
Ухвала Вченої ради 

Харківського національного педагогічного університету 

 імені Г.С. Сковороди 

Протокол № 10 від 26 жовтня 2021 року 

1. Про результати внутрішньої експертизи держбюджетних тем 

(проректор з наукової, інноваційної і міжнародної діяльності,  доктор 

філософських наук, професор С.В. Бережна) 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової, інноваційної 

і міжнародної діяльності,  доктора філософських наук, професора  

С.В. Бережну з означеного питання, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити проект «Розроблення моделі підготовки майбутніх вчителів до 

творення інклюзивного освітнього простору засобам цифрових технологій» 

наукового керівника Бойчука Юрія Дмитровича.  

2. Затвердити проект «Теоретико-методичні основи розробки технологій 

зміцнення здоров’я, інтегрального розвитку та відновлення працездатності 

людей різних вікових та соціальних груп засобами фізичного виховання і 

спорту» наукового керівника Козіної Жанетти Леонідівни.  

3. Затвердити проект «Теоретико-методичні основи розробки технологій для 

відновлення опорно-рухового апарату та профілактики травматизму людей 

різних вікових і соціальних груп при заняттях різними видами рухової 

активності» наукового керівника Козіна Сергія Валентиновича.  

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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2. 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 учений 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 Кардаш Євгенії Сергіївни щодо присудження 

наукового ступеня доктора філософії створити разову спеціалізовану вчену 

раду.  

 

1.2 Затвердити склад разової вченої ради: 

 

Голова ради: 

Харченко Людмила Павлівна, доктор біологічних наук, професор кафедри 

зоології, Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди.  

 

Опоненти: 

– Мєшкова Валентина Львівна, доктор сільськогосподарських наук, 

професор, завідувач лабораторії захисту лісу Українського науково-

дослідного інституту лісового господарства і агромеліорації імені 

Г.М.Висоцького.  

– Леженіна Ірина Павлівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

зоології,  ентомології, фітопатології, інтегрованого захисту і карантину 

рослин імені Б.М. Литвинова Державного біотехнологічного університету.  

 

Рецензенти: 

– Маркіна Тетяна Юріївна, доктор біологічних наук, професор кафедри 

зоології Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди.  



– Бачинська Яна Олександрівна, кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри зоології Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди.  

 

2.1 Для захисту кандидатської дисертації  з  галузі знань 03 Гуманітарні 

науки за спеціальністю 035 Філологія Хачатурян Каріне Рубіковни щодо 

присудження наукового ступеня доктора філософії створити разову 

спеціалізовану вчену раду.  

 

2.2 Затвердити склад разової вченої ради: 

 

Голова ради: 

Голобородько Костянтин Юрійович, доктор філологічних наук, професор, 

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

Основ’яненка, Харківський національний педагогічний університет  імені 

Г. С. Сковороди.  

 

Опоненти: 

– Янковська Жанна Олександрівна, доктор філологічних наук, професор 

кафедри культурології та філософії Національного університету 

«Острозька академія».  

– Набитович Ігор Йосипович, доктор філологічних наук, професор кафедри 

теорії та історії української літератури Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка.  

 

Рецензенти: 

– Криворучко Світлана Костянтинівна, доктор філологічних наук, професор, 

завідувачка кафедри зарубіжної літератури і слов’янських мов, 

Харківський національний педагогічний університет імені 

Г. С. Сковороди, спеціальність.   

– Нестеренко Наталя Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри українознавства і лінгводидактики, Харківський національний 

педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.  

 

3.1 Для захисту кандидатської дисертації  з  галузі знань 03 Гуманітарні 

науки за спеціальністю 035 Філологія Стаценко Олени Миколаївнина 

щодо присудження наукового ступеня доктора філософії створити разову 

спеціалізовану вчену раду.  

 



3.2 Затвердити склад разової вченої ради: 

 

Голова ради :  

Голобородько Костянтин Юрійович, доктор філологічних наук, професор, 

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

Основ’яненка Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди, за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. 

 

Опоненти: 

– Космеда Тетяна Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор, 

професор кафедри романських мов і світової літератури факультету 

іноземних мов Донецького національного університету ім. В. Стуса.  

– Просяник Оксана Петрівна, доктор філологічних наук, доцент, професор 

кафедри управління соціальними комунікаціями Харківського 

національного економічного університету імені Семена Кузнеця.  

 Рецензенти: 

– Осіпова Тетяна Федорівна, доктор філологічних наук, доцент кафедри 

української мови Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди.  

– Крапівник Ганна Олександрівна, доктор філософських наук, кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри англійської філології Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.  

4.1 Для захисту кандидатської дисертації  з  галузі знань 05 Соціальні та 

поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія Ель Сафі Баян Максед 

Салех щодо присудження наукового ступеня доктора філософії створити 

разову спеціалізовану вчену раду.  

 

4.2 Затвердити склад разової вченої 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: 



 Наумкіна Світлана Михайлівна, доктор політичних наук, професор, 

завідувач кафедри політичних наук та права Південноукраїнського 

національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.  

 Ключник Руслан Максимович, кандидат політичних наук, доцент, доцент 

кафедри глобальної економіки Університету імені Альфреда Нобеля.  

 

Рецензенти: 

– Білоцерківська Наталя Геннадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри політології, соціології і культурології Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.  

  

–  Рябченко Ольга Леонідівна, доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди.  

 

5.1 Для захисту кандидатської дисертації  з  галузі знань 05 Соціальні та 

поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія Размєтаєва Андрія 

Сергійовича щодо присудження наукового ступеня доктора філософії 

створити разову спеціалізовану вчену раду.  

 

5.2 Затвердити склад разової вченої ради: 

 

Голова ради:  

Бережна Світлана Вікторівна, доктор філософських наук, професор, 

проректор з наукової, інноваційної і міжнародної діяльності Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 

 

Опоненти: 

– Батрименко Олег Володимирович, доктор політичних наук, професор, 

професор кафедри політології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка.  

– Іщенко Ігор Васильович, доктор політичних наук, професор,завідувач 

кафедри міжнародних відносин,Дніпровського національного університету 

імені Олеся Гончара.  

 Рецензенти: 



 Рябченко Ольга Леонідівна, доктор історичних наук, професор, 

завідувач кафедри всесвітньої історії 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 

 

6.1 Для захисту кандидатської дисертації  з  галузі знань 03 Гуманітарні 

науки за спеціальністю 035 Філологія Соприкіної Вікторії Дмитрівни щодо 

присудження наукового ступеня доктора філософії створити разову 

спеціалізовану вчену раду.  

 

6.2 Затвердити склад разової вченої ради: 

 

Голова ради:  

Степанченко Іван Іванович, доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри зарубіжної літератури та слов’янських мов Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

 

Опоненти: 

 Кравець Лариса Вікторівна, доктор філологічних наук, професор, 

професор кафедри філології Закарпатського угорського інституту імені 

Ференца Ракоці ІІ.  

 Сюта Галина Мирославівна, доктор філологічних наук, старший науковий 

співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики 

Інституту української мови НАН України.  

 

Рецензенти: 

 Голобородько Костянтин Юрійович, доктор філологічних наук, професор, 

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

Основ’яненка Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди. 

 Халіман Оксана Володимирівна, доктор філологічних наук, доцент 

кафедри української мови Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковород. 

 

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

за спеціальністю 015 Професійна освіта Науменка Станіслава Сергійовича 



щодо присудження наукового ступеня доктора філософії створити разову 

спеціалізовану вчену раду.  

 

7.2 Затвердити склад разової вченої ради: 

 

Голова ради:  

Ткачова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.  

Опоненти: 

– Андрощук Ірина Василівна доктор педагогічних наук, професор, 

завідувачка кафедри технологічної І професійної освіти та декоративного 

мистецтва, Хмельницький національний університет. 

–   Хотченко Ірина Анатолівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри валеології Харківського національного університету імені  

В. Н. Каразіна.  

 

Рецензенти: 

– Штефан Людмила Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.  

– Ушмарова Вікторія Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри початкової і професійної освіти Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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3. 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 учений секретаря університету, 

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

Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

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

керівник – Чаплигіна А.Б., доктор біологічних наук, професор, завідувач 

кафедри зоології Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди):  

 

– доктора біологічних наук, професора кафедри зоології Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди  

Л.П. Харченко;   

 

– кандидата біологічних наук, доцента, доцента кафедри зоології 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди І.О. Ликову.  

 

1.2. Призначити кафедру зоології структурним підрозділом для проведення 

попередньої експертизи дисертації Пісоцької В.В. та проведення фахового 

семінару. 

 

2.1. Призначити рецензентами щодо дисертації  Свистун І.Ю. (науковий 

керівник – Денисенко І.Д., доктор філософських наук, професор, декан 

факультету психології і соціології Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди):  

 

 доктора філософських наук, професора, проректора з наукової, 

інноваційної і міжнародної діяльності Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди С.В. Бережну;  



 кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри політології, 

соціології та культурології Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди Н.Г. Білоцерківську.  

 

2.2. Призначити кафедру політології, соціології та культурології структурним 

підрозділом для проведення попередньої експертизи дисертації   

Свистун І.Ю. 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 № 10 від 26 жовтня 2021 року 

4. Про висунення кандидатур для участі в Обласному конкурсі «Вища 

школа Харківщини – кращі імені» (2021 р.) у номінації «Молодий 

науковець» (учений секретар університету, кандидат філологічних  наук, 

професор Т.І.Тищенко) 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію учений секретаря університету, 

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

Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Згідно з результатами голосування членів ученої ради 

університету висунути для участі в Обласному конкурсі 

«Вища школа Харківщини – кращі імена» (2021 р.) 

у номінації «Молодий науковець» кандидатуру доктора педагогічних наук, 

доцента, в.о. завідувача кафедри освітології та інноваційної педагогіки 

Боярської-Хоменко Анни Володимирівни.  

«за» – 50, «проти» – немає, «недійсних бюлетенів» – немає.  

 

2. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

висунути для участі в Обласному конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі 

імена» (2021 р.) у номінації «Викладач фундаментальних дисциплін» 

кандидатуру доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри 

теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у 

дошкільній, початковій і спеціальній освіті Гавриш Ірини Володимирівни.  

«за» – 50, «проти» – немає, «недійсних бюлетенів» – немає.  

 

3. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

висунути для участі в Обласному конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі 

імена» (2021 р.) у номінації «Викладач фізичного виховання» кандидатуру 

кандидата наук з фізичного виховання та спорту, доцента, завідувача 



кафедри гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу Голенкової 

Юлії Валеріївни.  

«за» – 50, «проти» – немає, «недійсних бюлетенів» – немає. 

 

4. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

висунути для участі в Обласному конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі 

імена» (2021 р.) у номінації «Директор бібліотеки» кандидатуру директора 

наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди Коробкіної 

Олени Геннадіївни.  

«за» – 50, «проти» – немає, «недійсних бюлетенів» – немає. 

 

5. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

висунути для участі в Обласному конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі 

імена» (2021 р.) у номінації «Викладач гуманітарних дисциплін» кандидатуру 

доктора філософських наук, доцента кафедри англійської філології 

Крапівник Ганни Олександрівни.  

«за» – 50, «проти» – немає, «недійсних бюлетенів» – немає. 

 

6. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

висунути для участі в Обласному конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі 

імена» (2021 р.) у номінації «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін» 

кандидатуру кандидата юридичних наук, доцента кафедри цивільно-

правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. Процевського 

Новікова Дениса Олександровича.  

 

7. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

висунути для участі в Обласному конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі 

імена» (2021 р.) у номінації «Декан факультету» кандидатуру  доктора 

педагогічних наук, професора, декана фізико-математичного факультету 

кандидатуру Пономарьової Наталії Олександрівни.  

 

8. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

висунути для участі в Обласному конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі 

імена» (2021 р.) у номінації «Науковець» кандидатуру доктора історичних 

наук, професора, завідувача кафедри всесвітньої історії Рябченко 

Ольги Леонідівни.  

 

9. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

висунути для участі в Обласному конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі 



імена» (2021 р.) у номінації «Завідувач кафедри» кандидатуру доктора 

біологічних наук, професора, завідувача кафедри зоології Чаплигіної 

Анжели Борисівни 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
 


