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1. Представлення до вчених звань (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. Протокол лічильної комісії затвердити.           

2.1 До вченого звання професора представити Тушеву Вікторію 

Володимирівну.  

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання професора по кафедрі теорії і методики митецької освіти та вокально-

хорової підготовки вчителя присвоїти Тушевій Вікторії Володимирівни.  

«за» - 45, «проти» - немає, недійсних бюлетенів - немає. 

2.2 До вченого звання доцента представити Варенікову Олену 

Володимирівну.  

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання доцента по кафедрі української літератури та журналістики імені 

професора Леоніда Ушкалова Вареніковій Олені Володимирівні .  

«за» - 45, «проти» - немає, недійсних бюлетенів - немає. 

2.3 До вченого звання доцента представити Веретюк Тетяну 

Володимирівну.  

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання доцента по кафедрі української літератури та журналістики імені 

професора Леоніда Ушкалова Веретюк Тетяні Володимирівні.  

«за» - 45, «проти» - немає, недійсних бюлетенів - немає. 

2.4 До вченого звання доцента представити Глушич Валентину 

Володимирівна.   



Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання доцента по кафедрі української літератури та журналістики імені 

професора Леоніда Ушкалова Глушич Валентині Володимирівні.  

«за» - 43, «проти» - 2, недійсних бюлетенів - немає. 

2.5 До вченого звання доцента представити Князь Ганну Олександрівну.  

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання доцента по кафедрі практики англійського усного і писемного 

мовлення Князь Ганні Олександрівні.  

«за» - 45, «проти» - немає, недійсних бюлетенів - немає. 

2.6 До вченого звання доцента представити Олійник Юлію Олександрівну.  

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання доцента по кафедрі економічної теорії, фінансів і обліку Олійник 

Юлії Олександрівнї. 

«за» - 45, «проти» - немає, недійсних бюлетенів - немає. 

2.7 До вченого звання доцента представити Чухно Олену Анатоліївну.  

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання доцента по кафедрі англійської фонетики і граматики Чухно Олені 

Анатоліївні.  

«за» - 45, «проти» - немає, недійсних бюлетенів - немає. 

2.8 До вченого звання доцента представити Халіман Оксану 

Володимирівну.  

Згідно з результатами голосування членів ученої ради університету вчене 

звання доцента по кафедрі української мови Халіман Оксані 

Володимирівні.  

«за» - 45, «проти» - немає, недійсних бюлетенів - немає. 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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2. Інформація про «Принципи та стандарти дотримання академічної 

доброчесності в закладах вищої освіти»  (кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри  цивільно-правових дисциплін і трудового права імені 

проф. О.І. Процевського  Д.О. Новіков) 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію кандидата юридичних наук, доцента 

кафедри  цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора  

О.І. Процевського  Д.О. Новікова 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. Про затвердження «Концепції виховної роботи ХНПУ ім. Г.С. 

Сковороди  (2021-2025 рр.)» (проректор з навчально-виховної роботи, 

кандидат педагогічних наук, доцент Н.О. Борисенко) 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-виховної 

роботи, кандидата педагогічних наук, доцента Н.О. Борисенко з означеного 

питання, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити «Концепцію виховної роботи ХНПУ  ім. Г.С. Сковороди  (2021-

2025 рр.)»  

 

Голосували: одноголосно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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4. Про затвердження «Комплексної  програми  створення 

здоровʼязбережувального освітнього простору в ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди з метою зміцнення здоровʼя здобувачів освіти, формування 

мотивації щодо ведення здорового способу життя, покращення якості 

життя та якості освіти» (доктор наук з фізичної культури і спорту, 

професор, завідувачка кафедрою олімпійського і професійного спорту та 

спортивних ігор Ж.Л. Козіна) 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора наук з фізичної культури і 

спорту, професора, завідувачку кафедрою олімпійського і професійного 

спорту та спортивних ігор Ж.Л. Козіну з означеного питання, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити «Комплексну  програму  створення здоровʼязбережувального 

освітнього простору в ХНПУ імені Г.С. Сковороди з метою зміцнення 

здоровʼя здобувачів освіти, формування мотивації щодо ведення здорового 

способу життя, покращення якості життя та якості освіти».  

 

Голосували: одноголосно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, доктора педагогічних наук, 

професора, член – кореспондената НАПН України   Ю.Д. Бойчука з 

означеного питання, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

1. Створити Раду деканів. 

 

2. Створити  Центр освіти дорослих (на громадських засадах). 

 

3. Перейменувати  Консультаційний центр з підготовки абітурієнтів на Відділ 

кар`єрного зростання.  

 

4. Перейменувати Відділ з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту 

населення на Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту 

населення, режиму і безпеки. 

 

5. Науково-дослідний інститут з вивчення спадщини Григорія 

Сковороди на Інститут Григорія Сковороди. 

 

6. Ліквідувати Спортивний центр «Академія боксу». 

Сковороди на Інститут Григорія Сковороди. 

 

7. Присвоїти аудиторії № 212-А (навчальний комплекс вул.  

Валентинівська, 2) ім’я Г.С. Сковороди і в подальшому іменувати її Актова 

зала імені Г.С.Сковороди.  

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

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

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

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора, доктора педагогічних наук, 

професора, член – кореспондената НАПН України   Ю.Д. Бойчука з 

означеного питання, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

1. Ввести в дію наступні організаційно-розпорядчі документи: 

1.1 Положення про Раду деканів.  

Розробник: начальник юридичного відділу О.В.Тарасенко. 

1.2 Положення про центр освіти дорослих. Розробник:в.о. завідувача  

А.В. Боярська-Хоменко, проф. В.В.Ворожбіт-Горбатюк. 

 

2. Оновити наступні організаційно-розпорядчі документи: 

 

2.1 Організаційно-структурну схему.  

2.2 Положення про уповноважену особу з питань запобігання та 

виявлення корупції в ХНПУ імені Г.С. Сковороди.   

Розробник: провідний професіонал з антикорупційної діяльності 

Д.О.Разуменко. 

2.3Положення про атестацію педагогічних працівників. Розробник:начальник 

юридичного відділу О.В.Тарасенко. 

2.4 Положення про уповноважену особу відповідальну за 

організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної 

закупівлі ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Розробник:головний інженер  

М.А. Алієв. 

2.5 Положення про порядок замовлення, виготовлення, видачі, 

обліку документів про вищу освіту та додатків до дипломів 

європейського зразка у ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Розробник: інженер 1 

категорії навчального відділу Ю.С.Губська, старший інспектор навчального 

відділу Т.А. Усенко. 

 

3. Анулювати наступні організаційно-розпорядчі документи: 



 

3.1 Організаційно-структурну схему.  

3.2 Положення про уповноважену особу з питань запобігання та 

виявлення корупції в ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Розробник:помічник 

ректора з режиму і безпеки В.В.Ситнік. 

3.3 Положення про атестацію педагогічних працівників.  

Розробник: директор науково-методичного центру організації 

навчального процесу Є.О. Ольховський. 

3.4 Положення про спортивний центр «Академія боксу». Розробник: 

президент громадської спілки «Професійна ліга боксу України» голова 

спортивного центру «Академії боксу» О.П. Цепух. 

3.5 Положення про порядок замовлення, виготовлення, видачі та 

обліку документів про вищу освіту державного зразка та 

додатків до них європейського зразка (DIPLOMA 

SUPPLEMENT) у ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Розробник: інженер 1 

категорії навчального відділу Ю.С. Губська, старший інспектор навчального 

відділу Т.А. Усенко. 

3.6 Положення про консультаційний центр для школярів, що готує 

до вступу у ВНЗ ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Розробник: завідувач 

консультаційного центру ХНПУ імені Г.С.Сковороди для школярів, що готує 

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

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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7. 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 в університеті.  

Голосували: одноголосно.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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8. 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 Безкоровайному С.П., аспіранту 2 року 

навчання за спеціальністю 053 Психологія, у зв’язку зі скрутним 

матеріальним становищем з 16 вересня 2021 року по 16 вересня 2022 року.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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9. Про призначення наукових керівників 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. Призначити Лазаревій Таісії науковим керівником кандидата філологічних 

наук, доцента кафедри української літератури та журналістики імені 

професора Леоніда Ушкалова Муслієнко О.В  

 

2. Призначити Крокун-Барановій А.П. науковим керівником доктора 

педагогічних наук, професора Попову О.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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10. Про зміну наукових керівників (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. Мамай В.А. з О.М. Лук’янчикова на О.В. Яковлеву у зв’язку зі звільненням 

першого.  

2. Козирю В.О. з Р.І. Шабанова на М.Д. Ждана у зв’язка з виробничою 

необхідністю.  

3. Кривуші Є.Є. з І.Ф. Прокопенка на Ткаченко Л.П. у зв’язку зі смертю 

першого.  

4. Соханя І.В. з В.О. Крамченкової на Т.Б. Хомуленко.  

5. Бондаренку А.Б. з О.В. Дьякової на О.С. Гончарову у зв’язку з виходом на 

пенсію першої.  

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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11. Про затвердження другого наукового керівника здобувачам третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти (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 подвійне наукове керівництво Журавльовій М.С. у зв’язку з 

уточненням теми дисертаційного дослідження.  

1 керівник - кандидат юридичних наук , доцент Павленко Т.А.  

2 керівник - доктор юридичних наук, доцент Ященко А.М.  

 

 

 

 

 

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 Стрельця К.В. за власним бажанням з  

16.09.2021 р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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13. 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 Загребельному Олександру 

Васильовичу за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки за галуззю 

знань 01 Освіта/Педагогіка. 

1.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Загребельного 

Олександра Васильовича ДР № № 002456  згідно наказу МОН України № 

1017 від 27.09.2021 р  

1.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію про 

присудження ступеня доктора філософії Загребельному Олександру 

Васильовичу за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки за галуззю 

знань 01 Освіта/Педагогіка.  

2.1. Видати диплом доктора філософії Сікорі Валерії Валеріївні за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки за галуззю знань 01 

Освіта/Педагогіка. 

2.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Сікора Валерія 

Валеріївна ДР № 002457 згідно наказу МОН України № 1017 від 27.09.2021 р 

 

2.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію про 

присудження ступеня доктора філософії Сікорі Валерії Валеріївні за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки за галуззю знань 01 

Освіта/Педагогіка.  

 



3.1. Видати диплом доктора філософії Ковризі Юлії Володимирівні за 

спеціальністю 035 Філологія за галуззю знань 03 Гуманітарні науки. 

3.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Ковриги Юлії 

Володимирівни ДР №  002510 згідно наказу МОН України № 1017 від 

27.09.2021 р. 

3.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію про 

присудження ступеня доктора філософії Ковризі Юлії Володимирівні за 

спеціальністю 035 Філологія за галуззю знань 03 Гуманітарні науки.  

4.1. Видати диплом доктора філософії Діабу Набілу за спеціальністю 053 

Психологія за галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові науки.  

4.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Діаба Набіла  

ДР № 002563 згідно наказу МОН України № 1017 від 27.09.2021 р. 

 

4.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію про 

присудження ступеня доктора філософії Діабу Набілу за спеціальністю 053 

Психологія за галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові науки. 

 

4.4. Рішення вченої ради про присудження ступеня доктора філософії Діабу 

Набілу за спеціальністю 053 Психологія за галуззю знань 05 Соціальні та 

поведінкові науки набирає чинності з дати набрання чинності даного наказу.  

5.1. Видати диплом доктора філософії Андрієвському Тимуру Григоровичу за 

спеціальністю 052 Політологія за галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові 

науки. 

 

5.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Андрієвського Тимура 

Григоровича ДР № 002564 згідно наказу МОН України № 1017 від  

27.06.2021 р. 

5.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію про 

присудження ступеня доктора філософії Андрієвському Тимуру Григоровичу 

за спеціальністю 052 Політологія за галуззю знань 05 Соціальні та 

поведінкові науки .  

6.1. Видати диплом доктора філософії Житку Андрію Олександровичу за 

спеціальністю 052 Політологія за галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові 

науки. 



6.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Житка Андрія 

Олександровича ДР № 002565 згідно наказу МОН України № 1017 від 

27.09.2021 р. 

 

6.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію про 

присудження ступеня доктора філософії Житку Андрію Олександровичу за 

спеціальністю 052 Політологія за галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові 

науки .  

7.1. Видати диплом доктора філософії Сілютіній Олені Миколаївні за 

спеціальністю 053 Психологія за галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові 

науки. 

7.2. Реєстраційний номер диплома доктора філософії Сілютіної Олени 

Миколаївни ДР № № 002566 згідно наказу МОН України № 1017 від 

27.09.2021 р. 

 

7.3. Оприлюднити на офіційному веб - сайті університету інформацію про 

присудження ступеня доктора філософії Сілютіній Олені Миколаївні за 

спеціальністю 053 Психологія за галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові 

науки. 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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14. 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  Кардаш Є.С. (науковий 

керівник – Пучков О.В., доктор біологічних наук, професор, професор 

кафедри зоології ХНПУ імені Г.С. Сковороди):  

 

- доктора біологічних наук,професора, професора кафедри зоології ХНПУ 

імені  Г.С. Сковороди Т.Ф. Осіпову;  

- кандидата сільськогосподарських наук, доцента, професора кафедри 

зоології ХНПУ імені  Г.С. Сковороди Я.О. Бачинську.  

 

1.2 Призначити кафедру анатомії і фізіології людини імені професора  

Я.Р. Синельникова структурним підрозділом для проведення попередньої 

експертизи дисертації Кардаш Є.С. та проведення фахового семінару. 

 

2.1 Призначити рецензентами щодо дисертації  Соприкіної В.Д. (науковий 

керівник – Маленко О.В., доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедрою українознавства та лінгводидактики ХНПУ імені  Г.С. Сковороди):  

 

- доктора філологічних наук, професора, декана українського мовно- 

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

Г.С. Сковороди К.Ю. Голобородьку;  

 

-  доктора філологічних наук, доцента кафедри української мови ХНПУ імені   

Г.С. Сковороди О.В. Халіман.  

 



2.2 Призначити кафедру української мови структурним підрозділом для 

проведення попередньої експертизи дисертації Соприкіної В.Д. та 

проведення фахового семінару. 

 

3.1 Призначити рецензентами щодо дисертації  Хачатурян К.Р. (науковий 

керівник – Левченко Н.М.  доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри української літератури та журналістки імені професора Леоніда 

Ушкалова ХНПУ імені  Г.С. Сковороди):  

 

- кандидата філологічних наук, доцента, доцента кафедри українознавства та 

лінгводидактики ХНПУ імені  Г.С. Сковороди Н.П. Нестеренко; 

 

- доктора філологічних наук, професор, завідувач кафедрою зарубіжної 

літератури та слов’янських мов ХНПУ імені  Г.С. Сковороди  

С.К. Криворучко.  

 

3.2 Призначити кафедру зарубіжної літератури та слов’янських мов 

структурним підрозділом для проведення попередньої експертизи дисертації 

Хачатурян К.Р. та проведення фахового семінару. 

 

4.1 Призначити рецензентами щодо дисертації  Стаценко О.М. (науковий 

керівник – Радчук О.В., доктор філологічних наук, професор ХНПУ імені  

Г.С. Сковороди):  

 

- кандидата філологічних наук, доцента кафедри англійської філології ХНПУ 

імені  Г.С. Сковороди Г.О. Крапівник;  

 

- кандидата філологічних наук, доцента кафедри української мови ХНПУ 

імені  Г.С. Сковороди Т.Ф. Осіпову.  

 

4.2 Призначити кафедру зарубіжної літератури та слов’янських мов 

структурним підрозділом для проведення попередньої експертизи дисертації 

Стаценко О.М. та проведення фахового семінару. 

 

5.1 Призначити рецензентами щодо дисертації  Ель Сафі Баян Максед 

Салех (науковий керівник – Безрук О.О. кандидат політичних наук, доцент, 

завідувач кафедри політології, соціології та культурології ХНПУ  імені  Г.С. 

Сковороди):  

 



- доктора філософських наук, професора ХНПУ  імені  Г.С. Сковороди  

І.Д. Денисенко; 

 

- доктора філософських наук, професора ХНПУ  імені  Г.С. Сковороди  

І.О. Радіонову.  

 

5.2 Призначити кафедру політології, соціології та культурології структурним 

підрозділом для проведення попередньої експертизи дисертації Ель Сафі 

Баян Максед Салех та проведення фахового семінару.  

 

6.1 Призначити рецензентами щодо дисертації  Размєтаєва А.С. (науковий 

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

політології, соціології і культурології ХНПУ  імені  Г.С. Сковороди):  

 

- доктора історичних наук, професора ХНПУ  імені  Г.С. Сковороди О.Л. 

Рябченко; 

- кандидата політичних наук, доцента завідувач кафедри політології, 

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

  

6.2 Призначити кафедру політології, соціології та культурології структурним 

підрозділом для проведення попередньої експертизи дисертації  

Размєтаєва А.С. та проведення фахового семінару.  

 

7.1 Призначити рецензентами щодо дисертації  Науменко С. С. (науковий 

керівник – Боярська-Хоменко А.В., кандидат педагогічних наук, доцент 

ХНПУ  імені  Г.С. Сковороди):  

 

-  доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та 

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

 

- доктора педагогічних наук, доцента, завідувачку кафедри початкової і 

професійної освіти В.В. Ушмарову. 

 

7.2 Призначити кафедру початкової і професійної освіти структурним 

підрозділом для проведення попередньої експертизи дисертації  

Науменко С. С.  та проведення фахового семінару.  

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

Секретар вченої  ради                                                                        Т.І. Тищенко 
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15. 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 Кочергіної Анастасії Віталіївни 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:  

- Придюк Микола Павлович, доктор біологічних наук, старший науковий 

співробітник, провідний науковий співробітник відділу мікології Інституту 

ботаніки ім. М.Г. Холодного Національної академії наук України. 

 

- Давиденко Катерина Валеріївна, кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент, старший науковий співробітник лабораторії захисту лісу 

Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та 

агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького Національної академії наук України.  

 

Рецензенти: 



- Чаплигіна Анжела Борисівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач 

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 01 Освіта/Педагогіка 

за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки Желанова Дмитра 

Володимировича щодо присудження наукового ступеня доктора філософії 

створити разову спеціалізовану вчену раду.  

 

2.2 Затвердити склад разової вченої ради: 

 

Голова ради: 

Васильєва Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.  

 

Опоненти: 

- Локшина Олена Ігорівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кор. 

НАПН України,завідувач відділу порівняльної педагогіки, Інституту 

педагогіки НАПН України. 

  

- Матвієнко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор,завідувач 

кафедри педагогіки і методики початкового навчання заступник декана з 

наукової роботи та міжнародних зв'язків факультету педагогіки і психології 

Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.  

 

3. Рецензенти: 

-  Боярська-Хоменко Анна Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

 

- Штефан Людмила Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.  

 



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

за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки Трухан Ганни Валеріївни 

щодо присудження наукового ступеня доктора філософії створити разову 

спеціалізовану вчену раду.  

 

3.2 Затвердити склад разової вченої ради: 

 

Голова ради:  

Боярська-Хоменко Анна Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

в. о. завідувачки кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського  

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.   

 

Опоненти: 

- Петренко Оксана Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувачка кафедри теорії і методики виховання  Рівненського державного 

гуманітарного університету;     

- Кузнецова Олена Юріївна, доктор педагогічних наук, професор,  

завідувачка кафедри іноземних мов №3, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого.   

 

Рецензенти:  

- Калашник  Любов Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри східних мов Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди; 

- Васильєва Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафери освітології та інноваційної педагогіки Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.  

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

за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки Бурлаченко Наталії 

Василівни щодо присудження наукового ступеня доктора філософії 

створити разову спеціалізовану вчену раду.  

 

4.2 Затвердити склад разової вченої ради: 

 

Голова ради  

Золотухіна Світлана Трохимівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки  Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.  

 



Опоненти: 

- Герасименко Лариса Віталіївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри психології, педагогіки та філософії Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського.  

 

-  Голубнича Людмила Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри іноземних мов №3 Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого.  

 

Рецензенти: 

- Друганова Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.  

 

- Штефан Людмила Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.   

 

5.1 Для захисту кандидатської дисертації  з  галузі знань 05 Соціальні та 

поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія Лєсніченко Ніни 

Павлівни щодо присудження наукового ступеня доктора філософії створити 

разову спеціалізовану вчену раду.  

 

5.2 Затвердити склад разової вченої ради: 

 

Голова ради :  

Фоменко Карина Ігорівна, доктор психологічних наук, доцент, професор 

кафедри психології Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди.  

 

Опоненти: 

- Панок Віталій Григорович, доктор психологічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, директор, Український науково-методичний 

центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України.  

 

- Шандрук Сергій Костянтинович, доктор психологічних наук, професор, 

професор кафедри психології та соціальної роботи Західноукраїнського 

національного університету.  

Рецензенти: 



- Крамченкова Віра Олександрівна, доктор психологічних наук, доцент, 

професор кафедри психології Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди, спеціальність.  

 

- Кузнецов Олексій Ігоревич, кандидат психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри психології Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди.  

6.1 Для захисту кандидатської дисертації  з  галузі знань 05 Соціальні та 

поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія Демків Василя 

Григоровича щодо присудження наукового ступеня доктора філософії 

створити разову спеціалізовану вчену раду.  

 

6.2 Затвердити склад разової вченої ради: 

 

Голова ради: 

Хомуленко Тамара Борисівна, доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри психології Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди.  

 

Опоненти:  

- Панок Віталій Григорович, доктор психологічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, директор, Український науково-методичний 

центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України.  

- Бочелюк Віталій Йосипович, доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри психології Запорізького національного технічного 

університету.  

 

Рецензенти: 

- Фоменко Карина Ігорівна, доктор психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри психології, Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди. 

 

- Кузнецов Олексій Ігоревич, кандидат психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри психології Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди.  

 

7.1 Для захисту кандидатської дисертації  з  галузі знань 03 Гуманітарні 

науки за спеціальністю 035 Філологія Воробйової Ольги Олександрівни 



щодо присудження наукового ступеня доктора філософії створити разову 

спеціалізовану вчену раду.  

 

7.2 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. 

 

Опоненти:  

- Чернцова Олена Вадимівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

російської мови Харківського національного університету імені  

В.Н. Каразіна. 

 

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

кафедри управління соціальними комунікаціями Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця.  

 

Рецензенти:  

- Маленко Олена Олегівна, доктор філологічних наук, професор, завідувачка 

кафедрою українознавства і лінгводидактики Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди . 

 

- Осіпова Тетяна Федорівна, доктор філологічних наук, доцент кафедри 

української мови 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 № 9 від 30 вересня 2021 року 

16. Про затвердження тем дисертаційного дослідження  (учений секретар 

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

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити тему у такому формулюванні:  

Прочкаруку Д.О. «Д.І. Багалій: наукові і соціальні практики увіковічення 

пам’яті про вченого в 30-ті роки ХХ ст. - першій чверті ХХІ ст.» 

2. Уточнити теми дисертаційного дослідження, затвердивши їх у такому 

формулюванні: 

2.1 Соприкіній В.Д. «Український псевдонімікон культурно-мистецької 

сфери початку ХХІ ст.: номінативний та лінгвокультурологійний виміри» 

2.2 Шапаренко Е.Е. «Особливості функціонування стилістичного синтаксису 

в сучасному китайському публіцистичному тексті»  

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                       Т.І. Тищенко 
 

 

 



Ухвала Вченої ради 

Харківського національного педагогічного університету 

 імені Г.С. Сковороди 

Протокол № 9 від 30 вересня 2021 року 

17. 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. В Збірнику наукових праць Харківського національного університету імені 

Г.С. Сковороди Серія «Право» № 34.  

2. Навчально-методичний посібник «Лабораторний практикум з цитології, 

гістології з основами ембріології» автора канд. біол. наук, доц. Ликова І.О. 

3. Навчальне видання «Зошит для лабораторних робіт з цитології, гістології з 

основами ембріології» автора канд. біол. наук, доц. Ликова І.О. 

4. Електронний та друкований варіанти наукового журналу «Professional Art 

Education» (Том 2, № 3, 2021р.). 

5. Монографію «Архетипні концепти українського художнього мово 

мислення» автора к.ф.н., доц.. О.В. Ільїної.  

6. Випуск 55 збірника наукових праці «Лінгвістичні дослідження». 

7. Збірник тез всеукраїнської науковопрактичної конференції з міжнародною 

участю «УШКАЛОВСЬКІ ЧИТАННЯ: «(Не)можливість канону: світова 

література/література українська» та круглий стіл «13-е. Синій листопад”» 

(12–13 листопада 2021 р.)».  

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                       Т.І. Тищенко  

 

 



 

Ухвала Вченої ради 

Харківського національного педагогічного університету 

 імені Г.С. Сковороди 

Протокол № 9 від 30 вересня 2021 року 

18. Про атестацію наукової роботи  стипендіата стипендії Кабінету 

Міністрів України для молодих учених О. І. Башкір  (учений секретар 

університету, професор Т. І. Тищенко). 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

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

Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про стипендію 

Кабінету Міністрів України для молодих учених» від 16.08.1994 р. №560, 

стипендіатом, доктором педагогічних наук, доцентом Башкір Ольгою 

Іванівною протягом звітного періоду виконано всі заплановані завдання в 

повному обсязі (підготовлено та видано 6 статей,одна з яких проіндексована 

в наукометричній базі WebofScience, 2 тези конференції), чим затвердила 

проходження атестації. 

Результати голосування: «за» – 45, «проти» – немає, недійсних бюлетенів 

немає). 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                       Т.І. Тищенко 
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19. Про висунення кандидатури Андрієсвької Віри Михайлівни на учать 

в обласному конкурсі «Найкращий молодий науковець Харківщини» 

(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: 

Висунути кандидатуру Андрієсвької Віри Михайлівни, професора кафедри 

інформатики, доцента на учать в обласному конкурсі «Найкращий молодий 

науковець Харківщини».  

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                       Т.І. Тищенко 
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20. Про зміну головного редактора збірника наукових праць 

«Лінгвістичні дослідження» (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. Призначити головним редактором збірника наукових праць «Лінгвістичні 

дослідження» доктора філологічних наук, доцента Халіман Оксану 

Володимирівну у зв’язку з виробничою необхідністю.  

2. Призначити членом редколегії збірника наукових праць «Лінгвістичні 

дослідження» доктора філологічних наук, доцента Лепетюху Анастасію 

Вікторівну.  

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук 

 

Секретар вченої  ради                                                                       Т.І. Тищенко  
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21. Про встановлення меморіальної дошки академіку, професору, 

доктору педагогічних наук, ректору ХНПУ імені Г.С. Сковороди з 1980 

по 2020 рр., почесному громадянину м. Харкова Прокопенку Івану 

Федоровичу (голова робочої групи, декан фізико-математичного 

факультету, доктор педагогічних наук, професор Н.О. Пономарьова) 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голову робочої групи, декану 

фізико-математичного факультету, доктору педагогічних наук, професора  

Н.О. Пономарьову з означеного питання, Вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА:  

Встановити меморіальну дошку академіку, професору, доктору педагогічних 

наук, ректору ХНПУ імені Г.С. Сковороди з 1980 по 2020 рр., почесному 

громадянину м. Харкова Прокопенку Івану Федоровичу за адресою вул. 

Алчевських, 29 на підставі клопотання робочої групи з вшанування пам’яті 

Прокопенка І.Ф.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                       Т.І. Тищенко 
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22. Про присвоєння імен навчальним аудиторіям 218-219 і 318 

історичного факультету за адресою вул. Алчевських, 29  (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. Присвоїти навчальній аудиторії 218-219 ім’я Зала імені  Г.С. Сковороди.  

2. Присвоїти навчальній аудиторії 318 ім’я Аудиторія імені  

Д.І. Яворницького.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                                            Ю.Д. Бойчук  

 

Секретар вченої  ради                                                                       Т.І. Тищенко 
 


