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1. Вручення клейнодів почесного доктора ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

доктору історичних наук, професору, ректору ХГУ «Народна українська 

академія» К.В. Астаховій (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: 

Вручити клейноди почесного доктора ХНПУ імені  Г.С. Сковороди доктору 

історичних наук, професору, ректору ХГУ «Народна українська академія» 

К.В. Астаховій.  

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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2. Наукова доповідь «Освіта в епоху змішаних реальностей: сюжет щодо 

кризи мотивації»  (доктор історичних наук, професор, ректор ХГУ 

«Народна українська академія» К.В. Астахова) 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора історичних наук, 

професора, ректора ХГУ «Народна українська академія» К.В. Астахову з 

означеного питання, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

Інформацію прийняти до відома. 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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3. 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. Протокол лічильної комісії затвердити.           

2.1 До вченого звання професора представити Фоменко Карину Ігорівну. 

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання професора по кафедрі психології присвоїти  Фоменко Карині 

Ігорівні.  

«за» - 49, «проти» - 1, недійсних бюлетенів - 2. 

2.2 До вченого звання доцента представити Крапівник Ганну 

Олекандрівну . 

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання доцента по кафедрі англійської філології присвоїти  Крапівник Ганні 

Олекандрівні.  

«за» - 50, «проти» - немає, недійсних бюлетенів - 2. 

2.3 До вченого звання доцента представити Куценко Тетяну 

Володимирівну.   

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання доцента по кафедрі наукових основ управління присвоїти  Куценко 

Тетяні Володимирівні.  

«за» - 50, «проти» - немає, недійсних бюлетенів - 2. 

2.4 До вченого звання доцента представити Чібісова Олександра 

Дмитровича.   



Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання доцента по кафедрі математики присвоїти  Чібісову Олександру 

Дмитровичу.  

«за» - 49, «проти» - 1, недійсних бюлетенів - 2. 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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4. Інформаційне повідомлення про досвід створення міжнародного 

журналу «Освітні виклики» (доктор педагогічних наук, професор, 
завідувачка кафедри теорії і практики англійської мови  І.І. Костікова ) 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора педагогічних наук, 

професора, завідувачку кафедри теорії і практики англійської мови   

І.І. Костікову з означеного питання, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

Інформацію прийняти до відома. 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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5. Інформаційне повідомлення про «Бібліографічні покажчики, 

присвячені 210-річчю Наукової бібліотеки ХНПУ імені Г.С. Сковороди» 

(директорка Наукової бібліотеки ХНПУ імені Г.С. Сковороди   

О.Г. Коробкіна) 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директорку Наукової бібліотеки 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди  О.Г. Коробкіну з означеного питання, Вчена 

рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

Інформацію прийняти до відома. 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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6. 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, 

професор, член – кореспондента НАПН України  Ю.Д. Бойчука з означеного 

питання, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

1. Перейменувати Інститут підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників і менеджменту освіти в Інститут післядипломної освіти і 

менеджменту.  

2. Реорганізувати Інститут інформатизації освіти в Центр інформатизації 

освіти.  

3. Вивести Кафедру інформаційних технологій зі структури Центру 

інформатизації освіти і підпорядкувати її факультету дошкільної освіти.  

4. Об’єднати Лабораторію технічних засобів навчання з науково-навчальною 

Лабораторією дистанційної освіти та іменувати надалі Лабораторією 

дистанційної освіти та технічних засобів навчання.  

5. Присвоїти кафедрі зарубіжної літератури та слов’янських мов ім’я 

професора Михайла Гетманця і в подальшому іменувати її  Кафедрою 

зарубіжної літератури та слов’янських мов імені професора Михайла 

Гетманця.  

6. Створити Виставкову залу «Музей букваря та прописів» (на громадських 

засадах), ввести до структури факультету початкового навчання. 

7. Вивести редакційно-видавничий  відділ із структури Центру 

інформатизації освіти і підпорядкувати його проректору з наукової, 

інноваційної і міжнародної діяльності. 

8. Закріпити за кафедрою освітології та інноваційної педагогіки студентський 

АРТ-ХАБ (вул. Чернишевська, 60, ауд. 20), створений під час реалізації 

грантового проєкту за підтримки Українського культурного фонду.  

9. Реорганізувати Центр міжнародної, інноваційної і проєктної діяльності 

шляхом створення Відділу наукової та інноваційної діяльності і Центру 

міжнародної діяльності.  



10. Створити Науково-дослідну психологічну лабораторію (на громадських 

засадах) під керівництвом кандидата психологічних наук, доцента кафедри 

психології Підчасова Євгена Вікторовича та підпорядкувати її проректору з 

наукової, інноваційної і міжнародної діяльності. 

11. Вивести зі структури університету Наукову частину.  

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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7. Про затвердження положень (ректор, доктор педагогічних наук, 

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

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора, доктора педагогічних наук, 

професор, член – кореспондента НАПН України  Ю.Д. Бойчука з означеного 

питання, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

1. Ввести в дію наступні організаційно-розпорядчі документи: 

1.1 Положення про науково-дослідну психологічну лабораторію. Розробник: 

науковий керівник науково-дослідної психологічної лабораторії  

Є.В. Підчасов. 

 

1.2 Положення про відділ наукової та інноваційної діяльності.  

 

1.3 Положення про центр міжнародної діяльності. 

  

1.4 Положення про автономію та академічну свободу учасників освітнього 

процесу в ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Розробник: начальник відділу 

менеджменту і моніторингу діяльності університету В.І. Плахтєєва.  

 

1.5 Положення про виставкову залу «Музей букваря та прописів». 

Розробник: доцент кафедри початкової і професійної освіти Л.С.Філатова.  

 

1.6 Положення про формування Soft skills в учасників освітнього 

процесу Харківсього національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди. Розробник: начальник відділу менеджменту і 

моніторингу діяльності університету В.І. Плахтєєва. 

 

2. Оновити наступні організаційно-розпорядчі документи:  

2.1 Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного 

захисту населення, режиму і безпеки. Розробник: начальник з питань 

надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, режиму і безпеки 



Ю.М. Ларіонов. 

 

2.2 Положення про кафедру психологічної та педагогічної антропології. 

Розробник: Завідувач кафедри психологічної та педагогічної антропології 

І.І. Дорожко  

 

3. Анулювати наступні організаційно-розпорядчі документи:  

3.1 Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій і цивільного 

захисту населення. Розробник: начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій і цивільного захисту населення Ю.М. Ларіонов.  

3.2 Положення про кафедру філософсько-психологічної антропології. 

Розробник: завідувач кафедри  філософсько-психологічної антропології  

І.І. Дорожко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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8. Про створення робочої групи з оформленням музею університету 

(ректор, доктор педагогічних наук, професор, член – кореспондент 

НАПН України Ю.Д. Бойчук) 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора, доктора педагогічних наук, 

професор, член – кореспондента НАПН України  Ю.Д. Бойчука з означеного 

питання, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

1. Головою робочої групи з оформленням музею університету призначити  

в.о. декана історичного факультету, кандидата історичних наук, доцента 

Гончарову О.С.  

 

2. Доручити Гончаровій О.С. сформувати склад робочої групи з 

оформленням музею університету.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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9. Про затвердження наукових шкіл в університеті (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 доктора педагогічних наук, 

професора, завідувачку кафедрою теорії і методики викладання природничо-

математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті  

О.М. Іонову з означеного питання, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити наукові школи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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10 . Про зміну наукового керівника (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: 

Змінити наукового керівника:  

1. Корольову А.І. з док. пед. наук, проф., члена-кор. НАПН України  

Ю.Д. Бойчука на канд. пед. наук І.М. Щербак. 

2. Масаловій Т.А. з док. юр. наук, проф. О.В. Москаленко О.В. на канд.  юр. 

наук доц. О.В. Гоц-Яковлєву у зв’язку з перерозподілом навчального 

навантаження та враховуючи дотичність теми дисертаційного дослідження 

науковим інтересам керівника.  

3. Костенко О.В. з док. пед. наук., доц. А.В. Борської-Хоменко на док. пед. 

наук, проф. Л.Д. Зеленську за бажанням аспірантки.  

4. Рогожній О.О. з док. пед. наук, проф., члена-кор. НАПН України  

Ю.Д. Бойчука на док. пед. наук, проф. М.С. Гончаренко.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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11. Про призначення другого наукового керівника планів здобувачів 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 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: 

Призначити другого наукового керівника:  

1. Рогожній О.О. док. пед. наук, доц. Ткачова А.С.  

2. Прутковій О.Л. док. пед. наук, доц. Ткачова А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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12. 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:  

1. Умаєва Б.Б. за власним бажанням з 10.11.2021. 

2. Серпухову А.Д. за власним бажанням з 22.11.2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
 

 

 

 

 

 

 



 

Ухвала Вченої ради 
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13 . Про академічну відпустку (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: 

Надати академічну відпустку  Лавровій І.А. у зв’язку з необхідністю 

перебуванням на стаціонарному лікуванні у період вагітності з 13.10.2021 до 

06.12.2021 рр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ухвала Вченої ради 

Харківського національного педагогічного університету 

 імені Г.С. Сковороди 
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14. Про затвердження індивідуальних планів здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти 2021/2020 н.р. (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 індивідуальні плани здобувачів третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти 2021/2020 н.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ухвала Вченої ради 
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15. Про затвердження навчальних планів на 2021-2025 н.р. для іноземних 

громадян груп 2021-1; 2021-2; 2021-3; 2021-4 (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 на 2021-2025 н.р. для іноземних громадян груп 

2021-1; 2021-2; 2021-3; 2021-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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16. 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 Дороніної О.В.  (науковий 

керівник –  Л.С. Калашник доктора педагогічних наук, професора кафедри 

східних мов ХНПУ імені  Г.С. Сковороди ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди):  

 

- доктора педагогічних наук, доцента кафедри освітології та інноваційної 

педагогіки ХНПУ імені  Г.С. Сковороди А.В. Боярську-Хоменко; 

 

- доктора педагогічних наук, завідувачку кафедри початкової і професійної 

освіти ХНПУ імені  Г.С. Сковороди В.В. Ушмарову.   

 

1.2 Призначити кафедру початкової і професійної освіти структурним 

підрозділом для проведення попередньої експертизи дисертації  

Дороніної О.В.  та проведення фахового семінару.  

 

2.1 Призначити рецензентами щодо дисертації Се Фея (науковий керівник –  

Л.С. Калашник доктора педагогічних наук, професора кафедри східних мов 

ХНПУ імені  Г.С. Сковороди ХНПУ імені Г.С. Сковороди):  

 

- доктора педагогічних наук, декана факультету початкового навчання  

ХНПУ імені  Г.С. Сковороди Т.О. Довженко; 

 

- доктора педагогічних наук, завідувачку кафедри початкової і професійної 

освіти ХНПУ імені  Г.С. Сковороди В.В. Ушмарову.   

 



2.2 Призначити кафедру освітології та інноваційної педагогіки структурним 

підрозділом для проведення попередньої експертизи дисертації  

Се Фея та проведення фахового семінару.  

 

3.1 Призначити рецензентами щодо дисертації Цзі Іпіна (науковий керівник 

– А.І. Прокопенко, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту 

інформатизації освіти Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди ):  

 

- доктора педагогічних наук, професора, декана фізико-математичного 

факультету Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди Н.О. Пономарьову;  

 

- доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди О.А. Жерновникову.  

 

3.2 Призначити кафедру освітології та інноваційної педагогіки структурним 

підрозділом для проведення попередньої експертизи дисертації  

Цзі Іпіна та проведення фахового семінару.  

 

4.1 Призначити рецензентами щодо дисертації Сунь Цзінцю (науковий 

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

завідувач кафедри математики Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди ): 

 

- доктора педагогічних наук, професора, завідувачку кафедри практики 

усного та писемного мовлення Харківського  національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди О.А. Коваленко;  

 

- доктора педагогічних наук, професора, завідувачку кафедри  теорії і 

технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди  

Н.Г. Тарарак.  

 

4.2 Призначити кафедру освітології та інноваційної педагогіки структурним 

підрозділом для проведення попередньої експертизи дисертації  

Сунь Цзінцю та проведення фахового семінару.  

 



5.1 Призначити рецензентами щодо дисертації Тань Сяо  (науковий керівник 

– О.А Коваленко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

практики англійського усного та писемного мовлення Харківського  

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди): 

 

- доктора педагогічних наук, професора, завідувачку кафедри музично-

інструментальної підготовки вчителя Харківського національного 

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

 

- кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри музично-

інструментальної підготовки вчителя Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Г.С. Корчагіну 

 

5.2 Призначити кафедру освітології та інноваційної педагогіки структурним 

підрозділом для проведення попередньої експертизи дисертації  

Тань Сяо  та проведення фахового семінару.  

 

6.1 Призначити рецензентами щодо дисертації Чень Хуейхуей (науковий 

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

завідувач кафедри математики Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди,):  

 

-  доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри  теорії і 

технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди  

Н.Г. Тарарак; 

- доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри  освітології та 

інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди Л.Д. Зеленську.  

 

6.2 Призначити кафедру освітології та інноваційної педагогіки структурним 

підрозділом для проведення попередньої експертизи дисертації Чень 

Хуейхуей та проведення фахового семінару. 

  

7.1 Призначити рецензентами щодо дисертації Чень Цзін  (науковий 

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

завідувач кафедри математики Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди,):  

 



- доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри практики усного 

та писемного мовлення Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди О.А. Коваленко  

 

- доктора педагогічних наук, доцента, професора кафедри  освітології та 

інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди О.І. Башкір.  

 

7.2 Призначити кафедру освітології та інноваційної педагогіки структурним 

підрозділом для проведення попередньої експертизи дисертації Чень Цзін  та 

проведення фахового семінару. 

 

8.1 Призначити рецензентами щодо дисертації Цзен Гуанхая ((науковий 

керівник – О.А Коваленко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри практики англійського усного та писемного мовлення Харківського  

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди): 

 

- член-кореспондента НАПН України, доктор педагогічних наук, професора, 

ректора Харківського  національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди Ю.Д. Бойчука;  

 

- доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри  спеціальної 

освіти Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди Л.Є. Перетягу.  

 

8.2 Призначити кафедру освітології та інноваційної педагогіки структурним 

підрозділом для проведення попередньої експертизи дисертації Цзен 

Гуанхая та проведення фахового семінару. 

 

9.1 Призначити рецензентами щодо дисертації Авраменко О.В.  (науковий 

керівник – Л.Є. Перетяга, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри спеціальної педагогіки Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди):  

 

- доктора педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри інформаційних 

технологій Харківського національного педагогічного університету імені Г. 

С. Сковороди С.О. Доценко;  

 



-  кандидата педагогічних наук, професора, завідувача кафедри хореографії 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди  

Н.А. Бугаєць.  

 

9.2 Призначити кафедру освітології та інноваційної педагогіки структурним 

підрозділом для проведення попередньої експертизи дисертації Авраменко 

О.В.  та проведення фахового семінару. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ухвала Вченої ради 

Харківського національного педагогічного університету 

 імені Г.С. Сковороди 

Протокол № 11 від 22 листопада 2021 року 

17. 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 09 Біологія за 

спеціальністю 091 Біологія Пісоцької Валерії Валеріївни щодо 

присудження наукового ступеня доктора філософії створити разову 

спеціалізовану вчену раду.  

 

1.2. Затвердити склад ради:  

 

Голова ради: Маркіна  Тетяна Юріївна, доктор біологічних наук, професор, 

професор кафедри зоології Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди.  

Опоненти: 

 Пахомов Олександр Євгенович, доктор біологічних наук, професор, 

завідувач кафедри зоології та екології Дніпровського національного 

університету імені О. Гончара. 

 Яненко Вадим Олександрович, кандидат біологічних наук, науковий 

співробітник відділу палеонтології Національного науково-природничого 

музею НАНУ.  

Рецензенти: 

 Харченко Людмила Павлівна, доктор біологічних наук, професор, 

професор кафедри зоології Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди.  



 Ликова Ірина Олександрівна, кандидат біологічних наук, доцент, 

доцент кафедри зоології Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди.  

2.1 Для захисту кандидатської дисертації  з  галузі знань 05 Соціальні та 

поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія Свистун Ірини 

Юріївни щодо присудження наукового ступеня доктора філософії створити 

разову спеціалізовану вчену раду.  

 

2.2. Затвердити склад ради:  

 

Голова ради:  Куц Галина Михайлівна, доктор політичних наук, професор, 

професор кафедри політології, соціології та культурології Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.  

 

Опоненти: 

 

–  Ротар Наталія Юріївна, доктор політичних наук, професор, професор 

кафедри політології та державного управління Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича.  

 

–  Застава Ірина Валентинівна, кандидат політичних наук, доцент кафедри 

міжнародної інформації та безпеки Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна.  

 

Рецензенти: 

 

–  Бережна Світлана Вікторівна, доктор філософських наук, професор, 

проректор з наукової, інноваційної і міжнародної діяльності Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 

 

–  Білоцерківська Наталя Геннадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри політології, соціології та культурології 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 № 11 від 22 листопада 2021 року 

18. 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 докторські теми у такому формулюванні:  

 

1.1 Ільїній О.В. «Множинні світи в художній мовотворчості  

Ю.М. Мушкетика»  

 

1.2 Макєєву С.Ю. «Теоретико-методологічні та технологічні основи 

формування природничо-наукової компетентності в учнів базової школи» 

 

1.3 Морській Н.Л. «Права людини як ціннісний імператив правової освіти та 

виховання: філософський аналіз».  

 

1.4 Нікіфоровій С.М. «Художній універсум мовотворчості Володимира 

Винниченка».  

 

1.5 Орбинській М.В. «Ідіоматичність тексту» 

 

1.6 Рудічєвої Н.К. «Теоретико-методологічні основи формування 

аксіологічної компетентності учнів молодшого шкільного віку».  

 

2. Затвердити кандидатські теми у такому формулюванні:  

 

011 Освітні, педагогічні науки 

 

1. Бао Чень «Формування навичок івент-арт менеджменту у майбутніх 

учителів музичного мистецтва у процесі вивчення вокально-хорових 

дисциплін».  

 



2. Бойко О.А. «Формування іншомовної компетентності здобувачів вищої 

освіти в скандинавських країнах». 

 

3. Бондаренку Д.Р. «Формування готовності в учнів профільної школи до 

інноваційної діяльності в процесі вивчення дисциплін природничо-

математичного циклу» 

 

4. Бужин О.В. «Організація трудового навчання молодших школярів у 

вальдорфських та традиційній школі».  

 

5. Власенку Я.В. «Формування підприємливості та фінансової грамотності 

майбутніх економістів у освітньому процесі закладів вищої освіти»  

 

6. Гончарової О.М. «Формування іншомовної комунікативної компетентності  

майбутніх фахівців сфери туризму в університетах Франції».   

 

7. Дін Жуцзе «Професійне самовдосконалення викладача в умовах змішаного 

навчання в закладах вищої освіти Китаю та України».  

 

8. Зеленому І.І. «Формування інформаційно-аналітичної компетентності 

майбут6ніх фахівців розвідувальної діяльності у вищих військових 

навчальних закладах». 

 

9. Карасю А.Г. «Педагогічні умови творчої самореалізації старшокласників у 

навчальній проєктній діяльності».  

 

10. Косиченко В.А. «Реалізація  виховного потенціалу етнокультурних 

традицій і підготовці у підготовці ба лаврів хореографії»  

 

11. Костенко О.В. «Розвиток ідей трудового виховання просвітників ХVІІІ ст. 

у вітчизняній педагогічній думі 20-30-х років ХХ ст.» 

 

12. Крокун-Барановій А.П. «Розвиток військової освіти жінок в Україні (ХХ - 

початок ХХІ століття)» 

 

13. Литвину О.В. «Формування інформаційно-комунікаційної компетентності 

з учнями базової середньої школи на уроках фізичної культури» 

 

14. Майстрюк І.С. «Формування самоосвітньої компетентності учнів базової 

середньої школи засобами цифрових технологій» 

 



15. Могілін О.В. «Підготовка старших підлітків до майбутньої військової 

служби у Латвії»  

 

16. Овсюк Д.Р. «Формування готовності до професійної самореалізації у 

майбутніх психологів в освітньому процесі в закладах вищої освіти» 

 

17. Полежака Д.В. «Формування комунікативно-риторичних умінь у дітей 4-7 

років засобами дитячої літератури» 

 

18. Романову О. С. «Підготовка  майбутніх учителів фізичного виховання до 

формування здоров’язбережувальної  компетентності учнів основної школи». 

 

19. Чен Чже «Громадянське виховання майбутніх вихователів закладів 

дошкільної освіти в закладах вищої освіти Китаю».  

 

20. Чихаріній К.І. «Виховання інтелектуальної еліти нації у Сінгапурі в 

другій половині ХХ століття - першій половині ХХІ століття».   

 

015 - Професійна освіта  

 

1. Візірякіній О.М. «Підготовка у закладах вищої освіти  фахівців галузі 

охорони здоров’я до роботи в міждисциплінарній команді»  

 

2. Галкіній Т.М. «Педагогічні умови використання мережних технологій у 

процесі підготовки військових лікарів» 

 

3. Корольову А.І. «Формування спортивних компетентностей у 

військовослужбовців Національної гвардії України в процесі індивідуальної 

підготовки»  

 

4. Михайленко А.О. «Підготовка майбутніх вчителів до моніторингу 

навчальних досягнень учнів молодшого шкільного віку» 

 

5. Остапенко А.В. «Підготовка майбутніх вчителів математики в процесі 

професійної підготовки до розвитку»  

 

6. Прутковій О.Л. «Підготовка майбутніх основ здоров’я до застосування 

біорезонансної терапії в освітньому процесі закладу загальної середньої 

освіти»  

 

7. Трубніковій Д.О. «Формування аксіологічної сфери майбутнього вчителя 

музичного мистецтва і процесі професійної підготовки» 



 

8. Фідяєвій Т.С. «Педагогічні умови підготовки майбутніх правознавців до 

професійного іншомовного спілкування в закладах вищої освіти» 

 

9. Юхно Н.В. «Формування іншомовної комунікативної компетентності 

майбутніх фахівців медичної галузі в умовах змішаного навчання» 

 

017 - Фізична культура 

 

1. Гармаш І.А. «Інтегральна  технологія розвитку постурального балансу в 

технічній та функціональній підготовці бігунів на довгі дистанції».  

 

2. Костюшко І.А. «Особливості рухової підготовленості курсантів вищих 

військових навчальних закладів із військовою спеціальністю».  

 

032 Історія та археологія 

 

1. Діденко Д.В. «Пам’яткоохоронні практики в Євросоюзі та перспективи їх 

використання в сучасній Україні». 

 

2. Мовчан  Ю.М. «Діяльності українських емігрантських організацій у 

Південній Америці ХІХ - початку ХХІ ст.»  

 

033 - Філософія 

1. Гончарову О.А.  «Культурно-антропологічні модифікації історичного та 

соціального часу». 

 

2. Іващенко Т.В. «Антропологічне підґрунтя невербальної комунікації»  

 

3. Луговій  М.С. «Філософсько-антропологічна  інтерпретація дитини і 

дитинства»  

 

4. Чепєгіну І.В. «Філософсько-антропологічна  концептуалізація політичних 

кордонів»  

035 - Філологія 

 

1. Букій А.А. «Мовний та дискурсивний виміри української лінгводидактики 

в динаміці»  

 

2. Гончарову М.С. «Особливості конфліктів і система образів у романа  

Е. Берджеса» 

 



3. Дрощенко Т.Ю. «Функціонування конструкцій експресивного синтаксису  

в сучасній українській літературі 90-х років ХХ ст. - початку ХХІ ст.» 

 

4. Дяченко О.В. «Тематично-жанрова своєрідність спадщини Миколи 

Зерова»  

 

5. Казаковій О.Г. «Морфосинтаксичний статус та поетичне функціювання  

неіменних дефіснооформлених біномів» 

 

6. Лазарєвій Т.С. «Сучасна українська література young adult: ґенеза, жанров 

модифікації, поетика» 

 

7. Міхті К.В. «Інтермедіальна поетика романів Діни Рубіної» 

 

8. Піскуновій О.Б. - «Містичний дискурс у художній прозі Миколи 

Хвильового» 

 

9. Рогожій А.О. «Жінка в мотивно-образній системі романів Д.Г. Лоуренса і 

М.М. Каземі» 

 

10. Сінній Л.Ю. «Іміджеформувальний наратив «Білої книги» силових 

структур України: лігвопрагматичний аспект» 

 

11. Шепельській І.Ю. «Відприкметникові іменники: семантичний і 

прагматичний  виміри»  

 

12. Штефану А.П. «Риторична elocutio у прозових творах Лазаря Барановича»  

 

13. Яковлевій Т.В. «Аксіологічний потенціал дискурсивних слів у сучасній 

українській мові» 

 

052 - Політологія 

1. Вербицькому А.В. « Національні еліти в умовах глобалізації: політико-

безпековий вимір»  

 

2. Дідик О.Ю. «Вплив особистих брендів на формування політичних режимів 

Близького Сходу (друга половина ХХ - по. ХХІ ст.)» 

 

3. Здоровко С.С. «Міжнародна миротворча діяльність України: політико-

інституціональний вимір»  

 



4. Пшеничному С.О. «Українське суспільство в умовах глобальних викликів: 

безпековий вимір». 

 

5. Троян В.Д. «Троллінг в соцмережах: політико-безпековий  вимір»  

 

6. Усіковій В.І. «Культурна дипломатія як інструмент «м’якої сили» в 

міжнародних відносинах.  

 

081 - Право 

 

1. Журавльову М.С. «Кримінальна відповідальність за недбале ставлення до 

військової служби»  

 

2. Кузнецовій К.І. «Правове регулювання соціального діалогу як чинника 

сприяння забезпечення гідної праці в Україні». 

 

3. Лиманському П.П. «Особливості правового регулювання трудової 

діяльності науково-педагогічних працівників в умовах євроінтеграції 

України».  

 

4. Литвиненко А.С. «Умови праці як складова сучасної парадигми правового 

регулювання гідної праці»  

 

5. Коновальчику Є.О. «Призначення більш м’якого покарання ніж 

передбачено законом за кримінальні правопорушення проти життя та 

здоров’я»  

 

6. Могуренку О.М. «Право на зайнятість та його реалізація як складові 

забезпечення гідної праці в Україні».  

 

7. Нестеровичу О.С. «Реалізація випускниками закладів освіти права на 

працю»  

 

8. Новіченко Н.В. «Правове регулювання гендерної рівності у трудових 

відносинах» 

 

9. Олійник О.О. «Судова юрисдикція трудових спорів»  

 

10. Павленко В.С. «Кримінальна відповідальність за створення, керівництво 

злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній»  

 



11. Теліченко А.В. «Юридичні гарантії права на працю в умовах 

євроінтеграції України».  

 

12. Тіщенко І.І. «Медіація як альтернативний спосіб вирішення трудових 

спорів (конфліктів)»  

 

13. Умаєву Б.Б. «Соціальний  захист військовослужбовців і працівників 

Служби безпеки України».  

 

091 - Біологія 

 

1. Гайдаш О.М. «Екологічна роль гуски білолобої, казарки червоноволої та 

лебедя-кликуна у підтриманні природної циркуляції вірусів грипу в Україні»  

 

2. Кривко А.І. «Вплив культивованих  ex vivo мезенхімальних стромальних 

клітини кісткового мозку у щурів радіаційними ураженнями шкіри» 

 

3. Литвин Л.М. «Консортивні зв’язки у дуплогнізних птахів в системі 

відновлення техногенних ландшафтів сходу України»  

 

4. Осинському М.А. «Оцінка морфо-функціонального стану щурів при 

пасивному курінні»  

 

5. Халепа Р.О. «Екологічні особливості птахів родини Scolopacidae  як 

природного резервуару в умовах північного сходу України»  

 

6. Ярмак Т.Л. «Аутекологічні особливості птахів родів Fulica та  Gallinula в 

умовах урбанізації північного сходу України»  

 

7. Яроцької М.О. «Рідкісні рослини і раритетні рослинні угрупування лісів 

долини ріки Сіверський Донець»  

 

3. Уточнити тему, затвердивши її  у такому формулюванні:  

 

Овчар Н.В. «Формування емоційно-етичної компетентності вчителя 

початкових класів у процесі використання інтерактивної дошки».  

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

  

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 

 



 

Ухвала Вченої ради 

Харківського національного педагогічного університету 

 імені Г.С. Сковороди 
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19. 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. Розповсюдження в мережі Інтернет електронного журналу «Астрея», № 4 

(2) 2021 р.  
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