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1. Про затвердження правил прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти до Харківського національного педагогічного університету імені 

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

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

Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря 

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

означеного питання, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити підготовлені правила прийому для здобуття вищої освіти до 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди у 2021 році зі змінами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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2. Про затвердження кандидатів, рекомендованих стипендіальними 

комісіями факультетів для здобуття академічних, іменних стипендій на 

2021/2022 навчальний рік за результатами літньої підсумкової атестації 

2020/2021 навчального року (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. Борисов з означеного 

питання, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити список кандидатів, запропонованих стипендіальними комісіями 

факультетів для здобуття академічних, іменних стипендій на 2021/2022 

навчальний рік за результатами літньої підсумкової атестації 2020/2021 н. р.:  

Обласної стипендії на 2021/2022 н. р.: 

Толок Діані Володимирівні – здобувачу першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти 3 року навчання фізико-математичного факультету, 

спеціальність   014 Середня освіта (Математика), гр.3 ІМФ 

Обласної стипендії здобувачам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування на 2021/2022 н. р. 

Кладˈєвій Аліні Андріївні – здобувачу другого (магістерського) рівня вищої 

освіти 2 року навчання українського мовно-літературного факультету, 

спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (російська)), 6м гр.  

Академічної стипендії Президента України на І семестр 2021/2022 н. р. 

1. Андрусенко Людмилі Юріївні – здобувачу першого (бакалаврського) рівня        

3 року навчання природничого факультету 014 Середня освіта (Біологія та 

здоровˈя людини), гр.31. 

2. Гур’євій Вікторії Вікторівні – здобувачу першого (бакалаврського) рівня 3 

року навчання факультету дошкільної освіти 012 Дошкільна освіта, 33 гр. 



3. Резеньковій Марині Сергіївні – здобувачу першого (бакалаврського) рівня 

4 року навчання історичного факультету 014 Середня освіта (Географія), гр 

44. 

4. Саккер Олександрі Андріївні здобувачу першого (бакалаврського) рівня 3 

року навчання факультету початкового навчання, спеціальність 013 

Початкова освіта    гр. 33 гр. 

Іменної стипендії Верховної Ради України (2021/2022 н. р.) 

1. Гуліч Олегу Геннадійовичу, здобувачу першого (бакалаврського) рівня 3 

року навчання факультету фізичного виховання і спорту, спеціальність 014 

Середня освіта (Фізична культура), гр. 31 

2. Абалимовій Вікторії Вікторівні здобувачу вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня 3 року навчання українського мовно-літературного 

факультету 035 Філологія, 31 Ф гр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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3. Про затвердження навчальних програм першого (бакалаврського), 

другого (магістерського) рівнів вищої освіти за освітніми програмами 

відповідних спеціальностей (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. Борисов з означеного 

питання, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити навчальні програми першого (бакалаврського), другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти за освітніми програмами відповідних 

спеціальностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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4. Про затвердження переліку дисциплін вільного вибору циклу 

загальної та професійної підготовки для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 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. Борисов з означеного 

питання, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити перелік дисципліни вільного вибору циклу загальної та 

професійної підготовки для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти на 2021/2022 н.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
 

 

 

 

 



 

 

Ухвала Вченої ради 

Харківського національного педагогічного університету 

 імені Г.С. Сковороди 

Протокол № 6 від 29 червня 2021 року 

 

5. Про намір передачі майна в оренду за адресою вул. Чернишевська, 60, 

площею 260 кв.м. учбового корпусу № 4 (проректор з науково-

педагогічної роботи, соціально-економічних і правових питань, доктор 

юридичних наук, професор Шабанов Р.І.) 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної 

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

професора Шабанова Р.І. з означеного питання, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

Передати в оренду майно університету за адресою  

вул. Чернишевська, 60,  площею 260 кв.м. учбового корпусу № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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6. Про визначення кафедр та призначення рецензентів для 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   Кочергіної А.В. (науковий 

керівник – Т.Ю Маркіна, декан природничого факультету, доктор 

біологічних наук, професор Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С.Сковороди ):  

 

- доктора біологічних наук, професора кафедри зоології Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди  

А.Б. Чаплигіну; 

  

- кандидата біологічних наук, старшого наукового співробітника 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди  

О.В. Твердохліб.  

 

1.2. Призначити кафедру зоології  структурним підрозділом для проведення 

попередньої експертизи дисертації Кочергіної А.В.  

 

2.1. Призначити рецензентами щодо дисертації  Бєлінської В.Є. (науковий 

керівник – К.Ю. Голобородько, декан українського мовно-літературного 

факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка, доктор філологічних наук, 

професор Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С.Сковороди):  

 

- доктора філологічних наук, доцента кафедри української мови Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди   

О.В. Халіман;  



 

- кандидата філологічних наук, доцента кафедри української мови 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди  

Т.Ф. Осіпову.  

 

2.2. Призначити кафедру української мови структурним підрозділом для 

проведення попередньої експертизи дисертації Бєлінської В.Є.  

 

3.1. Призначити рецензентами щодо дисертації  Ван Сяофея (науковий 

керівник – В.А. Коробейнік декан факультету фізичної культури, кандидат 

педагогічних наук, доцент Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С.Сковороди):  

 

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

ректора Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С.Сковороди Ю.Д. Бойчука; 

- кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри гімнастики, 

музично-ритмічного виховання і фітнесу Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С.Сковороди Р.М. Зеленського.  

3.2. Призначити кафедру початкової і професійної освіти структурним 

підрозділом для проведення попередньої експертизи дисертації Ван Сяофея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

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

Призначити науковим керівником здобувачці 2 курсу навчання  

Житнецькій А.А. док. пед. наук, проф.  Башкір О.І. замість док. пед. наук, 

проф. Золотухіної С.Т. у зв’язку з уточненням теми дослідження.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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8. Про уточнення дисертаційних досліджень (учений секретар 

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

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

Уточнити теми кандидатських дисертаційних досліджень, затвердивши їх  у 

такому формулюванні:  

1.  Кім О.В. : «Сематичні та словотвірні особливості презентації лексики 

китайської мови в застосунках смартфонів (корпусний підхід).  

2. Стаценко О.М. «Номінація первинних адаптивних потреб людини «їжа», 

«тепло», «безпека» у російській мові». 

3. Воробйовій О.О. «Трансформація парадигматичних структур лексики 

претекстів у пародіях і ремейках». 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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9. 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. Робочу програму наскрізної безперервної пропедевтичної педагогічної 

практики в закладах середньої освіти для студентів І-ІІІ курсів факультетів 

початкового навчання. Автори: Філатова Л.С., Довженко Т.О.,   

Шишенко В.О.  

 

2. Робочу програму наскрізної дистанційної безперервної пропедевтичної 

педагогічної практики в закладах середньої освіти для студентів І-ІІІ курсів 

факультетів початкового навчання. Автори: Філатова Л.С., Довженко Т.О., 

Шишенко В.О.  

3. «Початкова освіта і підготовка майбутніх учителів початкових класів в 

умовах реформування української школи: матеріали ІV науково-практичної 

конференції здобувачів другого (магістерськог) рівня вищої освіти першого 

року навчання факультету початкового навчання ХНПУ імені  Г.С. 

Сковороди. 

4. Навчальний посібник «Культура валеологічного харчування» авторів 

Гончаренко М.С., Камнєва Т.П., Ванакова Т.А.  

 

5. Журнал «Русская филология. Вестник Харьковского национального 

педагогического университета имени Г.С. Сковороды (Харьков, 2021 № 1 

(73)).  

 



6. Монографію «Абсурд у семіосфері української художньої прози 20-30-х 

років ХХ століття. Микола Хвильовий: стратегія від/творення смислів» 

автора  канд. філол. наук, докторанта Муслієнко О.В.  

 

7. Монографію «Завзятість навчальних дій у школярів та студентів» авторів  

д. психол. наук, проф. Кузнєцова М.А., і к. психол наук, Галати О.Г.  

 

8. Зошит на друкованій основі «Портфоліо студента» авторів: д.ф.н., проф. 

Дорожко І.І.,  к.псих.н., доц. Туріщевої Л.В. 

 

9. Збірник наукових праць, серія «Право» № 33.  

 

10. Збірник наукових праць «Сучасне суспільство: політичні науки, 

соціологічні науки, культурологічні науки», 2021.Вип 1 (22). 

 

11. Збірник наукових праць «Біорізноманіття», екологія та експериментальна 

біологія» «Biodiversity ecology and experimental biology» № 1 Том 23 за 2021 

рік.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ухвала Вченої ради 

Харківського національного педагогічного університету 

 імені Г.С. Сковороди 

Протокол № 6 від 29 червня 2021 року 

 

10. Про обговорення «Статуту Харківського національного 

педагогічного» університету імені Г.С. Сковороди (проректор з науково-

педагогічної роботи, соціально-економічних і правових питань, доктор 

юридичних наук, професор Шабанов Р.І.) 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної 

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

професора Шабанова Р.І. з означеного питання, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

Рекомендувати до затвердження «Статут Харківського педагогічного 

національного університету імені Г.С. Сковороди».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                          Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
 


