

- Для докторантів – 58060 грн. за весь період 

навчання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 

 

 

 

 

 



Ухвала вченої ради  
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Протокол № 2 від 22 лютого 2021 року 

 

8. Про подання клопотання до органів місцевого самоврядування щодо 

присвоєння імені Г.С. Сковороди одному із об’єктів топоніміки (декан 

українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-

Основ’яненка, доктор філологічних наук, професор, голова 

спеціалізованої вченої ради з філологічних наук К.Ю. Голобородько).  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора філологічних наук, 

професора, голову спеціалізованої вченої ради з філологічних наук  

К.Ю. Голобородька з означеного питання, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

1. Направити клопотання до органів місцевого самоврядування щодо 

присвоєння імені Г.С. Сковороди одному із об’єктів топоніміки.  

 

2. Копію цього клопотання направити до комітету Верховної Ради України з 

питань гуманітарної та інформаційної політики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 

 

 



Ухвала вченої ради  
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9. Про затвердження «Правил прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти до Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди у 2021 році зі змінами» (відповідальний секретар 

приймальної комісії, кандидат педагогічних наук, доцент Т.Г. Гуцан). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря 

приймальної комісії, кандидата педагогічних наук, доцента Т.Г. Гуцан з 

означеного питання, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

1. Затвердити  правила прийому для здобуття вищої освіти до Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди у 2021 році 

зі змінами. 

 

2. Оприлюднити правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти до 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди у 2021на сайті університету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 

 

 

 



Ухвала вченої ради  
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10. Звіт докторантки університету кандидата педагогічних  наук, 

доцента А.Д. Балацинової (перевіряюча: доктор педагогічних наук, 

професор, завідувачка кафедрою теорії і методики викладання 

природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і 

спеціальній освіті О.М. Іонова).  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію кандидата педагогічних наук, 

доцента А.Д. Балацинової з означеного питання, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

Інформацію прийняти до відома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 

 

 

 

 

 



Ухвала вченої ради  

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди  
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11. Про видачу дипломів докторів філософії  (учений секретар 

університету, кандидат філологічних  наук, професор Т.І.Тищенко).  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

кандидата філологічних  наук, професора Т.І.Тищенко з означеного питання, 

вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

1.1 Видати диплом доктора філософії Ду Цзінсюй за спеціальністю 011 

«Освітні, педагогічні науки» за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка. 

 

1.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Ду Цзінсюй ДР  

№ 000910 згідно наказу МОН України № 157 від 09.02.2021 р. 

 

1.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію про 

присудження ступеня доктора філософії Ду Цзінсюй за спеціальністю 011 

«Освітні, педагогічні науки» за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка.  

 

2.1 Видати диплом доктора філософії Красіну Сергію Анатолійовичу за 

спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» за галуззю знань 01 

Освіта/Педагогіка. 

 

2.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Красіна Сергія 

Анатолійовича ДР № 000911 згідно наказу МОН України № 157 від 

09.02.2021 р. 

 

2.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію про 

присудження ступеня доктора філософії Красіну Сергію Анатолійовичу за 

спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» за галуззю знань 01 

Освіта/Педагогіка.  

 

3.1 Видати диплом доктора філософії Ван Юечжи за спеціальністю 011 

«Освітні, педагогічні науки» за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка. 

 



3.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Ван Юечжи ДР № 

000912 згідно наказу МОН України № 157 від 09.02.2021 р. 

  

3.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію про 

присудження ступеня доктора філософії Ван Юечжи за спеціальністю 011 

«Освітні, педагогічні науки» за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка.  

 

4.1 Видати диплом доктора філософії Євтифієвій Ірині Ігорівні за 

спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» за галуззю знань 01 

Освіта/Педагогіка. 

 

4.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Євтифієвої Ірини 

Ігорівни ДР № 000913 згідно наказу МОН України № 157 від 09.02.2021 р. 

 

4.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію про 

присудження ступеня доктора філософії Євтифієвій Ірині Ігорівні за 

спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» за галуззю знань 01 

Освіта/Педагогіка.  

 

5.1 Видати диплом доктора філософії Чжоу Юнь за спеціальністю 011 

«Освітні, педагогічні науки» за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка. 

 

5.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Чжоу Юнь ДР  

№ 000914 згідно наказу МОН України № 157 від 09.02.2021 р. 

  

5.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію про 

присудження ступеня доктора філософії Чжоу Юнь за спеціальністю 011 

«Освітні, педагогічні науки» за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка.  

 

6.1 Видати диплом доктора філософії  Жукову Василю Павловичу за 

спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» за галуззю знань 01 

Освіта/Педагогіка. 

6.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії  Жукова Василя 

Павловича ДР № 000915 згідно наказу МОН України № 157 від 09.02.2021 р. 

  

6.3.Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію про 

присудження ступеня доктора філософії Жукову Василю Павловичу за 



спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» за галуззю знань 01 

Освіта/Педагогіка. 

 

7.1 Видати диплом доктора філософії  Небитовій Ірині Андріївні за 

спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» за галуззю знань 01 

Освіта/Педагогіка. 

7.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Небитової Ірини 

Андріївни ДР № 000916 згідно наказу МОН України № 157 від 09.02.2021 р. 

  

7.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію про 

присудження ступеня доктора філософії Небитовій Ірині Андріївні за 

спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» за галуззю знань 01 

Освіта/Педагогіка.  

 

8.1 Видати диплом доктора філософії  Галаті Оксані Станіславівні за 

спеціальністю 053 «Психологія» за галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові 

науки. 

 

8.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Галати Оксани 

Станіславівни ДР № 000983 згідно наказу МОН України № 157 від 

09.02.2021 р. 

  

8.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію про 

присудження ступеня доктора філософії Галаті Оксані Станіславівні за 

спеціальністю 053 «Психологія» за галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові 

науки. 

 

9.1 Видати диплом доктора філософії Комаромі Наталі Анатоліївні за 

спеціальністю 091 «Біологія» за галуззю знань 09 Біологія. 

 

9.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Комаромі Наталі 

Анатоліївни ДР № 001111згідно наказу МОН України № 157 від 09.02.2021 р. 

  

9.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію про 

присудження ступеня доктора філософії Комаромі Наталі Анатоліївні за 

спеціальністю 091 «Біологія» за галуззю знань 09 Біологія. 

 



10.1 Видати диплом доктора філософії Федяй Ірині Олександрівні за 

спеціальністю 091 «Біологія» за галуззю знань 09 Біологія. 

10.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Федяй Ірини 

Олександрівни  ДР № 001112 згідно наказу МОН України № 157 від 

09.02.2021 р. 

  

10.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію про 

присудження ступеня доктора філософії Федяй Ірині Олександрівні за 

спеціальністю 091 «Біологія» за галуззю знань 09 Біологія. 

11.1 Видати диплом доктора філософі Ніколенко Наталі Юріївні ї за 

спеціальністю 091 «Біологія» за галуззю знань 09 Біологія. 

11.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Ніколенко Наталі 

Юріївни ДР № 001113 згідно наказу МОН України № 157 від 09.02.2021 р. 

11.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету (Інститут 

інформації освіти) інформацію про присудження ступеня доктора філософії 

Ніколенко Наталі Юріївні за спеціальністю 091 «Біологія» за галуззю знань 

09 Біологія. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 

 

 



Ухвала вченої ради  

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди  
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12. Про визначення кафедр та призначення рецензентів для проведення 

попередніх експертиз дисертаційних робіт (учений секретар 

університету, кандидат філологічних  наук, професор Т.І.Тищенко). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

кандидата філологічних  наук, професора Т.І.Тищенко з означеного питання, 

вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

1.1 Призначити рецензентами щодо дисертації Сікори В.В.  (науковий 

керівник –  Костікова І.І., доктор педагогічних наук, професор Харківського 

національного педагогічного університету імені  

Г.С. Сковороди ):  

 

- доктора педагогічних наук, професора кафедри загальної педагогіки та 

педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди Л.С. Рибалко;  

 

- доктора педагогічних наук, професора кафедри інформатики Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди  

Н.В. Олефіренко.  

 

1.2 Призначити кафедру освітології та інноваційної педагогіки структурним 

підрозділом для проведення попередньої експертизи дисертації В.В. Сікори.    

 

2.1 Призначити рецензентами щодо дисертації  Кот С.В. (науковий керівник 

– Пронкевич О.В., доктор філологічних наук, професор Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили):  

 

- в.о. завідувача кафедри зарубіжної літератури та слов’янських мов, доктора 

філологічних наук, професора кафедри світової літератури Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди  

Криворучко С.К. 

 



- кандидата філологічних наук, доцента кафедри української літератури та 

журналістики імені професора Леоніда Ушкалова Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди Веретюк Т.В.  

 

2.2 Призначити кафедру зарубіжної літератури та слов’янських мов 

структурним підрозділом для проведення попередньої експертизи дисертації 

С.В. Кот.  

 

3.1  Призначити рецензентами щодо дисертації  Івлєвої Ю.О. (науковий 

керівник – Калашникова О.Л., доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри зарубіжної літератури факультету української й іноземної філології 

та мистецтвознавства Дніпровського національного університету імені  

Олеся Гончара ):  

 

- в.о. завідувача кафедри зарубіжної літератури та слов’янських мов, доктора 

філологічних наук, професора кафедри світової літератури Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди  

Криворучко С.К. 

 

- кандидата філологічних наук, доцента, доцента кафедри українознавства і 

лінгводидактики Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди  Нестеренко Н.П.  

 

3.2 Призначити кафедру зарубіжної літератури та слов’янських мов 

структурним підрозділом для проведення попередньої експертизи дисертації 

Ю.О. Івлєвої. 

 

4.1 Призначити рецензентами щодо дисертації   

Загребельного О.В. (науковий керівник – Черновол-Ткаченко Р.І., кандидат 

педагогічних наук, професор кафедри наукових основ управління, директор 

Інституту підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту 

освіти Харківського національного університету імені  Г.С. Сковороди):  

 

- ректора , доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента 

НАПН України Харківського національного педагогічного університету 

імені  Г.С. Сковороди Ю.Д. Бойчука. 

 



- доктора педагогічних наук, професора кафедри теорії і практики англійської 

мови Харківського національного педагогічного університету імені  Г.С. 

Сковороди Костікову І.І. 

 

4.2 Призначити кафедру освітології та інноваційної педагогіки структурним 

підрозділом для проведення попередньої експертизи дисертації  

О.В. Загребельного. 

 

5.1  Призначити рецензентами щодо дисертації  Лю Чана  (науковий 

керівник – Жерновникова О.А., доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри математики Харківського національного університету 

імені  Г.С. Сковороди):  

 

- доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри освітології та 

інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди Н.О. Ткачову; 

 

- доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри музично-

інструментальної підготовки вчителя Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди О.О. Матвєєву. 

 

5.2 Призначити кафедру освітології та інноваційної педагогіки структурним 

підрозділом для проведення попередньої експертизи дисертації Лю Чана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.1 Призначити рецензентами щодо дисертації  Ван Цзін І  (науковий 

керівник – Жерновникова О.А., доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри математики Харківського національного університету 

імені  Г.С. Сковороди):  

 

- доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри освітології та 

інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди  Л.С. Рибалко; 

 

- кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри теорії і технологій 

дошкільної освіти та мистецьких дисциплін Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди О.А. Мкртічан. 

 

6.2 Призначити кафедру освітології та інноваційної педагогіки структурним 

підрозділом для проведення попередньої експертизи дисертації  Ван Цзін І. 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ухвала вченої ради  

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди  

Протокол № 2 від 22 лютого 2021 року 

 

13. Про утворення разових рад для проведення захистів дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії (учений секретар 

університету, кандидат філологічних наук, професор Т.І.Тищенко).   

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

кандидата філологічних  наук, професора Т.І.Тищенко з означеного питання, 

вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

1.1 Для захисту кандидатської дисертації  з  галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки  

Лисенко Н.Г. щодо присудження ступеня доктора філософії створити разову 

спеціалізовану вчену раду.  

 

1.2. Затвердити склад разової вченої ради: 

  

Голова  ради:  

Попова О.В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.  

 

Опоненти:    

 

- Князян М.О., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

французької філології Одеського національного університету імені  

І.І. Мечникова;  

 

- Фазан В.В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного  

педагогічного університету імені В.Г. Короленка:  

 

Рецензенти:  

 



- Боярська-Хоменко Г. В., доктор педагогічних наук, в. о. завідувача кафедри 

освітології та інноваційної педагогіки, Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди ;  

 

- Золотухіна С. Т., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.  

 

2.1 Для захисту кандидатської дисертації  з галузі знань 03 Гуманітарні науки 

за спеціальністю 035 Філологія Вакуленко К. Р. щодо присудження ступеня 

доктора філософії створити разову спеціалізовану вчену раду.  

 

2.2. Затвердити склад разової вченої ради: 

 

Голова ради:  

Криворучко С.К., в.о. завідувача кафедри зарубіжної літератури та 

слов’янських мов, доктор філологічних наук, професор кафедри світової 

літератури Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С.Сковороди. 

 

Опоненти:  

- Новик О.П., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства 

Бердянського державного педагогічного університету; 

 

- Максимчук О.В., кандидат філологічних наук, науковий співробітник 

Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського НАН України.  

 

Рецензенти:   

- Гармаш Л.В., доктор філологічних наук, професор, професора кафедри 

української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова 

Харківського національного педагогічного університету імені   

Г.С. Сковороди   

 

- Лук’янова О.С., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова 

Харківського національного педагогічного університету імені  

Г.С. Сковороди.  

 



3.1 Для захисту кандидатської дисертації  з галузі знань 03 Гуманітарні науки 

за спеціальністю 035 Філологія Ковриги Ю.В щодо присудження ступеня 

доктора філософії створити разову спеціалізовану вчену раду.  

 

3.2. Затвердити склад разової вченої ради 

 

Голова ради: 

Гармаш Л.В., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

української літератури та журналістики імені Леоніда Ушкалова 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди. 

 

Опоненти:  

 

- Пахарєва Т.А., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

світової літератури та теорії літератури Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова; 

 

- Свенцицька Е.М., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

слов’янської філології і журналістики Таврійського національного 

університету ім. В. І. Вернадського. 

 

 Рецензенти:  

- Силаєв О.С., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

зарубіжної літератури та слов’янських мов Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; 

 

- Разуменко І.В., кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри 

зарубіжної літератури та слов’янських мов Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

 

4.1 Для захисту кандидатської дисертації  з галузі знань 05 Соціальні та 

поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія Андрієвського Т.Г. 

щодо присудження ступеня доктора філософії створити разову 

спеціалізовану вчену раду.  

 

4.2. Затвердити склад разової вченої ради 

 

Голова ради:  



Куц Г.М., доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології, 

соціології та культурології Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди. 

 

Опоненти:  

- Батрименко О.В., доктор політичних наук, професор, професор кафедри 

політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

 

- Шуляк (Митко) А. М., доктор політичних наук, доцент, декан факультету 

міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі 

Українки.  

 

Рецензенти:  

 

- Рябченко О. Л., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди. 

 

- Білоцерківська Н.Г., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

політології, соціології та культурології Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.  

 

5.1 Для захисту кандидатської дисертації  з галузі знань 05 Соціальні та 

поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія Тяпкіної Ю.О. щодо 

присудження ступеня доктора філософії створити разову спеціалізовану 

вчену раду.  

 

5.2. Затвердити склад разової вченої ради:  

 

Голова ради:  

Куц Г.М., доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології, 

соціології та культурології Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди. 

 

Опоненти:  

- Третяк О. А., доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри 

політології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;  

 



-  Шуляк (Митко) А. М., доктор політичних наук, доцент, декан факультету 

міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі 

Українки. 

 

Рецензенти:  

- Гордієнко-Митрофанова І.В., доктор психологічних наук, професор, 

професор кафедри психології Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди.  

 

- Білоцерківська Н.Г., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

політології, соціології та культурології Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.  

 

6.1 Для захисту кандидатської дисертації  з галузі знань 05 Соціальні та 

поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія Житко А.О. щодо 

присудження ступеня доктора філософії створити разову спеціалізовану 

вчену раду.  

 

6.2. Затвердити склад разової вченої ради:  

 

Голова ради:  

Куц Г.М., доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології, 

соціології та культурології Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди. 

 

Опоненти:  

 

- Кривошеїн В.В., доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри 

соціології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара; 

 

- Фесун Г.С., кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри практичної 

психології Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича. 

 

Рецензенти:  

 

- Москаленко О.В., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора 



О.І. Процевського Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди.  

 

- Білоцерківська Н.Г., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

політології, соціології та культурології Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.  

 

7.1 Для захисту кандидатської дисертації  з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки Бондар Т.В. щодо 

присудження ступеня доктора філософії створити разову спеціалізовану 

вчену раду.  

 

7.2. Затвердити склад разової вченої ради:  

 

Голова ради:  

Лупаренко С.Є., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

освітології та інноваційної педагогіки  Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.  

 

Опоненти:  

 

- Вихрущ В.О., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри  

педагогіки та інноваційної освіти Національного університету «Львівська 

Політехніка;  

 

- Лутаєва Т.В., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

педагогіки та психології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів 

фармації Національного фармацевтичного університету. 

 

Рецензенти:  

- Друганова О.М., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;  

 

- Боярська-Хоменко А.В., доктор педагогічних наук, в. о. завідувачп кафедри 

освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.  

 



8.1 Для захисту кандидатської дисертації  з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки  Кохан Д.М. щодо 

присудження ступеня доктора філософії створити разову спеціалізовану 

вчену раду.  

 

8.2. Затвердити склад разової вченої ради:  

 

Голова ради:  

Ткачова Н.О., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

освітології та інноваційної педагогіки  Харківського  національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.  

 

Опоненти:  

 

- Зеленов Є.А., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

педагогіки Східноукраїнського національного університету імені В. Даля.  

 

- Трубавіна І.М., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри  

соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії  Національної  

гвардії України. 

 

Рецензенти:  

 

- Попова О.В, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;  

 

- Штефан Л.А.,  доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.  

 

9.1 Для захисту кандидатської дисертації  з галузі знань 05 Соціальні та 

поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія Діаба Набіла щодо 

присудження ступеня доктора філософії створити разову спеціалізовану 

вчену раду.  

 

9.2. Затвердити склад разової вченої ради:  

 

Голова ради:  



ХомуленкоТ.Б., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

психології, Харківський національний педагогічний університет імені  

Г.С. Сковороди.  

 

Опоненти:  

 

- Шандрук С.К., доктор психологічних наук, професор, професор кафедри 

психології та соціальної роботи, Західноукраїнський національний 

університет;  

 

- Підбуцька Н.В., доктор психологічних наук, професор, професор кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. 

Зязюна, Національний технічний університет «ХПІ». 

 

Рецензенти:  

 

- Фоменко К.І., доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

психології, Харківський національний педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди;  

 

- Кузнецов О.І., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

психології, Харківський національний педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди.  

 

10.1 Для захисту кандидатської дисертації  з галузі знань 03 Гуманітарні 

науки за спеціальністю 035 Філологія Полякової Є. О. щодо присудження 

ступеня доктора філософії створити разову спеціалізовану вчену раду.  

 

10.2. Затвердити склад разової вченої ради:  

 

Голова ради:  

Силаєв О.С., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

зарубіжної літератури та слов’янських мов, Харківський національний 

педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.  

 

Опоненти:  

 



- Пахарєва Т.А.,  доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

світової літератури та теорії літератури, Національний педагогічний 

університет імені М. П. Драгоманова;  

 

- Степанова А.А., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

англійської філології та перекладу, проректор з наукової діяльності, 

Університет імені Альфреда Нобеля.  

 

Рецензенти:  

 

- Гармаш Л.В., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

української літератури та журналістики імені Леоніда Ушкалова 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди; 

 

– Разуменко І.В., кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри 

зарубіжної літератури та слов’янських мов Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

 

11.1 Для захисту кандидатської дисертації  з галузі знань 05 Соціальні та 

поведінкові науки 053 Психологія Кисельова К.С. щодо присудження 

ступеня доктора філософії створити разову спеціалізовану вчену раду.  

 

11.2. Затвердити склад разової вченої ради:  

 

Голова ради:  

Фоменко К. І., доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

психології Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди.  

 

Опоненти:  

- Шандрук С.К., доктор психологічних наук, професор, професор кафедри 

психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного 

університету;  

 

- Щербакова О.О., кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН 

України».  

 

Рецензенти:  

 



- Хомуленко Т.Б., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

психології Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди.  

 

- Кузнецов О.І., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

психології Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди.  

 

12.1 Для захисту кандидатської дисертації  з галузі знань 03 Гуманітарні 

науки 035 Філологія Міняйло Н.В. щодо присудження ступеня доктора 

філософії створити разову спеціалізовану вчену раду.  

 

12.2. Затвердити склад разової вченої ради: 

 

Голова ради:  

Силаєв О.С., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

зарубіжної літератури та слов’янських мов Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

 

Опоненти: 

- Марчук Л.М., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

української мови Кам'янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка; 

 

- Чернцова О.В., доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

російської мови Харківського національного  університету імені 

В.Н. Каразіна. 

 

Рецензенти: 

- Халіман О.В., доктор філологічних наук, доцента кафедри української мови 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди; 

 

-  Гармаш Людмила Вікторівна, доктор філологічних наук, професор, 

професор кафедри української літератури та журналістики імені професора 

Леоніда Ушкалова Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди 

 



13.1 Для захисту кандидатської дисертації  з галузі знань 03 Гуманітарні 

науки 035 Філологія Черненко О.І. щодо присудження ступеня доктора 

філософії створити разову спеціалізовану вчену раду.  

 

13.2. Затвердити склад разової вченої ради: 

 

Голова ради:  

Гармаш Л.В., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди. 

 

Опоненти:  

 

- Семенюк О.А., доктор філологічних наук, професор професор кафедри 

перекладу, прикладної та загальної лінгвістики, ректор 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка. 

 

- Строкаль  О.М., кандидат філологічних наук, асистент кафедри української 

мови та прикладної лінгвістики Київського національного університету імені 

Т.Г. Шевченка. 

 

Рецензенти: 

 

- Халіман О.В., доктор філологічних наук, доцент кафедри української мови 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди; 

 

- Нестеренко Н.П., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

українознавства і лінгводидактики Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 

 

 



Ухвала вченої ради  
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14. Про затвердження тем дисертаційних досліджень (учений секретар 

університету, кандидат філологічних  наук, професор Т.І.Тищенко). 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

кандидата філологічних  наук, професора Т.І.Тищенко з означеного питання, 

вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

1. Затвердити теми кандидатської дисертації у такому формулюванні:  

1.1 Божко О.О. «Імунна ланка у патогенезі гострого запалення підшлункової 

залози у людей з ожирінням».  

1.2 Голевої Г.Ю. «Експериментальне обґрунтування дії композиційного 

засобу природного походження «Самірін» на тиреоїдину та імунну системи 

та ключові метаболічні показники у щурів на моделі автоімунного ураження 

щитоподібної залози».  

1.3 Кардаш Є.С. «Видовий склад та екологія комах-філофагів листяних порід 

урбоценозів м. Харкова».  

1.4 Семенко А.О. «Студентські організації емігрантів з Наддніпрянщини у 

міжвоєнній Польщі (1920-1939 рр.)»   

2. Уточнити теми кандидатської дисертації у такому формулюванні: 

2.1 Авраменко О.В. «Формування в майбутніх хореографів інформаційно-

комунікаційної компетентності в процесі вивчення фахових дисциплін».  

2.2 Азаренкової Л.Л. «Підвищення фізичного стану студентів засобами 

скандинавської ходьби».  

2.3 Борщ О.І. « Розвиток методичної компетентності вчителів початкових 

класів у науково-методичній роботі опорного закладу освіти в умовах 

децентралізації.  

2.4 Колісник О.В. «Формування інклюзивної компетентності асистентів 

вчителів у закладі післядипломної педагогічної освіти». 



2.5 Любчину Р.І. «Формування фізичної готовності майбутніх офіцерів 

Національної гвардії України до  службово-бойової діяльності в процесі 

професійної підготовки». 

2.6 Полупанову Д.С. «Білогвардійський режим П.М. Врангеля у Криму 

(квітень-листопад 1920 р.) » 

2.7 Рогожиній О.О. «Розвиток готовності вчителів до  сексуальної освіти 

школярів у закладі післядипломної педагогічної освіти». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 

 

 

 

 

 



Ухвала вченої ради  

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди  
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15. Про рекомендацію до друку (учений секретар університету, кандидат 

філологічних  наук, професор Т.І.Тищенко).  

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

кандидата філологічних  наук, професора Т.І.Тищенко з означеного питання, 

вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

Рекомендувати до друку:  

1. Навчально-методичний посібник «Актуальні питання спеціальної та 

інклюзивної освіти: тести, вікторини та запитання» доктора педагогічних 

наук, професора Бойчука Ю.Д. та доктора педагогічних наук, доцента 

Казачінер О.С.  

2. Навчально-методичний посібник «Види діяльності, які використовуються 

у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами» доктора педагогічних 

наук, професора Бойчука Ю.Д. та доктора педагогічних наук, доцента 

Казачінер О.С.  

3. Зошит на друкованій основі «Сонячна» дитина» доктора педагогічних 

наук, професора Бойчука Ю.Д. та доктора педагогічних наук , доцента 

Казачінер О.С.  

4. Навчальний посібник «Адвокатура України» авторів доктора юридичних 

наук, професора Шабанова Р.І., кандидата юридичних наук доцента  

Ждана М.Д., кандидата юридичних наук, доцента Головань Т.Г. 

 

5. Навчальний посібник «Українське мовознавство як науковий дискурс: 

історія, теорія, практика» авторів Маленко О.О., Борисова В.А. 

 

6. Навчальний посібник «Фінансове право» кандидата юридичних наук, 

доцента Головань Т.Г.  

 

7. Навчально-методичний посібник «Комп’ютерні технології в графічному 

дизайні» Житєньової Н.В.  

 



8. Навчальний посібник «Посібник реабілітації кажанів» авторів  

Прилуцька А.С., Влащенко А.С., Доманська А.Д., Гуков В.С. 

 

9. Навчальний посібник «Опорні конспекти до лекцій з навчальної 

дисципліни зоологія хребетних» доктора біологічних наук, професорки 

кафедри зоології Харченко Л.П.  

 

10. Навчальний посібник «Підготовка майбутніх соціальних педагогів і 

працівників до реалізації методики СООП (самоорганізаційний освітній 

простір) авторів Васильєва М.П., Романова І.А., Василенко О.М.,  

Печерських Т.П. 

 

11. Навчально-методичний посібник «Аналітичне читання» викладача К. 

Щербакової як навчальний посібник для студентів-бакалаврів, що вивчають 

китайську мову.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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16. Про відрахування з аспірантури (учений секретар університету, 

кандидат філологічних  наук, професор Т.І.Тищенко).       

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

кандидата філологічних  наук, професора Т.І.Тищенко з означеного питання, 

вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

1. Відрахувати з аспірантури з 22.02.2021 аспіранта 2 року навчання  Куца 

П.С. (заочна форма, за контрактом) зі спеціальності 032 – Історія  та 

археологія за невиконання індивідуального плану, освітньо-наукової   

програми, втрату зв’язку з кафедрою та несплату контракту.        

 

2. Відрахувати з аспірантури з 22.02.2021 аспірантку 4 року навчання 

Обухову Н.О. (денна форма, за державним замовленням) зі спеціальності 053 

– Психологія за станом здоров’я (інвалідність ІІІ групи з дитинства).       

 

3. Відрахувати з аспірантури з 22.02.2021 аспірантку 4 року навчання    

Сорокіну Ю.В. (вечірня форма, за державним замовленням) зі спеціальності 

091 – Біологія за невиконання індивідуального плану, освітньо-наукової   

програми, втрату зв’язку з кафедрою.      

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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17. Про затвердження переліку дисциплін вільного вибору для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з циклу 

загальної та професійної підготовки на 2021-2024 н.р. (проректор з 

навчально-наукової роботи, кандидат філологічних наук, доцент  

В.А. Борисов). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректор з навчально-наукової 

роботи, кандидат філологічних наук, доцент В.А. Борисова з означеного 

питання, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

Затвердити перелік дисциплін вільного вибору для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти з циклу загальної та професійної 

підготовки на 2021-2024 н.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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18. Про рекомендацію щодо висунення кандидатур для обрання до 

Національної академії наук України освіти (ректор,  доктор 

педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України  

Ю.Д. Бойчук).  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора, доктора педагогічних наук, 

професора, члена-кореспондента НАПН України Ю.Д. Бойчука з означеного 

питання, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

1. Рекомендувати кандидатуру Загнітка Анатолія Панасовича, доктора 

філологічних наук, члена-кореспондента НАН України, головного 

співробітника відділу інформатики УМІФ НАН України, заслуженого 

працівника освіти України, дійсного члена НТШ, до обрання дійсним членом 

(академіком) Національної академії наук України зі спеціальності 

«Українська мова» по відділенню літератури, мови та мистецтвознавства.  

2. Рекомендувати кандидатуру Гумовського Олексія Васильовича для участі 

у конкурсі на заміщення вакансії члена-кореспондента НАН України 

відділення загальної біології за спеціальністю «екологія та таксономія 

безхребетних тварин».  

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко           
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19. Повідомлення про підготовлену документацію по проєкту 

«Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні 

іноземних здобувачів вищої освіти в режимі онлайн» (керівник проєкту 

від УкраїниА. В. Боярська-Хоменко, керівник проєкту від КНР Лі Ке), 

поданого до участі в конкурсі українсько-китайських науково-дослідних 

проектів на 2021-2022 роки, оголошеного Міністерством освіти і науки 

України та Міністерством науки і техніки Китайської Народної 

Республіки.  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівника проєкту від України 

А. В. Боярську-Хоменко з означеного питання, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

Акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень за темою 

проекту «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні 

іноземних здобувачів вищої освіти в режимі онлайн», що засвідчує:  

1.  Розроблення проєктуне передбачає опублікування відомостей, які 

включені до «Зводу відомостей, що становлять державну таємницю 

України», затвердженого наказом Служби безпекиУкраїни № 440 від 

12.08.2005 (із змінами і доповненнями). 

2. Зміст проекту не передбачає використання й поширення 

відомостей, які включені до «Переліку відомостей, містять службову 

інформацію в Міністерстві освіти і науки України», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 02.01.2019 року № 1.  

У відповідності з викладеним Вчена рада дає дозвіл на відкриту 

публікацію результатів досліджень за темою проекту «Використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземних здобувачів 

вищої освіти в режимі онлайн». 

 

 Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко           
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20. Анотовані звіти керівників науково-дослідних робіт, що 

фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету 

(Козіна Ж.Л., Ільницька Г.С.).    

Заслухавши та обговоривши інформацію Козіну Ж.Л., Ільницьку Г.С.з 

означеного питання, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

Затвердити анотовані звіти керівників науково-дослідних робіт, що 

фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету. 
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21. Про затвердження гарантів освітньо-наукових програм здобувачів 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (проректор з наукової, 

інноваційної і міжнародної діяльності, доктор філософських наук, 

професор С.В. Бережна). 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової, інноваційної 

і міжнародної діяльності, доктора філософських наук, професора 

С.В. Бережну з означеного питання, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

Затвердити гарантами освітньо-наукових програм 

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти таких осіб: 

 

035 Професійна освіта:  

д. філол. н., професора, професора кафедри української і зарубіжної 

літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова  

Гармаш Л. В. 

 

053 Психологія:  

д. психол. н., доцента, доцента кафедри психології Фоменко К.І. 
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Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко           
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22. Про затвердження освітньо-наукових программ здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти. (проректор з наукової, 

інноваційної і міжнародної діяльності, доктор філософських наук, 

професор С.В. Бережна). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової, інноваційної 

і міжнародної діяльності, доктора філософських наук, професора 

С.В. Бережну з означеного питання, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

Затвердити такі освітньо-наукові програми здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти: 035 Філологія, 053 Психологія. 
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23. Про призначення наукових керівників аспірантам (учений секретар 

університету, канд. філол. наук, проф. Т.І.Тищенко). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

кандидата філологічних наук, проф. Т.І.Тищенко з означеного питання, вчена 

рада  

 

УХВАЛИЛА:  

1. Єсіковій Ірині Василівні, аспірантці 2 року навчання 

(денної форми, за державним замовленням) зі спеціальності «011 – Освітні, 

педагогічні науки» призначити з 22.02.2021 р. науковим керівником д-ра пед. 

наук, професора, члена-кореспондента НАПН України, ректора університету 

Бойчука Ю.Д. замість д-ра пед. наук, доцента кафедри здоров`я людини, 

реабілітології і спеціальної психології Казачінер О.С. у зв`язку з 

уточненням теми дисертаційного дослідження. 

 

2. Ревякіну Максиму Олександровичу, аспіранту 1 року навчання (заочної 

форми, за контрактом) зі спеціальності «081 – Право» призначити з 

22.02.2021 р. науковим керівником канд. юр. наук, доцента кафедри 

цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. 

Процевського Новікова Д.О. замість д-ра юр. наук, професора, декана 

юридичного факультету Процевського В.О. у зв`язку з уточненням теми 

дисертаційного дослідження. 
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Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко           
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24. Про призначення другого наукового консультанта докторантці 

Ібрагім Юлії Сергіївні, докторантці 1 року навчання (за державним 

замовленням) зі спеціальності «053 – Психологія» (учений секретар 

університету, канд. філол. наук, проф. Т.І.Тищенко). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

кандидата філологічних наук, проф. Т.І.Тищенко з означеного питання, вчена 

рада  

 

УХВАЛИЛА:  

Ібрагім Юлії Сергіївні, докторантці 1 року навчання (за державним 

замовленням) зі спеціальності «053 – Психологія» призначити з 22.02.2021 р. 

другим науковим консультантом д-ра пед. наук, професора, завідувачку 

кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Васильєву М.П. на 

безоплатній основі. 
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25. Про затвердження Голів кваліфікаційних комісій зі встановлення 

відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-

професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітнім 

ступенем  БАКАЛАВР в Харківському національному педагогічному 

університеті імені Г.С. Сковороди на 2021 рік. (проректор з навчально-

наукової роботи,  кандидат філологічних наук, доцент В.А. Борисов). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-наукової 

роботи,  кандидата філологічних наук, доцента В.А. Борисова з означеного 

питання, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

Затвердити Голів кваліфікаційних комісій зі встановлення відповідності 

рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та 

присвоєння їм кваліфікації за освітнім ступенем  БАКАЛАВР в Харківському 

національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди на 2021 рік. 
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26. Про затвердження Голови кваліфікаційної комісії для проведення 

кваліфікаційних іспитів з російської мови та української мови  для 

фахівців нефілологічних спеціальностей з зарубіжних країн  як 

підсумкової атестації освітнього рівня БАКАЛАВР на денній та заочній 

формах навчання (проректор з навчально-наукової роботи,  кандидат 

філологічних наук, доцент В.А. Борисов). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-наукової 

роботи,  кандидата філологічних наук, доцента В.А. Борисова з означеного 

питання, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

Затвердити Голову кваліфікаційної комісії для проведення кваліфікаційних 

іспитів з російської мови та української мови  для фахівців нефілологічних 

спеціальностей з зарубіжних країн  як підсумкової атестації освітнього рівня 

БАКАЛАВР на денній та заочній формах навчання. 
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27. Про затвердження Голів кваліфікаційних комісій зі встановлення 

відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-

професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітнім 

ступенем МАГІСТР  у Харківському національному педагогічному 

університеті імені Г.С. Сковороди на 2021 рік (проректор з навчально-

наукової роботи,  кандидат філологічних наук, доцент В.А. Борисов). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-наукової 

роботи,  кандидата філологічних наук, доцента В.А. Борисова з означеного 

питання, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

Затвердити Голів кваліфікаційних комісій зі встановлення відповідності 

рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та 

присвоєння їм кваліфікації за освітнім ступенем МАГІСТР  у Харківському 

національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди на 2021 рік 
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28. Про присвоєння звання «Почесний доктор» доктору педагогічних 

наук, професору, завідувачу кафедри педагогічної майстерності ПНПУ 

імені Короленка Гриньовій В.М. (ректор, доктор педагогічних наук, 

професор, член-кореспондент НАПН України  Ю.Д. Бойчук). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора, доктор педагогічних наук, 

професора, члена-кореспондента НАПН України  Ю.Д. Бойчука з означеного 

питання, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

Присвоїти звання «Почесний доктор» доктору педагогічних наук, професору, 

завідувачу кафедри педагогічної майстерності ПНПУ імені Короленка 

Гриньовій В.М. з нагоди ювілею та вагомий внесок у розвиток педагогічної 

науки.  

«за» – 54, «проти» – 0, «недійсних бюлетенів» – немає. 
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