
Ухвала Вченої ради 

Харківського національного педагогічного університету 

 імені Г.С. Сковороди 

Протокол № 13 від 14 грудня 2021 року 

1. Конкурсні справи (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. Протокол лічильної комісії затвердити. 

2.1. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Мартинову Ірину Станіславівну на посаду завідувача 

кафедри історії України.  

„за” –  52,  „проти” – немає,  „недійсних бюлетенів” – немає.   

 

2.2 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраним Зеленька Олександа Олеговича  на посаду завідувача 

кафедри суспільно-економічних дисциплін і географії.  

„за” –  47,  „проти” – 5,  „недійсних бюлетенів” – немає.  

  

2.3 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Цимбалюк Жанну Олексіївну на посаду завідувача 

кафедри циклічних видів спорту.  

„за” –  32,  „проти” – 17,  „недійсних бюлетенів” – 3.   

 

2.4 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Боярську-Хоменко Анну Володимирівну на посаду 

завідувача освітології та інноваційної педагогіки . 

„за” –  47,  „проти” – 5,  „недійсних бюлетенів” – немає. 

   

2.5 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Васильєву Марину Петрівну на посаду завідувача 

кафедри  соціальної роботи і соціальної педагогіки. 

„за” –  51,  „проти” – 1,  „недійсних бюлетенів” – немає.   

 



2.6 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраним Леонтьєва Дмитра Вікторовича на посаду завідувача 

кафедри ботаніки. 

„за” –  50,  „проти” – 2,  „недійсних бюлетенів” – немає.  

2.7 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Дорожко Ірину Іванівну посаду завідувача кафедри  

психологічної і педагогічної антропології.  

„за” –  51,  „проти” – немає,  „недійсних бюлетенів” – 1.   

2.8 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 
вважати обраною 1.8. Тарарак Наталію Григорівну на посаду завідувача 

кафедри теорії, технологій і методик дошкільної освіти. 

„за” –  51,  „проти” – 1,  „недійсних бюлетенів” – немає.   

 

3.1 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраним Неліна Євгена Петровича на посаду професора кафедри 

математики.  

„за” –  52,  „проти” – немає,  „недійсних бюлетенів” – немає.   

  

3.2 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Васильєву Світлану Олександрівну на посаду професора 

кафедри освітології та інноваційної педагогіки.  

„за” –  50,  „проти” – 1,  „недійсних бюлетенів” – 1. 

    

3.3 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Ворожбіт-Горбатюк Вікторію  на посаду професора 

кафедри  освітології та інноваційної педагогіки.  

„за” –  50,  „проти” – 2,  „недійсних бюлетенів” – немає.    

 

3.4 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Друганову Олену Володимирівну на посаду професора 

кафедри освітології та інноваційної педагогіки.   

„за” –  47,  „проти” – 5,  „недійсних бюлетенів” – немає.    

 

3.5 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Золотухіну Світлану Трохимівну на посаду професора 

кафедри освітології та інноваційної педагогіки. 



„за” –  51,  „проти” – немає,  „недійсних бюлетенів” – 1.    

 

3.6 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Калашнікову Любов Миколаївну на посаду професора 

кафедри  освітології та інноваційної педагогіки.. 

„за” –  52,  „проти” – немає,  „недійсних бюлетенів” – немає.    

 

3.7 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Лупаренко Світлану Євгенівну на посаду професора 

кафедри освітології та інноваційної педагогіки. 

„за” –  50,  „проти” – 1,  „недійсних бюлетенів” – 1.  

 

3.8 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Попову Олену Володимирівну на посаду професора 

кафедри освітології та інноваційної педагогіки. 

„за” –  52,  „проти” – немає,  „недійсних бюлетенів” – немає.  

 

3.9 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Рогову Тетяну Володимирівну на посаду професора 

кафедри освітології та інноваційної педагогіки. 

„за” –  51,  „проти” – 1,  „недійсних бюлетенів” – немає.  

 

3.10 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Штефан Людмилу Андріївну на посаду професора 

кафедри освітології та інноваційної педагогіки. 

„за” –  51,  „проти” – 1,  „недійсних бюлетенів” – немає. 

3.11 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Гордієнко-Митрофанову Ію Володимирівну на посаду 

професора кафедри психології.  

„за” –  51,  „проти” – 1,  „недійсних бюлетенів” – немає. 

3.12 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраним Кузнецова Марата Аміровича на посаду професора 

кафедри психології. 

„за” –  51,  „проти” – немає,  „недійсних бюлетенів” – 1. 



3.13 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Радіонову Ірину Олександрівну на посаду професора 

кафедри політології, соціології та культурології. 

„за” –  52,  „проти” – немає,  „недійсних бюлетенів” – немає. 

 

3.14 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Куц Галину Михайлівну  на посаду професора кафедри 

політології, соціології та культурології. 

„за” –  52,  „проти” – немає,  „недійсних бюлетенів” – немає. 

 

3.15 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Житєньову Наталю Василівну на посаду професора 

кафедри кафедри дизайну 

„за” –  51,  „проти” – 1,  „недійсних бюлетенів” – немає. 

 

3.16 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Соколову Аллу Вікторівну на посаду професора кафедри 

кафедри теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки 

вчителя.  

„за” –  50,  „проти” – 2,  „недійсних бюлетенів” – немає. 

 

3.17 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Юрьєву Катерину Анатоліївну на посаду професора 

кафедри кафедри теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової 

підготовки вчителя.  

„за” –  52,  „проти” – 2,  „недійсних бюлетенів” – немає. 

 

3.18 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Калашник Марію Павлівну на посаду професора кафедри 

музично-інструментальної підготовки вчителя. 

„за” –  48,  „проти” – 4,  „недійсних бюлетенів” – немає. 

 



3.19 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Левченко Яну Ернстівну на посаду професора кафедри 

англійської філології. 

„за” –  48,  „проти” – 3,  „недійсних бюлетенів” – 1. 

 

3.20 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Корнільєву Лілію Миколаївну на посаду професора 

кафедри англійської філології. 

„за” –  52,  „проти” – немає,  „недійсних бюлетенів” – немає. 

 

3.21 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраним Тарарак Олександра Валентиновича на посаду 

професора кафедри німецької філології. 

„за” –  51,  „проти” – 1,  „недійсних бюлетенів” – немає. 

 

3.22 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Калашник Любов Сергіївну на посаду професора 

кафедри східних мов. 

„за” –  49,  „проти” – 2,  „недійсних бюлетенів” – немає. 

 

3.23 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Піддубну Наталію Віталіївну на посаду професора 

кафедри української мови. 

„за” –  51,  „проти” – 1,  „недійсних бюлетенів” – немає. 

 

3.24 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Гармаш Людмилу Вікторівну на посаду професора 

кафедри української літератури та журналістики імені професора  Леоніда 

Ушкалова.    

„за” –  52,  „проти” – немає,  „недійсних бюлетенів” – немає. 

 



3.25 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Скоробагатова Олену Олександрівну на посаду 

професора кафедри зарубіжної літератури та слов’янських мов. 

„за” –  51,  „проти” – немає,  „недійсних бюлетенів” – 1. 

 

3.26 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Комісову  Тетяну Євгенівну на посаду професора 

кафедри анатомії і фізіології людини імені професора Я.Р.Синельнікова. 

„за” –  51,  „проти” – 1,  „недійсних бюлетенів” – немає. 

 

3.27 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Харченко Людмилу  Павлівну  на посаду професора 

кафедри зоології.  

„за” –  51,  „проти” – 1,  „недійсних бюлетенів” – немає. 

 

3.28 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Маркіну Тетяну Юріївну на посаду професора кафедри 

зоології  

„за” –  45,  „проти” – 3,  „недійсних бюлетенів” – 4. 

 

3.29 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Бацилєву Ольгу Валеріївну на посаду професора кафедри 

здоров’я людини, реабілітології та спеціальної психології.  

 „за” –  52,  „проти” – немає,  „недійсних бюлетенів” – немає. 

 

3.30 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Радіонову Наталію Василівну на посаду професора 

кафедри філософії 

 „за” –  52,  „проти” – немає,  „недійсних бюлетенів” – немає. 

 

3.31 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Садоху Олену Володимирівну на посаду професора 

кафедри філософії.  



 „за” –  52,  „проти” – немає,  „недійсних бюлетенів” – немає. 

 

3.32 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Гавриш Ірину Володимирівну на посаду професора 

кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін 

у дошкільній, початковій і спеціальній освіті. 

 „за” –  52,  „проти” – немає,  „недійсних бюлетенів” – немає. 

 

3.33 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Лепетюху Анастасію Вікторівну на посаду професора 

кафедри романської філології. 

 „за” –  51,  „проти” – 1,  „недійсних бюлетенів” – немає. 

 

3.34 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

вважати обраною Хлєбнікову Таліну Миколаївну на посаду доцента 

кафедри наукових основ управління.  

 „за” –  52,  „проти” – немає,  „недійсних бюлетенів” – немає. 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ухвала Вченої ради 

Харківського національного педагогічного університету 

 імені Г.С. Сковороди 

Протокол № 13 від 14 грудня 2021 року 

2. 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 доцента представити:  

2.1 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання доцента по кафедрі здоров’я людини, реабілітології і спеціальної 

психології присвоїти Ковтун Анні Володимирівні .   

«за» - 52, «проти» - немає, недійсних бюлетенів - немає. 

2.2 Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання доцента по кафедрі практики англійського усного і писемного 

мовлення Лобзовій Світлані Леонідівні.  

«за» - 52, «проти» -немає, недійсних бюлетенів - немає. 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
 

 

 

 

 

 



 

Ухвала Вченої ради 

Харківського національного педагогічного університету 

 імені Г.С. Сковороди 

Протокол № 13 від 14 грудня 2021 року 

3. Затвердження рішення комісії щодо висунення кандидатур на звання  

«Людина року – 2021»  (ректор , доктор педагогічних наук, професор, 

член – кореспондент НАПН України  Ю.Д. Бойчук). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію  ректора , доктора педагогічних 

наук, професора, член – кореспондента НАПН України  Ю.Д. Бойчука 

з означеного питання, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

У номінації «Людина року» визнати переможцями: 

1. Гавриш Ірину Володимирівну – доктора педагогічних наук, професора 

кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних наук 

у дошкільній, початковій і спеціальній освіті, факультет початкового 

навчання; 

 

2. Фоміна Володимира Вікторовича – доктора педагогічних наук, 

доцента, завідувача кафедри теорії і методики мистецької освіти та 

вокально-хорової підготовки вчителя, факультет мистецтв; 

 

Присвоїти почесне звання «Людина року – 2021», вручити пам’ятне 

посвідчення, стрічку «Людина року – 2021» та преміювати за підсумками 

2021 року у розмірі 10000 грн. 

 

«Людина року» призначити:  

1. Андрієвську Віру Михайлівну – доктора педагогічних наук, професора 

кафедри інформатики, фізико-математичний факультет; 

2. Гармаш Людмилу Вікторівну – доктора філологічних наук, професора, 

професора кафедри української літератури та журналістики імені 

професора Леоніда Ушкалова, український мовно-літературний 

факультет імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка; 

3. Жванія Тараса Валеріановича – кандидата психологічних наук, 

доцента, доцента кафедри психології, факультет психології і соціології; 

4. Кравчук Тетяну Миколаївну – кандидата педагогічних наук, доцента, 

доцента кафедри музично-ритмічного виховання і фітнесу, факультет 

фізичного виховання і спорту; 



5. Лиманську Ольгу Вікторівну – кандидата мистецтвознавства, доцента, 

доцента кафедри хореографії, факультет мистецтв; 

6. Рябченко Ольгу Леонідівну – доктора історичних наук, професора, 

завідувачку кафедрою всесвітньої історії, історичний факультет; 

7. Тарарак Наталію Григорівну – доктора педагогічних наук, професора, 

завідувачку кафедри теорії, технологій і методик дошкільної освіти, 

факультет дошкільної освіти; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ухвала Вченої ради 

Харківського національного педагогічного університету 

 імені Г.С. Сковороди 

Протокол № 13 від 14 грудня 2021 року 

4. Затвердження рішення комісії щодо визначення кращої кафедри з 

наукової роботи, кращого науковця та кращого молодого науковця у 

2021 році (ректор, доктор педагогічних наук, професор, член - 

кореспондент НАПН України Ю.Д. Бойчук) 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію  ректора , доктора педагогічних 

наук, професора, член – кореспондента НАПН України  Ю.Д. Бойчука 

з означеного питання, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити у номінації:  

 

«Кращий науковець»: 

 

- Тучину Наталію Василівну – кандидата педагогічних наук, професора, 

професора кафедри англійської філології, факультет іноземної 

філології; 

 

«Молодий науковець року»: 

- Луценко Марію Володимирівну – кандидата історичних наук, доцента 

кафедри історії України, заступника декана з навчальної роботи, 

координатора з наукової роботи, історичний факультет; 

«Громадський діяч» 

- Бенгус Юрія Володимировича – старшого викладача кафедри ботаніки, 

факультет природничої, спеціальної і здоров’язбережувальної освіти; 

- Клименко Юлію Сергіївну – начальника відділу зв’язків з 

громадськістю та засобами масової інформації; 

 

«За відданість справі» 

1. Золотухіну Світлану Трохимівну – доктора педагогічних наук, 

професора, професора кафедри освітології та інноваційної педагогіки, 

фізико-математичний факультет; 

2. Олексенко Олену Андріївну – кандидата філологічних наук, 

професора, доцента кафедри української мови, український мовно- 

літературний факультет імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка; 

3. Степанченка Івана Степановича – доктора філологічних наук, 

професора, професора кафедри зарубіжної літератури та слов’янських 



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

Основ’яненка; 

 

«Взірець професійної майстерності» 

1. Ворону Світлану Анатоліївну –  керівника навчального відділу; 

2. Мазуркову Наталію Анатоліївну – в.о. начальника відділу по роботі з 

іноземними здобувачами вищої освіти; 

3. Разуменко Ірину Василівну – кандидата філологічних наук, 

професора, завідувачку відділом аспірантури і докторантури; 

 «За щирість до справи» 

1. Антоненко Оксану Валеріївну – старшого лаборанта кафедри зоології, 

факультет природничої, спеціальної і здоров’язбережувальної освіти; 

2. Нікітенко Аліну Михайлівну – художнього керівника, культурно- 

мистецький центр; 

3. Чернік Тетяну Валентинівну – директора студмістечка; 

 

«Тренер року» 

- Голенкову Юлію Валеріївну – кандидата наук з фізичного виховання і 

спорту, доцента, завідувача кафедри гімнастики, музично-ритмічного 

виховання та фітнесу, факультет фізичного виховання і спорту; 

 

«За зразкову роботу приймальної комісії» 

- Гуцан Тетяну Григорівну – кандидата педагогічних наук, доцента, 

доцента кафедри суспільно-економічних дисциплін і географії, 

історичний факультет. 

 

«За сприяння міжнародній діяльності» 

- Крапівник Ганну Олександрівну – доктора філософських наук, 

доцента кафедри англійської філології; завідувачку Центру 

міжнародної діяльності, факультет іноземної філології. 

Преміювати за підсумками 2021 року переможців у номінації у розмірі 

3000 грн. 

 

«Краща кафедра» 

1. Козіну Жаннету Леонідівну – доктора наук з фізичного виховання та 

спорту, професора, завідувача кафедри олімпійського і професійного 

спорту, спортивних ігор та туризму, факультет фізичного виховання і 

спорту; 

2. Дорожко Ірину Іванівну – доктора філософських наук, професора, 

завідувача кафедри психологічної і педагогічної антропологі, 

факультет дошкільної освіти; 

3. Іонову Олену Миколаївну – доктора педагогічних наук, професора, 



завідувача кафедри теорії і методики викладання природничо- 

математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті, 

факультет початкового навчання. 

Преміювати за підсумками 2021 року переможців у номінації у розмірі 5000 

грн. 

 

 «Людина року» 

1. Андрієвську Віру Михайлівну – доктора педагогічних наук, професора 

кафедри інформатики, фізико-математичний факультет; 

2. Гармаш Людмилу Вікторівну – доктора філологічних наук, професора, 

професора кафедри української літератури та журналістики імені 

професора Леоніда Ушкалова, український мовно-літературний 

факультет імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка; 

3. Жванія Тараса Валеріановича – кандидата психологічних наук, 

доцента, доцента кафедри психології, факультет психології і соціології; 

4. Кравчук Тетяну Миколаївну – кандидата педагогічних наук, доцента, 

доцента кафедри музично-ритмічного виховання і фітнесу, факультет 

фізичного виховання і спорту; 

5. Лиманську Ольгу Вікторівну – кандидата мистецтвознавства, доцента, 

доцента кафедри хореографії, факультет мистецтв; 

6. Рябченко Ольгу Леонідівну – доктора історичних наук, професора, 

завідувачку кафедрою всесвітньої історії, історичний факультет; 

7. Тарарак Наталію Григорівну – доктора педагогічних наук, професора, 

завідувачку кафедри теорії, технологій і методик дошкільної освіти, 

факультет дошкільної освіти; 

 

«Кращий науковець» 

8. Васильєву Марину Петрівну – доктора педагогічних наук, професора, 

завідувача кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки, 

факультет психології і соціології; 

9. Гончарову Ольгу Сергіївну – кандидата історичних наук, доцента, в.о. 

декана історичного факультету, історичний факультет; 

10. Дорожко Ірину Іванівну – доктора філософських наук, професора, 

завідувача кафедри психологічної та педагогічної антропології, 

факультет дошкільної освіти; 

11. Коваленко Олену Олександрівну – доктора юридичних наук, 

професора, в.о. завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін і 

трудового права імені професора О.І. Процевського, юридичний 

факультет; 

12. Козіну Жаннету Леонідівну – доктора наук з фізичного виховання та 

спорту, професора, завідувача кафедри олімпійського і професійного 

спорту, спортивних ігор та туризму, факультет фізичного виховання і 



спорту; 

13. Колгатіну Ларису Сергіївну – кандидата педагогічних наук, доцента, 

доцента кафедри інформатики, фізико-математичний факультет; 

14. Маркіну Тетяну Юріївну – доктора біологічних наук, професора, 

професора кафедри зоології, факультет природничої, спеціальної і 

здоров’язбережувальної освіти; 

15. Осіпову Тетяну Федорівну – доктора філологічних наук, доцента, 

доцента кафедри української мови, український мовно-літературний 

факультет імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка; 

16. Соколову Аллу Вікторівну – доктора педагогічних наук, доцента 

професора кафедри теорії і методики мистецької освіти та вокально- 

хорової підготовки вчителя, факультет мистецтв; 

 

«Кращий молодий науковець» 

17. Боярську-Хоменко Анну Володимирівну – доктора педагогічних наук, 

доцента, завідувача кафедри освітології та інноваційної педагогіки, 

фізико-математичний факультет; 

18. Грановську Тетяну Яківну – кандидата педагогічних наук, викладача 

кафедри хімії, факультет природничої, спеціальної і 

здоров’язбережувальної освіти; 

19. Єфімову Олену Володимирівну – кандидата педагогічних наук, 

доцента кафедри хореографії, факультет мистецтв; 

20. Калашник Оксану Вікторівну – кандидата філологічних наук, 

викладача кафедри української мови, український мовно-літературний 

факультет імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка; 

21. Небитову Ірину Андріївну – кандидата педагогічних наук, викладача 

кафедри початкової і професійної освіти, координатора з виховної 

роботи, факультет початкового навчання; 

22. Стрельнікову Олену Олександрівну – кандидата соціологічних наук, 

старшого викладача кафедри політології, соціології і культурології, 

факультет психології і соціології; 

23. Чухно Олену Анатоліївну – кандидата педагогічних наук, доцента 

кафедри англійської фонетики і граматики, факультет іноземної 

філології. 

 

«Громадський діяч» 

24. Вороніну Марину Сергіївну – кандидата історичних наук, доцента 

кафедри всесвітньої історії, історичний факультет; 

25. Ємець Альону Анатоліївну – кандидата педагогічних наук, доцента 

кафедри теорії і методики викладання філологічних дисциплін у 

дошкільній, початковій і професійній освіті, факультет початкового 

навчання; 



26. Жукова Василя Павловича – доктора філософії, доцента, координатора 

з виховної роботи, факультет мистецтв; 

27. Куц Галину Михайлівну – доктора політичних наук, професора, 

профессора кафедри політології, соціології і культурології, факультет 

психології і соціології; 

28. Масича Віталія Васильовича – доктора педагогічних наук, завідувача 

кафедри фізики, фізико-математичний факультет; 

29. Павлову Інну Андріївну – кандидата філологічних наук, доцента, 

доцента кафедри української мови, український мовно-літературний 

факультет імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка; 

30. Рачинську Ірину Євгенівну – методиста інституту післядипломної 

освіти і менеджменту; 

31. Ходикіну Юлію Юріївну – кандидата психологічних наук, доцента 

кафедри психологічної та педагогічної антропології, факультет 

дошкільної освіти; 

32. Шпак Юлію Олександрівну – кандидата філологічних наук, доцента, 

доцента кафедри англійської філології, факультет іноземної філології. 

«За відданість справі» 

33. Донченко Любов Іванівну – кандидата педагогічних наук, доцента, 

доцента кафедри теорії і методики мистецької освіти та вокально- 

хорової підготовки вчителя, факультет мистецтв; 

34. Дьякову Олену Василівну – кандидата історичних, доцента кафедри 

історії України, історичний факультет; 

35. Ларіну Ірину Олександрівну – кандидата педагогічних наук, доцента 

кафедри теорії, технологій і методик дошкільної освіти, факультет 

дошкільної освіти; 

36. Темченко Ольгу Василівну – кандидата педагогічних наук, доцента 

кафедри наукових основ управління; інститут післядипломної освіти і 

менеджменту; 

37. Ткаченко Лідію Петрівну – доктора педагогічних наук, доцента, 

завідувачку кафедри теорії і методики викладання філологічних 

дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті, факультет 

початкового навчання; 

38. Потапенко Галину Сергіївну – старшого викладача кафедри ботаніки, 

факультет природничої, спеціальної і здоров’язбережувальної освіти; 

39. Скрипник Надію Григорівну – викладача кафедри психології, 

факультет психології і соціології; 

40. Юр’єву Жаннетту Альбертівну – викладача кафедри практики 

англійського усного і писемного мовлення, координатора з виховної 

роботи, факультет іноземної філології. 

 

«Взірець професійної майстерності» 



41. Білецьку Світлану Анатоліївну – кандидата педагогічних наук, голову 

Первинної профспілкової організації; 

42. Бикову Ірину Алімджанівну – головного редактора газети «Учитель»; 

43. Водолаженка Олександра Володимировича – кандидата фізико- 

математичних наук, доцента, доцента кафедри математики, фізико- 

математичний факультет; 

44. Єсьман Ірину Володимирівну – кандидата педагогічних наук, доцента, 

доцента кафедри початкової і професійної освіти, факультет 

початкового навчання; 

45. Іонова Ігоря Анатолійовича – доктора сільськогосподарських наук, 

професора, завідувача кафедри анатомії і фізіології людини імені 

д.мед.н., проф. Я.Р. Синельникова, факультет природничої, спеціальної 

і здоров’язбережувальної освіти; 

46. Ликову Ірину Олександрівну – кандидата біологічних наук, доцента, 

доцента кафедри зоології, заступника декана з навчальної роботи, 

факультет природничої, спеціальної і здоров’язбережувальної освіти; 

47. Коробкіну Олену Геннадіївну – директора наукової бібліотеки; 

48. Косиченко Вікторію Анатоліївну – старшого викладача кафедри 

хореографії, факультет мистецтв; 

49. Кутову Наталію Юріївну – старшого викладача кафедри німецької 

філології, факультет іноземної філології; 

50. Култаєву Марію Дмитрівну – доктора філософських наук, професора, 

член-кореспондента НАПН України, завідувачку кафедрою філософії, 

історичний факультет; 

51. Мармазу Олександру Іванівну – кандидата педагогічних наук, 

професора кафедри наукових основ управління; інститут 

післядипломної освіти і менеджменту; 

52. Павленко Тетяну Анатоліївну – кандидата юридичних наук, доцента, 

доцента кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права 

та процесу, юридичний факультет; 

53. Санжарову Ніну Миколаївну – кандидата біологічних наук, професора 

кафедри гімнастики, музично-ритмічного виховання та фітнесу, 

факультет фізичного виховання і спорту; 

54. Твердохліб Олену Володимирівну – кандидата біологічних наук, 

доцента кафедри ботаніки, факультет природничої, спеціальної і 

здоров’язбережувальної освіти; 

55. Хоменко Галину Іванівну – кандидата філологічних наук, професора, 

професора кафедри української літератури та журналістики імені 

професора Леоніда Ушкалова, український мовно-літературний 

факультет імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка; 

56. Черновол-Ткаченко Раїсу Іванівну – кандидата педагогічних наук, 

професора, директора Інституту підвищення кваліфікації педагогічних 



працівників і менеджменту освіти; 

57. Шаповалову Олену Василівну – начальника редакційно-видавничого 

відділу; 

58. Шеплякову Ірину Олександрівну – кандидата педагогічних наук, 

доцента, доцента кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки, 

факультет психології і соціології; 

59. Шишенко Валентину Олексіївну – кандидата педагогічних наук, 

доцента кафедри початкової і професійної освіти, факультет 

початкового навчання; 

60. Шуть Миколу Миколайовича – кандидата педагогічних наук, доцента 

кафедри теорії, технологій і методик дошкільної освіти, факультет 

дошкільної освіти. 

 

 «За щирість до справи» 

61. Алієва Магамеда Аллахяр Огли – головного інженера; 

62. Астахову Людмилу Миколаївну – старшого лаборанта кафедри 

наукових основ управління; інститут післядипломної освіти і 

менеджменту; 

63. Атанову Ольгу Олександрівну – старшого лаборанта кафедри 

зарубіжної літератури та слов’янських мов, український мовно- 

літературний факультет імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка; 

64. Бартош Ольгу Іванівну – інженера кафедри інформатики, фізико- 

математичний факультет; 

65. Болдир Віру Миколаївну – завідувачку сектору наукової бібліотеки; 

66. Глушкову Надію Олександрівну – концертмейстера кафедри 

гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу, факультет 

фізичного виховання і спорту; 

67. Єгоршину Ольгу Олександрівну – старшого лаборанта кафедри історії 

України, історичний факультет; 

68. Зибцева Сергія Олексійовича – керівника Парадного ансамблю 

барабанщиць «Вільна душа», культурно-мистецький центр; 

69. Злотник Людмилу Володимирівну – начальник відділу постачання; 

70. Івакіну Інну Анатоліївну – завідувачку центральним складом; 

71. Іванченко Тетяну Миколаївну – секретаря-диспетчера деканату 

факультету початкового навчання, факультет початкового навчання; 

72. Корнієнко Ларису Олександрівну – старшого лаборанта кафедри 

зарубіжної літератури та слов’янських мов, український мовно- 

літературний факультет імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка; 

73. Мирошник Олену Юріївну – лаборанта кафедри дизайну, факультет 

мистецтв; 

74. Моргун Ольгу Олександрівну – провідного бухгалтера; 

75. Моргун Людмилу Михайлівну – старшого лаборанта кафедри 



психології, факультет психології і соціології; 

76. Оніщенка Дмитра Сергійовича – електрика навчального комплексу; 

77. Полянську Тамару Андріївну – завідувача виробництва їдальні; 

78. Сеньжапова Рашида Тагіровича – водія; 

79. Спесивцева Віктора Миколайовича – двірника навчального комплексу; 

80. Стороженко Тетяну Володимирівну – концертмейстера кафедри теорії, 

технологій і методик дошкільної освіти, факультет дошкільної освіти; 

81. Толстую Віру Іванівну – прибиральницю навчального комплексу; 

82. Хомякову Світлану Іванівну – старшого лаборанта кафедри романської 

філології, факультет іноземної філології; 

83. Щербакову Раїсу Михайлівну – завідувачку сектору наукової 

бібліотеки; 

84. Якубову Світлану Леонідівну – провідного бухгалтера. 

 

«Тренер року» 

85. Барабаш Ольгу Володимирівну – старшого викладача кафедри 

хореографії, факультет мистецтв; 

86. Ковтун Анну Володимирівну – кандидата педагогічних наук, доцента 

кафедри теорії, технологій і методик дошкільної освіти, координатора з 

виховної роботи, факультет дошкільної освіти; 

 

Преміювати за підсумками 2021 року переможців у номінаціях у розмірі 

2000 грн.  

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
 

 

 

 

 



 

Ухвала Вченої ради 

Харківського національного педагогічного університету 

 імені Г.С. Сковороди 

Протокол № 13 від 14 грудня 2021 року 

5. Про структурні зміни в університеті (ректор, доктор педагогічних 

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

 

Заслухавши та обговоривши інформацію  ректора , доктора педагогічних 

наук, професора, член – кореспондента НАПН України  Ю.Д. Бойчука 

з означеного питання, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

1. Включити до структури університету:  

1.1 Художню раду (на громадських засадах ). 

1.2 Дитячу студію «Legolend – HUB», що працює на факультеті дошкільної 

освіти (на громадських засадах). 

1.3 Дитячий простір «Kinder HUB», який працює на факультеті початкового 

навчання (на громадських засадах).  

1.4 Музейний комплекс і підпорядкувати його проректору з навчально – 

виховної роботи. 

 

2. Перейменувати: 

2.1 Навчально-методичний інклюзивний центр в Центр інклюзивної освіти. 

2.2 Спілку студентів і молоді університету в Студентський Парламент ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди. 

2.3 Науково-дослідну лабораторію кінезіології в Лабораторію біофізики, 

біомеханіки та кінезіології. 

 

3. Виключити із структури університету:  

3.1 Спілку студентів-правників. 

3.2 Спілку іноземних студентів  та аспірантів. 

3.3 Реабілітаційний центр. 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
 

 



 

Ухвала Вченої ради 

Харківського національного педагогічного університету 

 імені Г.С. Сковороди 

Протокол № 13 від 14 грудня 2021 року 

6. Про затвердження положень (ректор, доктор педагогічних наук,  

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

 

Заслухавши та обговоривши інформацію  ректора , доктора педагогічних 

наук, професора, член – кореспондента НАПН України  Ю.Д. Бойчука 

з означеного питання, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

1. Ввести в дію наступні організаційно-розпорядчі документи: 

1.2 Положення про комісію з розгляду випадків  булінгу (цькування) та 

мобінгу. Розробник: доктор філософських наук, проф., завідувач кафедри 

психологічної та педагогічної антропології, керівник психологічної служби 

університету І.І. Дорожко.  

1.2 Положення про рейтингове оцінювання діяльності педагогічних і 

науково-педагогічних працівників у Харківському національному 

педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди. Розробник: кандидат 

психологічних наук, доцент Є.В. Підчасов.  

 

2. Оновити наступні організаційно-розпорядчі документи: 

2.1 Положення про комісію з питань етики та біоетики ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди. Розробник: завідувач кафедри анатомії і фізіології людини імені 

д. м. н. проф. Я.Р. Синельникова – І.А. Іонов.  

2.2 Положення про про кафедру зарубіжної літератури та слов̓ янських мов 

імені професора Михайла Гетманця. Розробник: завідувачка кафедри 

зарубіжної літератури та слов`янських мов імені професора Михайла 

Гетманця С.К. Криворучко. 

 

2.3 Положення про центр забезпечення якості освіти. Розробник: директор 

центру забезпечення якості освіти Т.Я. Грановська.  

2.4 Положення про порядок та умови обрання навчальних дисциплін з 

циклу вільного вибору здобувачами ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

Розробник: директор центру забезпечення якості освіти Т.Я. Грановська.  



2.5 Положення про інститут післядипломної освіти і менеджменту 

Розробник: директор інституту післядипломної освіти і менеджменту  

Р.І. Черновол – Ткаченко.  

 

2.6 Положення про відділ кар`єрного зростання ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

Розробник: старший інспектор відділу кар`єрного зростання О.М. Савченко.  

2.7 Положення про факультет природничої, спеціальної і 

здоров`язбережувальної освіти. Розробник: декан факультету природничої, 

спеціальної і здоров`язбережувальної освіти С.О. Микитюк. 

2.8 Положення про еколого-біоетичний центр. Розробник: доцент кафедри 

ботаніки О.О. Пінський. 

2.9 Порядок проведення біологічного експерименту та тестування із 

залученням біологічних об`єктів ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Розробники: 

завідувач кафедри анатомії і фізіології людини імені д. м. н. проф. 

Я.Р.Синельникова І.А. Іонов, завідувач кафедри ботаніки Д.В. Леонтьєв.  

2.10 Положення про приймальну комісію на 2022 рік. Розробник: 

відповідальний секретар приймальної комісії Т.Г. Гуцан. 

2.11 Положення про стипендіальне забезпечення першого (бакалаврського) і 

другого (магістерського) рівнів вищої освіти Харківського національного 

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

інспектор навчального відділу І.В.  Манческо.  

2.12 Організаційно-структурну схему.   

 

3. Анулювати наступні організаційно-розпорядчі документи: 

3.1 Положення про комісію з питань етики та біоетики природничого 

факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Розробник: завідувач кафедри 

анатомії і фізіології людини імені професора Я.Р. Синельникова – І.А. Іонов. 

3.2 Положення про кафедру зарубіжної літератури та слов`янських мов 

Розробник: завідувачка кафедри зарубіжної літератури та слов`янських мов 

С.К. Криворучко 

3.3 Положення про вивчення навчальних дисциплін з циклу вільного вибору 

здобувачами ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Розробник: директор центру 

ліцензування, акредитації і контролю якості освіти І.В. Єсьман  

3.4 Положення про інститут підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників і менеджменту освіти. Розробник: Директор інституту 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту освіти Р.І. 

Черновол-Ткаченко. 

 



3.5 Положення про консультаційний центр з підготовки абітурієнтів 

Розробник: Завідувач консультаційного центру для школярів, що готує до 

вступу ВНЗ ХНПУ імені Г.С. Сковороди Ю.С. Стасевський. 
  

3.6 Положення про еколого – біоетичний центр природничого факультету 

Розробник: доцент кафедри  ботаніки природничого факультету О.О. 

Пінський. 

 

3.7 Положення про порядок проведення біологічного експерименту та 

тестування із залученням біологічних об`єктів ХНПУ імені Г.С.Сковороди 

Розробники: завідувач кафедри анатомії і фізіології людини імені проф. Я.Р. 

Синельникова  І.А. Іонов, завідувач кафедри ботаніки Д.В. Леонтьєв.  

3.8 Положення про приймальну комісію на 2021 рік. Розробник: 

відповідальний секретар приймальної комісії Т.Г. Гуцан.  

3.9 Положення про стипендіальне забезпечення першого (бакалаврського) і 

другого (магістерського) рівнів вищої освіти Харківського національного 

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

інспектор навчального відділу І.В. Манческо.  

3.10 Положення про спілку студентів-правників. Розробник: голова спілки 

студентів та молоді К.С. Катриченко.  

3.11 Положення про спілку іноземних студентів та аспірантів. Розробник: 

голова Спілки студентів і молоді К.С. Катриченко. 

3.12 Положення про реабілітаційний центр. Розробник: голова спортивного 

клубу І.В. Кривенцова. 

3.13 Організаційно-структурну схему.  

3.14  Положення про Спілку студентів і молоді. Розробник: голова спілки 

студентів і молоді ХНПУ імені Г.С.Сковороди К.С. Катриченко. 

Про зміну визначення місії університету (ректор, доктор педагогічних наук,  

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

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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7. Про зміну визначення місії університету (ректор, доктор педагогічних 

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

 

Заслухавши та обговоривши інформацію  ректора , доктора педагогічних 

наук, професора, член – кореспондента НАПН України  Ю.Д. Бойчука 

з означеного питання, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити нову місію університету: «Формування педагога, освіченого, 

компетентного, висококваліфікованого фахівця, громадянина, патріота, 

інноватора, носія духовності і культури завдяки постійному вдосконаленню 

змісту освіти та сучасних  технологій навчання і виховання».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ухвала Вченої ради 

Харківського національного педагогічного університету 

 імені Г.С. Сковороди 

Протокол № 13 від 14 грудня 2021 року 

8. 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 Івлєвій Юлії Олегівні за спеціальністю 

035 Філологія за галуззю знань 03 Гуманітарні науки.  

1.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії  Івлєвої Юлії Олегівни 

ДР № 003059 згідно наказу МОН України № 1290 від 30.11.2021 р. 

1.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію про 

присудження ступеня доктора філософії Івлєвій Юлії Олегівні за 

спеціальністю 035 Філологія за галуззю знань 03 Гуманітарні науки.  

2.1. Видати диплом доктора філософії Кот Світлані Юріївні за спеціальністю 

035 Філологія за галуззю знань 03 Гуманітарні науки. 

2.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Кот Світлани Юріївни 

ДР № 003060 згідно наказу МОН України № 1290 від 30.11.2021 р. 

 

2.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію про 

присудження ступеня доктора філософії Кот Світлані Юріївні за 

спеціальністю 035 Філологія за галуззю знань 03 Гуманітарні науки. 

 

3.1. Видати диплом доктора філософії Зайцевій Ользі Олександрівні за 

спеціальністю  053 Психологія за галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові 

науки.  

3.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Зайцевої Ольги 

Олександрівни ДР № 003098 згідно наказу МОН України № 1290 від 

30.11.2021 р. 

3.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію про 

присудження ступеня доктора філософії Зайцевій Ользі Олександрівні за 



спеціальністю  053 Психологія за галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові 

науки.  

4.1. Видати диплом доктора філософії Кисельову Костянтину Сергійовичу за 

спеціальністю 053 Психологія за галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові 

науки. 

4.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Кисельова Костянтина 

Сергійовича ДР № 003100 згідно наказу МОН України № 1290 від  

30.11.2021 р. 

 

4.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію про 

присудження ступеня доктора філософії Кисельову Костянтину Сергійовичу 

за спеціальністю 053 Психологія за галуззю знань 05 Соціальні та 

поведінкові науки. 

5.1. Видати диплом доктора філософії Тяпкіній Юлії Олегівні за 

спеціальністю 052 Політологія за галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові 

науки.  

5.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Тяпкіної Юлії Олегівни 

ДР № 003099 згідно наказу МОН України № 1290 від 30.11.2021 р. 

 

5.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію про 

присудження ступеня доктора філософії Тяпкіній Юлії Олегівні за 

спеціальністю 052 Політологія за галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові 

науки.  

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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9. Про затвердження ліміту стипендіатів - здобувачів освіти першого та 

другого рівнів освіти за підсумками зимової семестрової атестації 

2021/2022 н.р. (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 ліміт стипендіатів за підсумками зимової семестрової атестації 

2021/2022 н.р. відповідно до змін, що внесені до постанов Кабінету Міністрів 

Україи від 12.07.2004 р. № 882 і від 28.12.2016 р. № 1047, затверджених 

постановою від 01.09.2021 р. № 933.  

 

- Загальний ліміт стипендіатів –  43% від фактичної кількості здобувачів 

державного замовлення денної форми здобуття освіти, які навчаються на 

певному факультеті, курсі за певною спеціальністю згідно рейтингу 

успішності;   

- ліміт стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія за особливі 

успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового бала, визначається 

від загальної кількості студентів, які отримують академічну стипендію – 

10%. 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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10. 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  4 року навчання  третього (освітьньо-наукового 

рівня) вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки  Халілі 

Ахмеда з 15 грудня 2021 р. через втрату зв’язку з університетом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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11. Про затвердження тем дисертаційного дослідження (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 докторську тему у такому формулюванні: 

Єсьман І.В. «Теорія і практика соціалізації дітей з особливими освітніми 

потребами в історії освіти України (кінець ХХ - початок ХХІ століття)» 

2. Затвердити кандидатські теми у такому формулюванні:  

011 - Освітні, педагогічні освіти 

1. Ван Сінь «Формування творчої самореалізації майбутніх дизайнерів 

візуальної комунікації в освітньому процесі закладів вищої освіти КНР» 

 

2. Ван Чжо «Формування соціальної компетентності майбутніх дизайнерів 

візуальної комунікації в освітньому процесі закладів вищої освіти КНР» 

 

3. Ван Бо «Формування технологічної освіченості майбутніх архітекторів 

засобами доповненої реальності» 

 

4. Ван Янь «Формування музичної культури студентів в університетах 

Китайської народної Республіки» 

 

5. Лю Сі «Розвиток мистецько-педагогічної освіти представників 

національних меншин в КНР» 

 

6. Лі Юаньці «Формування вокально-звукової культури майбутніх педагогів-

музикантів у закладах вищої освіти КНР» 

 

7. Му Веньлун «Формування інформаційно-комунікаційної компетентності 

майбутніх музично-педагогічних працівників в освітньому процесі закладів 

вищої освіти КНР» 

 



8. У Ді «Формування іміджу сучасного викладача у закладах вищої музичної 

освіти в КНР та України» 

 

9. Тао Джиці «Формування полікультурної компетентності вчителів 

образотворчого мистецтва в умовах державної ініціативи КНР «Один пояс – 

один шлях» 

 

10. Хоу Цзяньвей «Формування національної самосвідомості майбутніх 

музично-педагогічних працівників у вищій школі КНР» 

 

11.  Чжао Цянь «Розвиток креативності у здобувачів технічних закладів 

вищої освіти КНР засобами етнодизайну» 

 

015 -  Професійна освіта 

1. Вань Пань «Особистісно-професійний розвиток майбутніх учителів музики 

в процесі професійної підготовки (досвід КНР і України)  

2. Ван Цзивень «Формування ціннісного ставлення до роботи з обдарованими 

учнями у майбутніх учителів музики в Україні та КНР» 

3. Лі Ябінь «Формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва в Україні та КНР» 

4. Го Цзянькунь «Підготовка майбутніх учителів малювання до 

комунікативної взаємодії з молодшими школярами».  

053 - Психологія 

1. Гавриленко С.А.  «Мотивація вступу на військову службу в особливий 

період» 

 

2. Кислової І. «Регулятивні чинники психологічного імунітету як ресурсу 

особистості в умовах COVID-пандемії». 

 

3. Саути С.Л. у формулюванні «Психологічні та психолінгвістичні 

особливості розвитку ігрової позиції «юродивий» у структурі ігрової 

компетентності». 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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12. 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. Навчальний посібник «Фізіологічні основи фізичного виховання та 

спорту» автора Комісової Т.Є.  

 

2. Практикум для здобувачів вищої освіти за спеціальностями  012 

Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта. Авторів 

Казачінер О.С.,  Бойчук Ю.Д. Основи казкотерапії;  Казачінер О.С.,   

Бойчук Ю.Д. Казкотерапія: поглибений курс; Казачінер О.С.,  Бойчук Ю.Д. 

Основи лялькотерапії  

 

3. Рекомендувати до друку монографію «Український постмодерний роман 

кінця ХХ - початку ХХІ ст..: еволюція, поетика, структура жанру» автора 

докторантки Печерських Л.О.  

 

4. Збірник наукових праць кафедри «Український світ у наукових парадигмах 

(Вип. 8. Харків: ХНПУ: ХІФТ, 2021).  

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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13. Про затвердження Правил прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти до Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди у 2022 році  (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: 

Затвердити Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти до 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди у 2022 році. 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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14. Про затвердження Голів кваліфікаційних комісій  зі встановлення 

відповідності рівня освітньої підготовки кадрів  до вимог освітньо-

професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітнім рівнем 

МАГІСТР  у Харківському національному педагогічному університеті 

імені Г.С. Сковороди  на 2021-2022 н.р. (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 рівнем МАГІСТР  у Харківському 

національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди  на 2021-

2022 н.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 № 13 від 14 грудня 2021 року 

15. Про затвердження переліку дисциплін вільного вибору циклу 

загальної та професійної підготовки для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти на 2022/2025 н.р. (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 перелік дисципліни вільного вибору циклу загальної та 

професійної підготовки для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти на 2022/2025 н. р. 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
 

 

 


