
Ухвала Вченої ради 

Харківського національного педагогічного університету 

 імені Г.С. Сковороди 

Протокол № 12 від 1 грудня 2021 року 

1. Про утворення разових  рад  для проведення захисту дисертації  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 015 Професійна освіта Дороніної Ольги Валеріївни щодо 

присудження наукового ступеня доктора філософії створити разову 

спеціалізовану вчену раду.  

 

1.2 Затвердити склад ради:  

 

Голова ради: 

Гриньова Валентина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри початкової і професійної освіти Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

 

Опоненти: 

 Махиня Наталія Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор,декан 

факультету гуманітарних технологій, Черкаський державний технологічний 

університет. 

 

 Плахотнік Ольга Василівна,доктор педагогічних наук, професор,професор 

кафедри педагогіки,Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка.  

 

Рецензенти: 

 Боярська-Хоменко Анна Володимірівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувачка кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.  



 

 Ушмарова Вікторія Володимірівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувачка кафедри початкової і професійної освіти Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.  

 

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

за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки Се Фея щодо присудження 

наукового ступеня доктора філософії створити разову спеціалізовану вчену 

раду.  

 

2.2 Затвердити склад ради:  

 

Голова ради: 

Ткачова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.  

 

Опоненти: 

 Терентьєва Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри олімпійського і професійного спорту Національного 

педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.   

 

 Скорик Тамара Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри мистецьких дисциплін   Національного університету “Чернігівський 

колегіум” імені Т.Г.Шевченка. 

 

 Рецензенти: 

 Довженко Тетяна Олексіївна, доктор педагогічних наук, доцент, декан 

факультету початкової освіти Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди. 

 

 Коробейнік Віталій Антонович, кандидат педагогічних наук, доцент, декан 

факультету фізичного виховання і спорту Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С.Сковороди 

 

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

за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки Цзі Іпіна щодо присудження 

наукового ступеня доктора філософії створити разову спеціалізовану вчену 

раду.  



 

3.2 Затвердити склад ради:  

Голова ради:  

Доценко Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри інформаційних технологій Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.  

 

Опоненти: 

 

– Гевко Ігор Васильович – доктор педагогічних наук, професор, проректор з 

навчально-методичної роботи Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.  

 

– Жукова Оксана Анатоліївна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри педагогіки Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна.  

 

Рецензенти: 

 Пономарьова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

декан фізико-математичного факультету Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.  

 

 Жерновникова Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри математики Харківського  національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди.  

 

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

за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки Сунь Цзінцю щодо 

присудження наукового ступеня доктора філософії створити разову 

спеціалізовану вчену раду.  

 

4.2 Затвердити склад ради:  

 

Голова ради: 

 

Мкртічян Оксана Альбертівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри  теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди.  



 

Опоненти: 

 

– Янкович Олександра Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти 

Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка.  

 

– Жукова Оксана Анатоліївна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри педагогіки Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна.  

 

Рецензенти: 

– Коваленко Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри практики усного та писемного мовлення Харківського  

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.  

 

– Тарарак Наталія Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри  теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких 

дисциплін Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди. 

 

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

за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки Тань Сяо щодо 

присудження наукового ступеня доктора філософії створити разову 

спеціалізовану вчену раду.  

 

5.2 Затвердити склад ради:  

 

Голова ради:  

Гриньова Валентина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри  початкової і професійної освіти Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.  

Опоненти: 

– Овчаренко Наталія Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри методики музичного виховання, співу та хорового 

диригування Криворізького державного педагогічного університету.  



   Ульянова Вікторія Станіславівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя 

Харківської  гуманітарно-педагогічної академії. 

Рецензенти: 

– Матвєєва Ольга Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди.  

– Корчагіна Ганна Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.  

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

за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки Чень Хуейхуей щодо 

присудження наукового ступеня доктора філософії створити разову 

спеціалізовану вчену раду.  

 

6.2 Затвердити склад ради:  

Голова ради:  

Іонова Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач  

кафедри прородничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та 

спеціальній освіті Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди.  

 

Опоненти: 

– Овчаренко Наталія Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри методики музичного виховання, співу та хорового 

диригування Криворізького державного педагогічного університету.  

– Ульянова Вікторія Станіславівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя 

Харківської  гуманітарно-педагогічної академії.  

 

Рецензенти: 

 Тарарак Наталія Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри  теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких 

дисциплін Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди.  



 Зеленська Людмила Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри  освітології та інноваційної педагогіки 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 Чень Цзін щодо 

присудження наукового ступеня доктора філософії створити разову 

спеціалізовану вчену раду.  

 

7.2 Затвердити склад ради:  

Голова ради:  

Матвєєва Ольга Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди. 

 

Опоненти: 

– Янкович Олександра Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти 

Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка.  

  

– Жукова Оксана Анатоліївна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри педагогіки Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна.  

 

Рецензенти: 

– Коваленко Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри практики усного та писемного мовлення Харківського  

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

 

– Башкір Ольга Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор 

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 Цзен Гуанхая щодо 

присудження наукового ступеня доктора філософії створити разову 

спеціалізовану вчену раду.  



 

8.2 Затвердити склад ради:  

 

Голова ради – Боярська-Хоменко Анна Володимирівна, доктор педагогічних 

наук, доцент, в.о. завідувача кафедри  освітології та інноваційної педагогіки 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди.  

  

Опоненти: 

– Доброскок Ірина Іванівна – член-кореспондент НАПН України, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти 

Університету Григорія Сковороди.  

 

– Наливайко Наталія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, викладач 

кафедри української мови, основ психології та педагогіки Харківського 

національного медичного університету.   

 

Рецензенти: 

– Бойчук Юрій Дмитрович, член-кореспондент НАПН України, доктор 

педагогічних наук, професор, ректор Харківського  національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.  

 

– Перетяга Людмила Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри  спеціальної освіти Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.  

 

9.1 Для захисту кандидатської дисертації  з  галузі знань 

01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки 

Авраменко О.В. щодо присудження наукового ступеня доктора філософії 

створити разову спеціалізовану вчену раду.  

 

9.2 Затвердити склад ради:  

 

Голова ради:  

Прокопенко Андрій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, директор 

Центру інформатизації освіти Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди.  

Опоненти: 



– Гевко Ігор Васильович – доктор педагогічних наук, професор, проректор з 

навчально-методичної роботи Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.  

– Жукова Оксана Анатоліївна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри педагогіки Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна.   

Рецензенти: 

–  Доценко Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри інформаційних технологій Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.  

– Бугаєць Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри хореографії Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С.Сковороди.  

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ухвала Вченої ради 

Харківського національного педагогічного університету 

 імені Г.С. Сковороди 

Протокол № 12 від 1 грудня 2021 року 

 

2. Про відрахування з аспірантури (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: 

Відрахувати з аспірантури Самойлова С.А. з правом поновлення за 

сімейними обстановками зі станом здоров’я з 25.11.2021 р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 

 

 

 

 



 

Ухвала Вченої ради 

Харківського національного педагогічного університету 

 імені Г.С. Сковороди 

Протокол № 12 від 1 грудня 2021 року 

3. 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: 

Уточнити теми дисертаційних досліджень, затвердивши їх у такому 

формулюванні:  

1. Бабенко Н.М. «Особливості регуляції репаративних процесів ускладнень 

ран м’яких тканин при використанні фотобіомодуляційної терапії. 

2. Золотко А.А. «Поетична морфологія ідіостилю Бориса Слуцького»  

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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4. Про затвердження навчальних планів освітніх програм для 

першого(бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм 

навчання на 2021-2025 навчальні роки для іноземних здобувачів всіх 

спеціальностей (проректор з навчально-наукової роботи, кандидат 

філологічних наук, доцент Борисов В. А.) 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-наукової 

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

питання, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити навчальні плани освітніх програм для першого(бакалаврського) 

рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання на 2021-2025 навчальні 

роки для іноземних здобувачів всіх спеціальностей.  

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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 імені Г.С. Сковороди 

Протокол № 12 від 1 грудня 2021 року 

5. Про затвердження навчальних планів аспірантів громадян КНР на 

2022/2026 н.р. (спеціальність: 011,015). (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 навчальні плани аспірантів громадян КНР на 2022/2026 н.р. 

(спеціальність: 011,015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
 


