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НАКАЗУЮ:  

Згідно з рішенням Приймальної комісії  (протокол № 43 від 14.09.2020 р.)  

 

1. Зарахувати до аспірантури університету з 15.09.2020 р. за рахунок 

коштів державного бюджету (за державним замовленням) на перший курс 

денної форми навчання (терміном на чотири роки) осіб, які успішно склали 

вступні випробування та пройшли конкурсний відбір:  

зі спеціальності «011 - Освітні, педагогічні науки» 

 Маркіна Наталія 

Володимирівна 

 

Випускниця ХНПУ імені Г. С. 

Сковороди  

Науковий керівник –  д-р пед. наук, 

професор, зав. кафедри спеціальної 

педагогіки Перетяга Л.Є. 

 

зі спеціальності «015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)» 

 Козін Сергій 

Валентинович 

 

Випускник ХНПУ імені Г. С. 

Сковороди  

Науковий керівник –  канд. пед. наук, 

доцент, доцент кафедри циклічних 

видів спорту  Коробейнік В.А. 

 



зі спеціальності «032 – історія та археологія» 

 Семененко 

Анастасія 

Олександрівна 

 

Випускниця ХНПУ імені Г. С. 

Сковороди  

Науковий керівник –  д-р істор. наук, 

професора, зав. кафедрою всесвітньої 

історії  Рябченко О.Л.  

 

  

зі спеціальності «033 – Філософія» 

 Свиридов  

Олександр 

Геральдович 

 

Пенсіонер 

Науковий керівник –  д-р філос.  

наук, професор, зав. кафедри 

філософії  Култаєва М.Д. 

 

 

зі спеціальності «035 – Філологія» 

 Гончарова Жанна 

Миколаївна 

 

Старший викладач кафедри 

педагогіки, іноземної філології та 

перекладу Харківського 

національного економічного 

університету імені С. Кузнеця МОН 

України 

Науковий керівник – д-р філол. наук, 

доцент, професор кафедри 

зарубіжної літератури і слов’янських 

мов Скоробогатова О.О. 

 

 Кайгородцева 

Богдана 

Олександрівна  

 

Тимчасово не працює 

Науковий керівник –  канд. філол. 

наук, професор,  професор кафедри 

зарубіжної літератури і слов’янських 

мов Разуменко І.В. 

 

 Колосова Ольга 

Володимирівна 

 

Викладач кафедри української 

філології державного вищого 

навчального закладу Донбаський 

 



державний університет  

«Горлівський інститут іноземних 

мов» 

Науковий керівник –  д-р філол. 

наук, професор, зав. кафедри  

українознавства і лінгводидактики 

Маленко О.О. 

 Ляпін Руслан 

Сергійович 

 

Тимчасово не працює 

Науковий керівник –  д-р філол. 

наук, доцент, професор кафедри 

української літератури імені 

професора Леоніда Ушкалова 

Гармаш Л.В. 

 

 Омельченко Анна 

Григорівна 

 

 

 

Випускниця ХНПУ імені Г. С. 

Сковороди 

Науковий керівник – канд. філол.. 

наук, професор, зав. кафедри 

української мови  Олексенко О.А. 

 

зі спеціальності «053 – Психологія» 

 Іванченко Анастасія 

Дмитрівна  

 

Тимчасово не працює 

Науковий керівник – д-р психол. наук, 

професор, професор, завідувач 

кафедри  психології  Хомуленко Т. Б. 

 

 

зі спеціальності «091 - Біологія» 

 Божко Олексій 

Олександрович 

 

Випускник ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

Науковий керівник – канд. біол. наук, 

доцент, професор кафедри анатомії і 

фізіології  людини ім. Я.Р. Синельникова 

Комісова Т.Є. 

 

 Мельніков Роман 

Олексійович  

Тимчасово не працює  



 Науковий керівник –  д-р біо. наук, 

доцент, професор кафедри зоології 

Чаплигіна А.Б. 

 Пахуча Марина 

Євгеніївна  

 

Завідувач лабораторіїю кафедри анатомії 

і фізіології людини                                

імені Я. Р. Синельникова 

Науковий керівник –  д-р біол. наук, 

доцент, декан природничого факультету 

Маркіна Т.Ю.  

 

 

 Сороковенко 

Роман Романович 

 

Випускник ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

Науковий керівник –  канд. біол. наук, 

доцент, професор кафедри зоології  

Чаплигіна А.Б. 

 

  

2. Зарахувати до аспірантури університету з 15.09.2020 р. за рахунок 

коштів фізичних осіб (за контрактом) на перший курс денної форми навчання 

(терміном на чотири роки) осіб, які успішно склали вступні випробування та 

пройшли конкурсний відбір:    

 

зі спеціальності «011 - Освітні, педагогічні науки» 

 Галушка Кирило 

Романович 

Випускник ХНУМ імені І.П. 

Котляревського 

Науковий керівник –  д-р пед. наук, 

професор, зав. кафедри  історії 

педагогіки і порівняльної педагогіки 

Штефан Л.А. 

 

 

 

 

 



   зі спеціальності «052 – Політологія» 

 Кузь Ілля Олегович Тимчасово не працює 

Науковий керівник –  д-р філос. наук, 

професор, декан кафедри політології, 

соціології і культурології      

Денисенко І.Д. 

 

 Кумсієв Максим 

Володимирович 

 

Випускник ХПІ 

Науковий керівник –  канд. політ. наук, 

викладач кафедри політології, 

соціології і культурології       

Савельева Т.П. 

 

 Лемішко Антон 

Володимирович 

 

ТОВ "Ультра кластер" 

Науковий керівник –  канд. політ. наук, 

викладач кафедри  політології, 

соціології і культурології  Савельева 

Т.П. 

 

 Монастирний 

Антон Петрович 

 

Випускник ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди 

Науковий керівник –  д-р філос. наук, 

професор, професор кафедри  

політології, соціології і культурології  

Радіонова І.О. 

 

 

зі спеціальності «053 – Психологія» 

 Харченко Сергій 

Олегович  

 

Підприємиць 

Науковий керівник –  д-р психол. наук, 

професор,   професор  кафедри 

психології                                 

Гордієнко-Митрофанова І.В. 

 

 

 



3. Зарахувати до аспірантури університету з 15.09.2020 р. за рахунок 

коштів державного бюджету (за державним замовленням) на перший курс 

вечірньої форми навчання (терміном на чотири роки) осіб, які успішно 

склали вступні випробування та пройшли конкурсний відбір:    

 

зі спеціальності «011 - Освітні, педагогічні науки» 

 Опанасенко 

Ярослав Олегович  

 

Тимчасово не працює 

Науковий керівник –  д-р пед. наук, 

професор, член-кореспондент НАПН 

України Бойчук Ю.Д. 

 

 Шматько Катерина 

Володимирівна 

 

Випускниця ХНУВС 

Науковий керівник –  канд.  пед. наук, 

доцент, доцент кафедри педагогічних 

наук  Боярська-Хоменко А.В. 

 

 

зі спеціальності «015 – Професійна освіта за спеціалізаціями» 

 Тріщун Роман 

Миколайович 

 

Старший викладач кафедри тактики 

НАНГУ 

Науковий керівник –  д-р пед. наук, 

професор, член-кореспондент НАПН 

України Бойчук Ю.Д. 

 

 

зі спеціальності «017 – Фізична культура і спорт» 

 Мусієнко Антон 

Володимирович  

 

Спортсмен -інструктор штатної 

національної  команди України з 

баскетболу Мінмолодьспорту 

Науковий керівник –  д-к фіз. вих., 

професор, зав. кафедри олімпійського 

і професійного спорту, спортивних 

ігор та туризму Козіна Ж.Л. 

 

 



зі спеціальності «032 – історія та археологія» 

 Дмитрієва Тіна 

Важевна 

 

Вчитель історії та правознавства 

ХЗОШ № 36 

Науковий керівник –  голова комісії 

032 «Історія та археологія», доктор 

історичних наук, професор, 

професор кафедри історії України 

Багдашина О.М. 

 

 

зі спеціальності «035 – Філологія» 

 Саакова Соня 

Олегівна  

 

Вихователь групи подовженого дня 

Харківської спеціалізованої школи 1-3 

ступенів № 162  

Науковий керівник –  канд. філол. наук, 

доцент, доцент кафедри українознавства і 

лінгводидактики Умрихіна Л.В. 

 

 Рябих Світлана 

Сергіївна 

Учитель Куп`янської ЗОШ  1-3 ст. №1 

Куп`янської міської ради Харківської обл. 

Науковий керівник –  канд. філол. наук, 

доцент зав. кафедри української 

літератури імені професора Леоніда 

Ушкалова Мельніков Р.В. 

 

 

зі спеціальності «052 – Політологія» 

 Куц Богдан Юрійович 

 

Тимчасово не працює 

Науковий керівник –  д-р філос. 

наук, професор, професор кафедри  

політології, соціології і 

культурології  Радіонова І.О. 

 

 

 



зі спеціальності «053 – Психологія» 

 Татієвський Дмитро 

Ігорович  

 

Управління СБУ України в 

Харківській області  

Науковий керівник –  канд. психол. 

наук, доцент, доцент кафедри 

психологіє Кузнєцов О.І. 

 

 

зі спеціальності «091 - Біологія» 

 Гайворонський 

Владислав 

Ігорович 

 

Випускник Національного університету 

біоресурсів і природокористування 

України 

Науковий керівник –  д-р біол. наук, 

доцент, професор кафедри зоології 

Чаплигіна А.Б. 

 

                

4. Зарахувати до аспірантури університету з 15.09.2020 р. за рахунок 

коштів фізичних осіб (за контрактом) на перший курс вечірньої форми 

навчання (терміном на чотири роки) осіб, які успішно склали вступні 

випробування та пройшли конкурсний відбір:    

 

зі спеціальності «011 - Освітні, педагогічні науки» 

 Гайденко Катерина 

Анатоліївна 

Асистент вчителя в Просянському 

ліцеї Нововодолазькому р-ну 

Харківської області 

Науковий керівник –  д-р пед. наук, 

професор, професор кафедри 

спеціальної педагогіки Бондар В.І. 

 

  Кривко Марина 

Юріївна 

Викладач кафедри англ.мови 

факультету іноземних мов ХНУ імені 

В.Н. Каразіна 

Науковий керівник –  д-р пед.. наук, 

 



професор, зав. кафедри інформаційних 

технологій  Доценко С.О. 

 

зі спеціальності «015 – Професійна освіта за спеціалізаціями» 

 Кашаєв Євгеній 

Ігорович 

Вчитель фізики ХЗОШ №52 

Науковий керівник –  д-р пед. наук, 

доцент, зав. кафедри фізики  і 

кіберфізичних систем  Масич В.В. 

 

 

 

 

 

 

Сімакова Світлана 

Ігорівна 

Випускниця ХНПУ імені Г. С. 

Сковороди  

Науковий керівник –  д-р пед. наук, 

доцент, професор кафедри початкової 

та професійної освіти Ушмарова В.В. 

 

 

5. Зарахувати до аспірантури університету з 15.09.2020 р. за рахунок 

коштів фізичних осіб (за контрактом) на перший курс заочної форми 

навчання (терміном на чотири роки) осіб, які успішно склали вступні 

випробування та пройшли конкурсний відбір:    

 

зі спеціальності «011 - Освітні, педагогічні науки» 

 Анацький Руслан 

Валерійович 

 

Старший викладач кафедри ФПіС 

Національної гвардії України 

Науковий керівник –  д-р пед. наук, 

професор, зав. кафедри теорії і 

практики англійської мови    

Костикова І.І. 

 

 Бабак Ганна 

Сергіївна 

Викладач іноземної мови  ХНУВС 

Науковий керівник –  д-р пед. наук, 

професор, зав. кафедри загальної 

 



педагогіки і педагогіки вищої школи         

Золотухіна С.Т. 

 Кадашевич 

Крістіна 

Олександрівна 

 

Балерина ДП "ХНАТОБ" 

Науковий керівник –  д-р пед. наук, 

доцент, професор кафедри педагогіки 

Пісоцька М.Є. 

 

 Самойлов Сергій 

Анатолійович 

 

Начальник радіостанції Національної 

Академії національної гвардії 

Науковий керівник –  д-р пед. наук, 

професор, професор кафедри 

педагогіки Зеленська Л.Д. 

 

 

зі спеціальності «015 – Професійна освіта за спеціалізаціями» 

 Григораш Ольга 

Вікторівна  

 

Директор ХЗОШ № 113 

Науковий керівник –  д-р пед. наук, 

професор, професор загальної 

педагогіки і педагогіки вищої школи         

Попова О.В.  

 

 Кваша Андрій 

Сергійович  

 

Старший лаборант теорії і методики 

викладання філологічних дисциплін у 

дошкільній, початковій і спеціальній 

освіті ХНПУ імені Г. С. Сковороди  

Науковий керівник –  д-р пед. наук, 

доцент, зав. кафедри теорії і методики 

викладання філологічних дисциплін у 

дошкільній, початковій і спеціальній 

освіті Ткаченко Л.П. 

 

 Матвійчук Ольга 

Миколаївна 

 

Старший викладач кафедри 

англійської мови факультету 

іноземних мов в ХНУ імені В. Н. 

Каразіна 

Науковий керівник – д-р пед. наук,  

 



професор, член-кореспондент НАПН 

України Бойчук Ю.Д. 

зі спеціальності «017 – Фізична культура і спорт» 

 Ковальова Олена 

Олександрівна  

Тимчасово не працює 

Науковий керівник –  д-к фіз. вих., 

професор, зав. кафедри олімпійського 

і професійного спорту, спортивних 

ігор та туризму Козіна Ж.Л.  

 

 

зі спеціальності «035 – Філологія» 

 Фурат Олена  

Володимирівна 

 

Тимчасово не працює 

Науковий керівник –  д-р філол. наук, 

професор, зав. кафедри  

українознавства і лінгводидактики 

Маленко О.О. 

 

зі спеціальності «052 – Політологія» 

 Жировий Сергій 

Олександрович 

 

Випускник ХНПУ імені Г. С. 

Сковороди 

Науковий керівник –  д-р політ. наук, 

професор, професор кафедри 

політології, соціології і культурології       

Куц Г.М. 

 

 Храмцов Владислав 

Ігорович 

 

Випускник ХНПУ імені Г. С. 

Сковороди 

Науковий керівник –  д-р філос. наук, 

професор, професор кафедри  

політології, соціології і культурології  

Радіонова І.О. 

 

зі спеціальності «053 – Психологія» 

 Безкоровайний 

Сергій Петрович 

НПО "Вертікаль"  



 Науковий керівник –  канд. психол. 

наук, доцент, доцент кафедри 

психології  Підчасов Є.В. 

 Коломійцев Геннадій 

Анатолійович 

 

Приватний адвокат 

Науковий керівник –  д-р психол. 

наук, доцент, доцент кафедри 

психології Фоменко К.І. 

 

 Чернова Лариса 

Миколаївна 

 

Вчитель географії у Державній 

гімназії-інтернаті з посиленою 

військово-фізичною підготовкою 

"Кадетський корпус" 

Науковий керівник –  д-р психол. 

наук, доцент, доцент кафедри 

психології Фоменко К.І. 

 

«081 – Право» 

 Деркач Тетяна 

Віталіївна 

 

Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП 

в Харківської обл. р-ну  

Науковий керівник –  канд. юрид. наук, 

доцент, зав. кафедри кримінально-

правових дисциплін Шинкарьов Ю.В. 

 

 

 

 

 Масалова Тетяна 

Анатоліївна 

 

Тимчасово не працює 

Науковий керівник –  д-р юрид. наук, 

професор, зав. кафедри правових 

дисциплін і трудового права імені 

професора О.І. Процевського 

Москаленко О.В. 

 

 Ревякін Максим 

Олександрович 

 

Помічник адвоката Беспалої Т.С. 

Науковий керівник –  д-р юрид. наук, 

професор, професор кафедри правових 

дисциплін і трудового права імені 

професора О.І. Процевського  

Процевський В.О. 

 



 Сайченко Яна 

Василівна 

 

Індивідуальна адвокатська діяльність 

Науковий керівник –  канд. юрид. наук, 

доцент, доцент кафедри  кримінально-

правових дисциплін Полянський А.О. 

 

 Фатєєв Ярослав 

Володимирович 

 

Юрисконсульт юридичного відділу 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

Науковий керівник –  д-р юрид. наук, 

доцент, професор кафедри  правових 

дисциплін і трудового права імені 

професора О.І. Процевського  

Процевський В.О. Коваленко О.О. 

 

зі спеціальності «091 - Біологія» 

 Голєва Ганна 

Юріївна 

 

Викладач фізіології 

Науковий керівник – канд. біол. наук, 

доцент, професор кафедри анатомії і 

фізіології людини ім. Я.Р. 

Синельникова Комісова Т.Є. 

 

 

 


