
 

Ухвала Вченої ради 
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 імені Г.С. Сковороди 

Протокол № 7 від 30 серпня 2021 року 

 

1. Про обрання голови вченої ради (проректор з науково-педагогічної 

роботи, соціально-економічних і правових питань, доктор юридичних 

наук, професор Р.І. Шабанов) 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної 

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

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

 

УХВАЛИЛА: 

1. Протокол лічильної комісії затвердити. 

2. Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету 

головою вченої ради обрати  Бойчука Юрія Дмитровича. 

«за» - 47, «проти» - немає, недійсних бюлетенів - немає. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

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

2. До вченого звання доцента представити  Новікова Дениса 

Олександровича. 

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання доцента по кафедрі цивільно-правових дисциплін і трудового права 

імені проф. О.І. Процевського присвоїти Новікову Денису 

Олександровичу. 

«за» - 47, «проти» - немає, недійсних бюлетенів - немає. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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3. Про затвердження «Програми реалізації концепції педагогічної освіти 

в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. 

Сковороди» (в.о. завідувача кафедри освітології та інноваційної 

педагогіки, доктор педагогічних наук, доцент А.В. Боярська-Хоменко) 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. завідувача кафедри освітології 

та інноваційної педагогіки, доктора педагогічних наук, доцента А.В. 

Боярську-Хоменко з означеного питання, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити «Програму реалізації концепції педагогічної освіти в 

Харківському національному педагогічному університеті імені 

 Г.С. Сковороди». 

 

Голосували: одноголосно  
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Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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4. Про затвердження положень (ректор, доктор педагогічних наук, 

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

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора, доктор педагогічних наук, 

професора, члена – кореспондента НАПН України  Ю.Д. Бойчука з 

означеного питання, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

1. Ввести в дію наступні організаційно-розпорядчі документи: 

 

1.1 Стратегію цифровізації Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди на 2021-2025 рр.  

Розробники: директор інституту інформатизації освіти А.І. Прокопенко, 

завідувач кафедри інформаційних технологій С.О. Доценко; 

1.2 Програму реалізації концепції розвитку педагогічної освіти у 

Харківському національному педагогічному університеті імені  

Г.С. Сковороди. Розробники: д.п.н., доц. А.В. Боярська-Хоменко, д.п.н., 

проф. В.В. Ворожбіт-Горбатюк, д.п.н., проф. Т.О. Довженко, д.п.н., проф. 

С.О. Доценко, д.п.н., проф. Л.Д. Зеленська, д.п.н., доц. О.С. Казачинер, д.п.н., 

проф. Н.В. Олефіренко, д.п.н., проф. Л.С. Рибалко, д.п.н., доц.  

В.В. Ушмарова; 

 

2. Оновити наступні організаційно-розпорядчі документи: 

 

2.1 Статут Харківського національного педагогічного університету імені 

 Г.С. Сковороди .  

 

2.2 Організаційно-структурну схему ХНПУ імені Г.С. Сковороди; 

 

2.3 Положення про Виконавчу раду (Раду з якості). Розробники: проректор з 

навчально-наукової роботи В.А. Борисов, начальник відділу менеджменту і 

моніторингу діяльності університету В.І. Плахтєєва; 

 



2.4 Методики процесів системи управління якості діяльності університету: 

МП-01 управління документацією; МП-02 управління протоколами; МП-03 

аналіз СУЯ з боку керівництва; МП-04 проведення внутрішніх аудитів;МП-

05 моніторинг та управління процесами; МП-06 управління ризиками, 

невідповідностями, коригувальними і запобіжними діями. Розробник: 

начальник відділу менеджменту і моніторингу діяльності університету  

В.І. Плахтєєва; 

 

2.5 Положення про приймальну комісію на 2021 рік. Розробник: 

відповідальний секретар приймальної комісії Т.Г. Гуцан; 

 

2.6 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти та 

освітньої діяльності у ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Розробники: директорка 

центру забезпечення якості освіти  І.В.Єсьман; начальник відділу 

менеджменту і моніторингу діяльності університету В.І.Плахтєєва; 

 

2.7 Положення про проведення ректорських контрольних замірів знань 

здобувачів вищої освіти . Розробник: директорка центру забезпечення якості 

освіти  І.В.Єсьман. 

 

3. Анулювати наступні організаційно-розпорядчі документи:  

 

3.1 Організаційно-структурну схему (станом на 17.05.2021р.); 

 

3.2 Статут Харківського національного педагогічного університету імені  

Г.С. Сковороди (затверджений наказом МОН від 13.06.2017 р. № 847, 

погоджено Конференцією трудового колективу Університету 30.08.2016р.); 

  

3.3 Положення про Радника ректора ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Розробник: 

О.В. Тарасенко.  

 

3.4 Положення про Виконавчу раду (Раду з якості). Розробник: заступник 

голови Виконавчої ради (Ради з якості) проректор з навчальної роботи  

Н.М. Якушко.  

 

3.5 Положення про приймальну комісію на 2021 рік. Розробник: 

відповідальний секретар приймальної комісії Т.Г. Гуцан. 

  

3.6 Положення про службу з режиму і безпеки. Розробник: помічник ректора 

з режиму і безпеки В.В.Ситнік. 

 



3.7 Положення про моніторингове дослідження «Викладач очима студентів». 

Розробник: начальник відділу менеджменту і моніторингу якості освіти  

В.І. Плахтєєва. 

 

3.8 Положення про відділ комерціалізації освітніх послуг. Розробник: 

начальник відділу комерціалізації освітніх послуг А.С. Доля.  

 

3.9 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти та 

освітньої діяльності у ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Розробники: директорка 

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

начальник відділу менеджменту і моніторингу якості освіти В.І. Плахтєєва. 

 

3.10 Методики процесів системи управління якості діяльності університету: 

МП-01 управління документацією; МП-02 управління протоколами; МП-03 

аналіз СУЯ з боку керівництва; МП-04 проведення внутрішніх аудитів; МП-

05 моніторинг та управління процесами; МП-06 управління 

невідповідностями, коригувальними і запобіжними діями. Розробник: 

начальник відділу менеджменту і моніторингу якості освіти В.І. Плахтєєва;  

3.11  Положення про проведення ректорських контрольних замірів знань 

студентів. Розробник: Директор науково-методичного центру організації 

начального процесу Є.О. Ольховський. 

 

3.12 Положення про центр інноваційної діяльності і трансферу технологій. 

Розробник: проректор з інноваційної діяльності та перспективного розвитку 

С.С. Зуб.   

 

3.13 Положення про центр міжнародного співробітництва і міжнародної 

освіти. Розробник: завідувач центру міжнародного співробітництва і 

міжнародної освіти Л.С. Калашник. 

 

 

 

 

 

 

 

 Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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5. Про структурні зміни в університеті (ректор, доктор педагогічних 

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

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора, доктор педагогічних наук, 

професора, члена – кореспондента НАПН України  Ю.Д. Бойчука з 

означеного питання, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

1. Реорганізувати Службу з режиму і безпеки шляхом ліквідації.  

2. Реорганізувати Відділ комерціалізації освітніх послуг шляхом ліквідації.  

3. Реорганізувати Центр міжнародної освіти і міжнародної діяльності шляхом 

утворення Відділу роботи з іноземними здобувачами вищої освіти.  

4. Виключити зі структури університету посаду радника ректора.  

5. Реорганізувати Центр інноваційної і проєктної діяльності у  Центр 

міжнародної, інноваційної і проєктної діяльності. 

6. Ввести до штатного розпису університету ставку провідного фахівця, 

уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції із 

підпорядкуванням безпосередньо ректору університету.   

7. Реорганізувати шляхом перейменування Центр ліцензування, акредитації і 

контролю якості освіти на Центр забезпечення якості освіти.  

8. Реорганізувати шляхом об’єднання кафедр державно-правових дисциплін, 

міжнародного права і права Європейського Союзу та кримінально-правових 

дисциплін в кафедру державно-правових дисциплін, кримінального права та 

процесу.  

9. Реорганізувати шляхом об’єднання кафедр теорії і технологій дошкільної 

освіти та мистецьких дисциплін та кафедри дошкільної педагогіки та 

фахових методик в кафедру теорії, технологій і методик дошкільної освіти.  

10. Реорганізувати шляхом перейменування Ізраїльський культурний центр 

на Ізраїльський культурно-освітній центр.  

11. Реорганізувати шляхом перейменування Іранський культурний центр на 

Іранський культурно-освітній центр.  



12. Реорганізувати шляхом перейменування Китайський культурний центр на 

Китайський культурно-освітній центр. 

13. Реорганізувати шляхом перейменування Турецький культурний центр на  

Турецький культурно-освітній центр. 

14. Реорганізувати шляхом перейменування природничий факультет на  

факультет природничої, спеціальної  здоров’язбережувальної освіти. 

15. Підпорядкувати ректору Окремий науково-освітній центр українського 

козацтва імені Г.С. Сковороди та Раду Старійшин.  

16. Підпорядкувати проректору з наукової, інноваційної і міжнародної 

діяльності Відділ роботи з іноземними здобувачами вищої освіти, Центр 

міжнародної, інноваційної і проєктної діяльності, Науково-дослідний 

інститут з вивчення спадщини Григорія Сковороди.  

17. Підпорядкувати Центру міжнародної, інноваційної і проєктної діяльності 

Ізраїльський культурно-освітній центр, Іранський культурно-освітній центр, 

Китайський культурно-освітній центр, Турецький культурно-освітній центр, 

Регіональний центр польської мови, культури і науки, Регіональний центр 

японської культури і освіти.  

18. Підпорядкувати кафедрі українознавства і лінгводидактики Український 

культурний центр.  

19. Ввести до штатного розпису університету лабораторію біофізики, 

біомеханіки та кінезіології зі ставками завідувача лабораторії та лаборанта.  
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Ухвала Вченої ради 

Харківського національного педагогічного університету 

 імені Г.С. Сковороди 

Протокол № 7 від 30 серпня 2021 року 

 

6. Про створення робочої групи з ушанування пам’яті академіка 

І.Ф.Прокопенка (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: 

Створити  робочої групи щодо вшанування пам`яті академіка НАПН 

України, доктора педагогічних наук, професора, ректора ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди (1980 – 2020 р.р.), почесного громадянина м. Харкова Прокопенка 

Івана Федоровича у такому складі:  

 

Голова робочої групи: Пономаренко Н.О. – д-р пед. наук, професор, декан 

фізико-математичного факультету. 

 

Члени робочої групи:  

1. Боярська-Хоменко А.В. – д-р пед. наук, доцент, 

в.о. зав. кафедри освітології та інноваційної педагогіки 

2. Грицаненко Н.П. – директор культурно-мистецького центру. 

3. Довженко Т.О. – д-р пед. наук, професор, декан факультету початкового 

навчання. 

4. Кирилович О.С. – головний бухгалтер. 

5. Кривенцова І.В – канд. пед. наук., доцент, зав. кафедри одноборств, 

фехтування і силових видів спорту. 

6. Лісунова Л.В. – канд. пед. наук, доцент кафедри образотворчого 

мистецтво. 

7. Мосцева А.П. – директор музею. 

8. Прокопенко А.І. – д-р пед. наук, професор, професор кафедри 

інформаційних технологій. 

9. Прокопенко І.А. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

економічної теорії, керівник науково-методичного тренінгового центру 



соціального та професійного розвитку людини. 

10. Ушмарова В.В. – д-р пед. наук, доцент, зав. кафедри початкової і 

професійної освіти. 

11. Цапко А.Н. – канд. пед. наук, доцент кафедри освітології та іноваціїної 

педагогіки 
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7. Про оновлення робочої групи з відзначення 300-річчя  Г.С. Сковороди 

(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: 

Оновити склад організаційного комітету з підготовки та проведення заходів, 

присвячених 300-річчю від Дня народження Г.С.Сковороди у такому складі: 

 

1. Бойчук Юрій Дмитрович – голова організаційного комітету, 

член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України 

доктор педагогічних наук, професор, ректор Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; 

2. Башкір Ольга Іванівна – член організаційного комітету, доктор 

педагогічних наук, професор кафедри освітології та інноваційної 

педагогіки, голова Ради молодих вчених; 

3. Бережна Світлана Вікторівна - член організаційного комітету, доктор 

філософських наук, професор, проректор з наукової, інноваційної і 

міжнародної діяльності ; 

4. Борисенко Наталія Олексіївна – член організаційного комітету, 

кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з навчально-виховної 

роботи; 

5. Борисов Володимир Андрійович – член організаційного комітету, 

кандидат філологічних наук, доцент, проректор з навчально-наукової 

роботи; 

6. Боярська-Хоменко Анна Володимирівна – член організаційного 

комітету, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

освітології та інноваційної педагогіки; 

7. Ворожбіт-Горбатюк Вікторія Вікторівна – член організаційного 

комітету, доктор педагогічних наук, професор кафедри освітології та 



інноваційної педагогіки; 

8. Голобородько Костянтин Юрійович - член організаційного комітету, 

доктор філологічних наук, професор, декан українського мовно- 

літературного факультету імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка; 

9. Григорова Лариса Сергіївна – член організаційного комітету, кандидат 

педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дизайну; 

10. Грицаненко Наталія Павлівна – член організаційного комітету, 

директор культурно-мистецького центру; 

11. Касалап Денис Анатолійович – голова Спілки студентів і молоді 

університету; 

12. Кліменко Юлія Сергіївна – начальник відділу зв’язків з громадськістю 

та засобами масової інформації; 

13. Коробкіна Олена Геннадіївна – член організаційного комітету, 

директор бібліотеки університету; 

14. Култаєва Марія Дмитрівна – член організаційного комітету, доктор 

філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії; 

15. Левченко Наталія Микитівна - член організаційного комітету, доктор 

філологічних наук, професор кафедри української і зарубіжної 

літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова; 

16. Мосцева Алла Павлівна - член організаційного комітету, директор 

музею історії університету; 

17. Паньок Тетяна Володимирівна – член організаційного комітету, 

кандидат мистецтвознавства, доктор педагогічних наук, завідувач 

кафедри образотворчого мистецтва; 

18. Радіонова Наталія Василівна - член організаційного комітету, доктор 

філософських наук, професор кафедри філософії, директор Інституту 

Григорія Сковороди; 

19. Шабанов Роман Іванович – член організаційного комітету, доктор 

юридичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, 

соціально-економічних і правових питань. 
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8. Про затвердження плану набору до вступу до аспірантури на 2021/2022 

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 показники прийому в рамках галузей до аспірантури у 2021 році 

зі зміною обсягів підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру 

за рахунок бюджетного фінансування у 2021 році, затвердженого МОН 

України, таким чином:  

 

1.З 017 Фізична культура і спорт (денна форма навчання) одне місце на 011 

Освітні, педагогічні науки (денна форма навчання) одне місце.  

 

2. З 017 Фізична культура і спорт (вечірня форма навчання) одне місце на 011 

Освітні, педагогічні науки (вечірня форма навчання) одне місце.  

 

3. З 032 Історія та археологія (денна форма навчання) одне місце на 033 

Філософія (денна форма навчання) одне місце.  

 

4. З 033 Філософія (вечірня форма навчання) два місця на 035 Філологія 

(денна форма навчання) два місця.  
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9. Про зарахування до докторантури (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: 

Зарахувати до докторантури:  

 

за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки 

1. Рудічєву Наталію Костянтинівну(н.к. Гавриш І.В.)  

2. Макєєва Сергія Юрійовича (н.к. Гавриш І.В.) 

 

за спеціальністю 033 – Філософія 

Морську Наталію Львівну (н.к. Триняк М.В.) 

 

за спеціальністю 035 – Філологія 

Нікіфорову Світлану Миколаївну (н.к. Голобородько К.Ю.) 

Оробінську Марію Володимирівну (н.к. СтепанченкоІ.І.) 

 

за спеціальністю 053 – Психологія 

Найчук Вікторію Віталіївну (н.к. Фоменко К.І) 
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10. Про відрахування з докторантури та 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: 

1. Відрахувати з докторантури за власним бажанням кандидата юридичних 

наук, доцента О.М. Лук’янчикова з 31.08.2021 р. 

 

2. Відрахувати з аспірантури за власним бажанням аспіранта 2 року навчання 

зі спеціальності 081 Право В.В. Ландіна з 26.08.2021 р.  
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11. Про надання академічної відпустки аспірантам (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. Надати академічну відпустку Несміян Т.С. з 01.09.2021 по 31.08.2022 рр. у 

зв’язку з тимчасовою зміною місця проживання.  

 

2. Надати академічну відпустку Вельмі І.О. терміном на 1 рік у зв’язку з 

обставинами, які унеможливлюють виконання у визначений строк освітньої 

(наукової) програми за станом здоров’я, а саме тривалого лікування від 

гострої респіраторної хвороби COVID-19. 
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12. Про переведення аспірантки з денної форми навчання на заочну 

форму (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: 

Перевести аспірантку Колосову О.В. з денної форми навчання (за державним 

замовленням) на заочну (за контрактом) з 01.09.2021 р. за сімейними 

обставинами.  
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13. Про виконання Закону України «Про забезпечення функціонування 

української мови як державної» та проведення іспитів на рівень 

володіння державної мови в ХНПУ імені Г.С. Сковороди (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: 

 

1. Погодити текст договору Національної  комісії  зі стандартів державної 

мови з ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

2. Погодити розклад проведення іспитів. 

3. Розпочати проведення іспитів на рівень володіння державної мови з 

7.09.2021 р.  

Відповідальна особа – докт. пед. наук, доцент, завідувачка кафедри 

інформаційних технологій Доценко С.О.  
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14. Про затвердження наукових шкіл в університеті (доктор 

педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри 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 кафедри 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 в університеті.  

 

Голосували: одноголосно. 
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15. Про зміну наукових керівників (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: 

 

Змінити наукового керівника:  

 

1. В.А. Гріценко (Мамай) з О.М. Лук’янчикова на О.В. Гоц-Яковлєву у 

зв’язку із виробничою необхідністю.  

2. О.Ф. Цувареву з О.М. Лук’янчикова на Д.О. Новікова у зв’язку із 

виробничою необхідністю.  

3. М.Є. Пахучій з О.В. Пучкова на Т.Ю. Маркіну у зв’язку з передчасною 

смертю Пучкова О.В.  

4. А.А. Житницькій з С.Т. Золотухіної на О.І. Башкір у зв’язку з уточненням 

теми дослідження.  
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16. Про затвердження другого наукового керівника здобувачам третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти (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: 

 

Затвердити подвійне наукове керівництво для завершення та захисту 

дисертаційного дослідження Вараві І.М., аспірантці 4 курсу за спеціальністю 

015-Професійна освіта.  

1 керівник – д.пед. наук, проф. Ушмарова В.В. 

2 керівник – д.пед. наук, проф. Резван О.О.  

 

 

 

 

 

 
 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
 

 

 

 

 

 



Ухвала Вченої ради 

Харківського національного педагогічного університету 

 імені Г.С. Сковороди 

Протокол № 7 від 30 серпня 2021 року 

17. 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 Жозе да Коста Ганні 

Олександрівні за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки за галуззю 

знань 01 Освіта/Педагогіка. 

1.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Жозе да Коста Ганни 

Олександрівни ДР № 001731 згідно наказу МОН України № 735 від 

29.06.2021 р. 

1.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію про 

присудження ступеня доктора філософії Жозе да Коста Ганні Олександрівні 

за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки за галуззю знань 01 

Освіта/Педагогіка.  

2.1. Видати диплом доктора філософії Кім Олександру Олексійовичу за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки за галуззю знань 01 

Освіта/Педагогіка. 

2.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Кім Олександра 

Олексійовича ДР № 001732 згідно наказу МОН України № 735 від  

29.06.2021 р. 

 

2.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію про 

присудження ступеня доктора філософії Кім Олександру Олексійовичу за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки за галуззю знань 01 

Освіта/Педагогіка.  

 

3.1. Видати диплом доктора філософії Бондар Тетяні Валеріївні за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки за галуззю знань 01 

Освіта/Педагогіка. 

3.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Бондар Тетяни 

Валеріївни ДР № 001733 згідно наказу МОН України № 735 від 29.06.2021 р. 



3.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію про 

присудження ступеня доктора філософії Бондар Тетяні Валеріївні за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки за галуззю знань 01 

Освіта/Педагогіка. 

4.1. Видати диплом доктора філософії Кохан Діані Миколаївні за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки за галуззю знань 01 

Освіта/Педагогіка. 

4.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Кохан Діани 

Миколаївни ДР № 001734 згідно наказу МОН України № 735 від  

29.06.2021 р. 

 

4.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію про 

присудження ступеня доктора філософії Кохан Діані Миколаївні за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки за галуззю знань 01 

Освіта/Педагогіка. 

5.1. Видати диплом доктора філософії Лисенко Наталі Григорівні за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки за галуззю знань 01 

Освіта/Педагогіка. 

5.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Лисенко Наталі 

Григорівни ДР № 001735 згідно наказу МОН України № 735 від 29.06.2021 р. 

5.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію про 

присудження ступеня доктора філософії Лисенко Наталі Григорівні за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки за галуззю знань 01 

Освіта/Педагогіка.  

6.1. Видати диплом доктора філософії Лю Чану за спеціальністю 011 Освітні, 

педагогічні науки за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка. 

6.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Лю Чана ДР  

№ 001736 згідно наказу МОН України № 735 від 29.06.2021 р. 

 

6.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію про 

присудження ступеня доктора філософії Лю Чану за спеціальністю 011 

Освітні, педагогічні науки за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка.  

7.1. Видати диплом доктора філософії Ван Цзін І за спеціальністю 011 

Освітні, педагогічні науки за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка. 

7.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Ван Цзін І ДР  

№ 001737 згідно наказу МОН України № 735 від 29.06.2021 р. 

 



7.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію про 

присудження ступеня доктора філософії Ван Цзін І за спеціальністю 011 

Освітні, педагогічні науки за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка.  

 

8.1. Видати диплом доктора філософії Вакуленко Катерині Романівні за 

спеціальністю 035 Філологія за галуззю знань 03 Гуманітарні науки.  

8.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Вакуленко Катерини 

Романівни ДР № 001792 згідно наказу МОН України № 735 від 29.06.2021 р. 

 

8.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію про 

присудження ступеня доктора філософії Вакуленко Катерині Романівні за 

спеціальністю 035 Філологія за галуззю знань 03 Гуманітарні науки.  

9.1. Видати диплом доктора філософії Міняйло Наталії Вікторівні за 

спеціальністю 035 Філологія за галуззю знань 03 Гуманітарні науки.  

9.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Міняйло Наталії 

Вікторівни ДР № 001793 згідно наказу МОН України № 735 від 29.06.2021 р. 

 

9.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію про 

присудження ступеня доктора філософії Міняйло Наталії Вікторівні за 

спеціальністю 035 Філологія за галуззю знань 03 Гуманітарні науки.  

10.1. Видати диплом доктора філософії Поляковій Євгенії Олегівні за 

спеціальністю 035 Філологія за галуззю знань 03 Гуманітарні науки.  

10.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Полякової Євгенії 

Олегівни ДР № 001794 згідно наказу МОН України № 735 від 29.06.2021 р. 

 

10.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію про 

присудження ступеня доктора філософії Поляковій Євгенії Олегівні за 

спеціальністю 035 Філологія за галуззю знань 03 Гуманітарні науки.  

11.1. Видати диплом доктора філософії Черненко Ользі Ігорівні за 

спеціальністю 035 Філологія за галуззю знань 03 Гуманітарні науки.  

11.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Черненко Ольги 

Ігорівни ДР № 001795 згідно наказу МОН України № 735 від 29.06.2021 р. 

 

11.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію про 

присудження ступеня доктора філософії Черненко Ользі Ігорівні за 

спеціальністю 035 Філологія за галуззю знань 03 Гуманітарні науки. 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 



 

Ухвала Вченої ради 

Харківського національного педагогічного університету 

 імені Г.С. Сковороди 

Протокол № 7 від 30 серпня 2021 року 

18. Про призначення попередньої експертизи дисертації здобувачам 

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 Призначити рецензентами щодо дисертації  Воробйової О.О. (науковий 

керівник – Степанченко І.І., доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри зарубіжної літератури та слов’янських мов  ХНПУ імені  Г.С. 

Сковороди):  

- доктора філологічних наук, доцента, доцента кафедри української мови 

ХНПУ імені  Г.С. Сковороди Т.Ф. Осіпову;  

- кандидата філологічних наук, доцента, доцента зарубіжної літератури та 

слов’янських мов  ХНПУ імені  Г.С. Сковороди Н.М. Халанську.   

1.2 Призначити кафедру зарубіжної літератури та слов’янських мов  

структурним підрозділом для проведення попередньої експертизи дисертації 

Воробйової О.О. та проведення фахового семінару. 

 

2.1 Призначити рецензентами щодо дисертації  Лєсніченко Н.П. (науковий 

керівник – Хомуленко Т.Б., доктор психологічних наук, професор  ХНПУ 

імені  Г.С. Сковороди):  

 

- доктора психологічних наук, доцента, професора кафедри психології  

ХНПУ імені  Г.С. Сковороди К.І. Фоменко;  

 

- доктора психологічних наук, доцента, професора кафедри психології  

ХНПУ імені  Г.С. Сковороди В.О. Крамченкову.  

 

2.2 Призначити кафедру психології структурним підрозділом для проведення 

попередньої експертизи дисертації Лєсніченко Н.П. та проведення фахового 

семінару.  



 

3.1 Призначити рецензентами щодо дисертації  Демківа В.Г. (науковий 

керівник – Шандрук С.К., доктор психологічних наук, професор, професор 

кафедри психології Західноукраїнського національного університету):  

 

- кандидат  психологічних наук, доцента, доцента кафедри психології  ХНПУ 

імені  Г.С. Сковороди О.І. Кузнецова; 

 

- доктора психологічних наук, доцента, професора кафедри психології  

ХНПУ імені  Г.С. Сковороди К.І. Фоменко.  

 

3.2 Призначити кафедру психології структурним підрозділом для проведення 

попередньої експертизи дисертації Демківа В.Г. та проведення фахового 

семінару.  

 

4.1 Призначити рецензентами щодо дисертації  Бурлаченко Н.В. (науковий 

керівник –  Зеленська Л.Д., доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ імені  Г.С. Сковороди):  

 

- доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри освітології та 

інноваційної педагогіки ХНПУ імені  Г.С. Сковороди О.М. Друганову; 

- доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри освітології та 

інноваційної педагогіки ХНПУ імені  Г.С. Сковороди Л.А. Штефан. 

4.2 Призначити кафедру освітології та інноваційної педагогіки структурним 

підрозділом для проведення попередньої експертизи дисертації Бурлаченко 

Н.В. та проведення фахового семінару.  

 

5.1 Призначити рецензентами щодо дисертації  Желанова Д.В. (науковий 

керівник –  Ткачова Н.О., доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ імені  Г.С. Сковороди):  

 

- доктора педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри освітології та 

інноваційної педагогіки ХНПУ імені  Г.С. Сковороди  

А.В. Боярську-Хоменко;  

 

- доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри освітології та 

інноваційної педагогіки ХНПУ імені  Г.С. Сковороди Л.А. Штефан. 

5.2 Призначити кафедру освітології та інноваційної педагогіки структурним 

підрозділом для проведення попередньої експертизи дисертації   

Желанова Д.В. та проведення фахового семінару.  



 

6.1 Призначити рецензентами щодо дисертації  Трухан Г.В. (науковий 

керівник –  Ткачова Н.О., доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

початкової і професійної освіти ХНПУ імені  Г.С. Сковороди):  

 

- доктора педагогічних наук, професора кафедри східних мов ХНПУ імені  

Г.С. Сковороди Л.С. Калашник; 

 

- доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри освітології та 

інноваційної педагогіки ХНПУ імені  Г.С. Сковороди С.О. Васильєвої.  

 

6.2 Призначити кафедру початкової і професійної освіти структурним 

підрозділом для проведення попередньої експертизи дисертації  Трухан Г.В. 

та проведення фахового семінару.  

 

7.1 Призначити рецензентами щодо дисертації  Разметаєва А.С. (науковий 

керівник –  Куц Г.М., доктор політичних наук, професор кафедри політології, 

соціології та культурології ХНПУ імені  Г.С. Сковороди):  

 

- доктора філософських наук, професора, декана факультету психології і 

соціології ХНПУ імені Г.С. Сковороди І.Д. Денисенко; 

 

- кандидата політичних наук, доцента, завідувача кафедри політології, 

соціології і культурології ХНПУ імені Г.С. Сковороди О.О. Безрука.  

 

7.2 Призначити кафедру політології, соціології і культурології структурним 

підрозділом для проведення попередньої експертизи дисертації   

Разметаєва А.С 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 
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19. 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 01 Освіта/Педагогіка  

за спеціальністю 015 Професійна освіта Ван Сяофея щодо присудження 

наукового ступеня доктора філософії створити разову спеціалізовану вчену 

раду.  

 

1.2 Затвердити склад разової вченої ради: 

  

Голова ради:  

Рибалко Людмила Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.  

 

Рецензенти:  

1. Бойчук Юрій Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

здоров’я людини та колекційної освіти, член-кореспондент НАПН України, 

ректор Харківського національного педагогічного університету імені  

Г.С. Сковороди.  

 

2. Зеленський Роман Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.  

 

Опоненти:  

1. Корнясенко Оксана Костянтинівна, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової 

фізичної культури Полтавського національного університету імені  



В.Г. Короленка.  

 

2. Школа Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, професор кафедри 

фізичного виховання Комунального закладу «Харківської гуманітарно-

педагогічної академії» .  

 

2.1 Для захисту кандидатської дисертації  з  галузі знань 03 Гуманітарні 

науки за спеціальністю 035 Філологія Бєлінської Валерії Євгенівни щодо 

присудження наукового ступеня доктора філософії створити разову 

спеціалізовану вчену раду.  

 

2.2 Затвердити склад разової вченої ради: 

 

Голова ради:  

Маленко Олена Олегівна, завідувачка кафедри українознавства і 

лінгводидактики, доктор філологічних наук, професор Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.  

 

Рецензенти:  

1. Халіман Оксана Володимирівна, доктор філологічних наук, доцент 

кафедри української мови Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди.  

 

2. Осіпова Тетяна Федорівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри української мови Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди.  

 

Опоненти:  

1. Семенюк Олег Анатолійович, кандидат доктор філологічних наук, 

професор кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 

Центральноукраїнського  державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка.  

 

2. Демченко Володимир Миколайович, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського 

національного технічного університету.  

 

3.1 Для захисту кандидатської дисертації  з  галузі знань 09 Біологія за 

спеціальністю 091 Біологія Кочергіної Анастасії Віталіївни щодо 

присудження наукового ступеня доктора філософії створити разову 

спеціалізовану вчену раду.  

 



3.2 Затвердити склад разової вченої ради: 

 

Голова ради:  

Харченко Людмила Павлівна, доктор біологічних наук, професор, 

професор кафедри зоології Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди.  

 

Рецензенти:  

Чаплигіна Анжела Борисівна, доктор біологічних наук, професор, 

завідувачка кафедри зоології Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди.  

 

Твердохліб Олена Володимирівна, кандидат біологічних наук, 

старший науковий співробітник, доцент кафедри ботаніки Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.  

 

Опоненти:  

1. Придюк Микола Павлович, доктор біологічних наук, старший науковий 

співробітник, провідний науковий співробітник відділу мікології Інститут 

ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України.  

 

2. Усіченко Андрій Сергійович, кандидат біологічних наук, доцент, доцент 

кафедри мікології  та фітоімунології Харківського національного 

університету ім. В.Н. Каразіна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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21. Про порядок призначення деканів (проректор з науково-педагогічної 

роботи, соціально-економічних і правових питань, доктор юридичних 

наук, професор Р.І. Шабанов) 

  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної 

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

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

 
УХВАЛИЛА 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ухвала Вченої ради 

Харківського національного педагогічного університету 

 імені Г.С. Сковороди 

Протокол № 7 від 30 серпня 2021 року 

22. Про затвердження ліміту стипендіатів із числа здобувачів першого та 

другого рівня здобувачів освіти за підсумками вступної кампаніі 

2021/2022 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. Борисова з означеного 

питання, Вчена рада: 

 
УХВАЛИЛА 

Затвердити ліміт стипендіатів із числа здобувачів першого та другого рівня 

здобувачів освіти за підсумками вступної кампаніі 2021/2022 навчального 

року на підставі здобутого ними конкурсного балу згідно рейтингу – 42% 

відносно загальної кількості здобувачів, зарахованих на навчання за 

державним замовленням (перший рік навчання). 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ухвала Вченої ради 

Харківського національного педагогічного університету 

 імені Г.С. Сковороди 

Протокол № 7 від 30 серпня 2021 року 

23. Про визнання диплому Юровського Е.А. (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 

 

 

 

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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24. 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 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 підготовлені Правила прийому для здобуття вищої освіти до 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди у 2021 році зі змінами на засіданні Вченої ради університету. 

 

 

 

 

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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25. Про затвердження переліку документів для прикріплення 

співробітників університету здобувачами для отримання наукового 

ступеня доктор філософії поза аспірантурою (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 перелік документів для прикріплення співробітників університету 

здобувачами для отримання наукового ступеня доктор філософії поза 

аспірантурою:  

 

1.  Заява на ім’я ректора університету; 

2. особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою 3х4 см; 

автобіографія; 

3. копія диплома про закінчення закладу вищої освіти з копією залікової 

відомості; 

4.  дослідницьку пропозицію, підписану автором; 

5.  список опублікованих праць (за наявності); 

6.  копія паспорта. 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 

 

 

 



 

Ухвала Вченої ради 

Харківського національного педагогічного університету 

 імені Г.С. Сковороди 

Протокол № 7 від 30 серпня 2021 року 

26. 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 часопис «Теорія і практика управління соціальними 

системами» № 3, 2021 р. 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 

 


