
Харківський національний  педагогічний університет 

імені Г.С.Сковороди 

 

 

Н А К А З  

 

  

14.09.2021 р.                                      м. Харків                              №  40  –  А  

 

Про зарахування до аспірантури у 2021/2022 н.р., 

переведення на наступний рік навчання 

 

НАКАЗУЮ:  

Згідно з рішенням Приймальної комісії  (протокол № 50 від 14.09.2021 р.)  

1. Зарахувати до аспірантури університету з 15.09.2021 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» 

1.  Бужин Оксана 

Вікторівна 

Викладач кафедри теорії і методики 

викладання природничо-математичних 

дисциплін, початкові і спеціальність 

освіті  ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

Науковий керівник –  д-р пед. наук, 

професор, зав. кафедри природничо-

математичних дисциплін у дошкільній, 

початковій і спеціальній освіті                 

Іонова О.М. 

3468911721 

2.  Власенко 

Ярослав 

Вячеславович 

Випускник ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

Науковий керівник –  д-р пед. наук, 

професор, професор кафедри освітології 

та інноваційної  педагогіки                       

Ворожбіт-Горбатюк  В.В. 

3604906595 



 

3.  Майстрюк 

Ірина Сергіївна 

Випускник ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

Науковий керівник –  д-р пед. наук, 

професор, професор кафедри освітології 

та інноваційної  педагогіки                

Пономарьова Н.О. 

3585202382 

4.  Овсюк Дар`я 

Ростиславівна 

Інженер І-категорії ХПІ  

Науковий керівник –  д-р пед. наук, 

професор, професор кафедри освітології 

та інноваційної  педагогіки                

Рибалко Л.С. 

3293503062 

5.  Чихаріна 

Карина Ігорівна 

Випускник ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

Науковий керівник –  д-р пед. наук, 

професор, професор кафедри початкової і 

професійної освіти Гавриш І.В. 

3614202946 

 

 

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

6.  Михайленко 

Алевтина 

Олегівна 

Тимчасово не працює  

 

Науковий керівник –  д-р пед. наук, 

професор, професор кафедри початкової і 

професійної освіти Гавриш І.В. 

 

3514702482 

7.  Остапенко 

Анастасія 

Віталіївна 

Вчитель математики Роганської гімназії 

Роганської селищної ради Харківського 

р-ну Харківської обл.  

 

Науковий керівник –  д-р пед. наук, 

професор, професор кафедри математики 

Жерновникова О.А. 

3590502343 

 

 

 



 

зі спеціальності «032 – Історія та археологія» 

8.  Мовчан Юлія 

Миколаївна 

Викладач історії в державному 

професійно-технічному НЗ 

«Регіональний центр професійної освіти 

ресторано-готельного комунального             

господарства торгівлі і дизайну»  

 

Науковий керівник –  д-р філос. наук, 

професор,      проректор      з       наукової,  

інноваційної і міжнародної діяльності 

Бережна С.В. 

 

3243503809 

9.  Прочкарук 

Дмитро 

Олександрович 

Випускник ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

Науковий керівник –  д-р істор. наук, 

професор, професор кафедри історії 

Уркаїни Богдашина О.М.  

3585600852 

 

 

зі спеціальності «033 – Філософія» 

10.  Іващенко 

Тетяна 

Володимирівна 

Викладач Харківського торгівельно-

економічного коледжу КНМЕУ  

 

Науковий керівник –  д-р філос. наук, 

професор, професор кафедри філософії 

Триняк М.В.  

 

3297000129 

11.  Гончаров 

Олександр 

Андрійович 

Випускник ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

Науковий керівник –  д-р філос. наук, 

професор,      проректор      з       наукової,  

інноваційної і міжнародної діяльності 

Бережна С.В. 

 

3576001991 

12.  Лугова Марія 

Сергіївна 

Тимчасово не працює 

 

Науковий керівник –  д-р філос. наук, 

професор, професор кафедри філософії 

Триняк М.В.  

 

3540408225 



13.  Чепєгін Ігор 

Вікторович 

Випускник ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

Науковий керівник –  д-р філос. наук, 

професор,      проректор      з       наукової,  

інноваційної і міжнародної діяльності 

Бережна С.В. 

3518303532 

 

 

 

зі спеціальності «035 – Філологія»  

14.  Гончаров 

Микита 

Сергійович 

Випускник ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

 

Науковий керівник –  д-р філол. наук, 

доцент, зав. кафедри зарубіжної 

літератури та слов’янських мов 

Криворучко С.К.   

 

3556702011 

15.  Лазарєва Таїсія 

Сергіївна 

Вчитель української мови літератури 

харківської гімназії №86 Харківської 

міської Ради Харківської області 

Науковий керівник –  канд. філол. наук, 

доцент, доцент кафедри української і 

зарубіжної літератури та журналістики 

імені професора Леоніда Ушкалова 

Хоменко Г.І.  
 

3338916488 

16.  Рогожа Анна 

Олександрівна 

Випускник ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

 

Науковий керівник –  д-р філол. наук, 

доцент, зав. кафедри зарубіжної 

літератури та слов’янських мов 

Криворучко С.К.   

 

3550111503 

17.  Штефан Антон 

Павлович 

Старший викладач кафедри української 

мови ХНУ імені В.Н. Каразіна 

Науковий керівник –  д-р філол. наук, 

професор, зав. кафедри українознавства і 

3295304335 



лінгводидактики Маленко О.О. 

 

зі спеціальності «052 – Політологія»  

18.  Дідик Оксана 

Юріївна 

ФОП (бізнес-консультант)  

 

Науковий керівник –  канд. політ. наук, 

доцент, зав. кафедри політології, 

соціології і культурології Безрук О.О. 

 

3194319807 

 

 

зі спеціальності «053 – Психологія»  

19.  Кислова Ірина 

Сергіївна 

Начальник відділу збуту ТОВ «Афаліна» 

 

Науковий керівник –  д-р. психол. наук, 

професор, зав. кафедри психології 

Хомуленко Т.Б. 

 

3041012484 

20.  Саута Сергій 

Леонідович 

ФОН «Саута С.Л.»  

 

Науковий керівник –  д-р. психол. наук, 

професор, професор кафедри психології 

Гордієнко-Митрофанова І.В. 

3020100911 

 

 

зі спеціальності «081 – Право»  

21.  Лиманський 

Павло 

Павлович 

Випускник ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

 

Науковий керівник –  канд. юрид. наук, 

доцент, доцент кафедри цивільно-

правових дисциплін і трудового права 

імені професора О.І. Процевського               

Ждан М.Д. 

 

3583004697 

 

 



зі спеціальності «091 – Біологія»  

22.  Літвін Ліана 

Миколіївна 

Випускник ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

 

Науковий керівник –  д-р. біол. наук, 

доцент, зав. кафедри зоології                 

Чаплигіна А.Б.  

 

3599507026 

23.  Осинський 

Микола 

Ігорович 

Лаборант кафедри зоології ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди 

Науковий керівник –  канд. біол. наук, 

доцент, професор кафедри анатомії і 

фізіології людини  ім. Я.Р. Синельникова 

Комісова Т.С. 

 

3520002872 

24.  Халепа Роман 

Сергійович 

Випускник ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

Науковий керівник –  д-р. біол. наук, 

професор, професор кафедри зоології 

Музика Д.В.  

 

3603310012 

25.  Яроцька 

Марина 

Олексіївна 

Тимчасово не працює  

 

Науковий керівник –  д-р. біол. наук, 

професор, професор кафедри зоології 

Маркіна Т.Ю. 

3178404728 

 

2. Зарахувати до аспірантури університету з 15.09.2021 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 «052 – Політологія»  

1.  Троян 

Владислав 

Дмитрович 

Випускник ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

 

Науковий керівник –  д-р. філос. наук, 

професор, професор кафедри політології, 

соціології і культурології Радіонова І.О.  

 

 



 

 

3. Зарахувати до аспірантури університету з 15.09.2021 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» 

1.  Бондаренко 

Денис 

Романович    

Вчитель математики Харківської гімназії 

№ 12 Харківської міської ради 

Харківської області 

 

Науковий керівник –  д-р пед. наук, 

професор, професор кафедри освітології 

та інноваційної  педагогіки                       

Золотухіна С.Т. 

 

2.  Косиченко 

Вікторія 

Анатоліївна 

Старший викладач кафедри хореографії 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди  

 

Науковий керівник –  д-р пед. наук, 

професор, професор кафедри освітології 

та інноваційної  педагогіки                       

Золотухіна С.Т. 

 

 

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

3.  Корольов 

Артем Ігорович 

Старший викладач кафедри фізичної 

підготовки і спорту НАНГУ 

 

 

Науковий керівник –  д-р пед. наук, 

професор, член-кореспондент НАПН 

України,  ректор  Бойчук Ю.Д. 

 

 

зі спеціальності «032 – Історія та археологія» 

4.  Діденко Данила 

Вадимович 

Тимчасово не працює 

 

Науковий керівник –  д-р філос. наук, 

 



професор,      проректор      з       наукової,  

інноваційної і міжнародної діяльності 

Бережна С.В. 

 

зі спеціальності «035 – Філологія» 

5.  Букій Анна 

Анатоліївна 

Методист КЗ «Харківська обласна мала 

академія наук Харківської обласної 

ради»  

 

Науковий керівник – канд. філол. наук, 

доцент, проректор з навчально-наукової 

роботи Борисов В.А.  

 

 

6.  Дяченко Олена 

Валеріївна 

Викладач кафедри української мови НТУ 

«ХПІ» 

 

Науковий керівник – канд. філол. наук, 

доцент, зав. кафедри української і 

зарубіжної літератури та журналістики 

імені професора Леоніда Ушкалова 

Мельников Р.В. 

 

 

7.  Казакова Олена 

Григорівна 

Тимчасово не працює 

 

Науковий керівник – д-р філол. наук, 

доцент, професор кафедри зарубіжної 

літератури і слов’янських мов 

Скоробогатова О.О. 

 

 

8.  Сінна Людмила 

Юріївна 

Доцент кафедри філології перекладу та 

стратегічних комунікацій НАНГУ 

 

Науковий керівник –  д-р філол. наук, 

професор, зав. кафедри українознавства і 

лінгводидактики Маленко О.О. 

 

 

9.  Яковлева 

Тетяна 

Володимирівна 

Випускник ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

Науковий керівник –  канд. філол. наук, 

доцент кафедри української мови 

Халіман О.В.  

  

 

 



 

зі спеціальності «052 – Політологія» 

10.  Пшеничний 

Сергій 

Олександрович 

СБУ Харківської області  

 

Науковий керівник –  канд. політ. наук, 

доцент, зав. кафедри політології, 

соціології і культурології Безрук О.О. 

 

 

 

 

зі спеціальності «081 – Право» 

11.  Теліченко 

Андрій 

Вікторович 

СБУ Харківської області  

 

Науковий керівник –  д-р. юрид. наук, 

професор, проректор з науково-

педагогічної роботи, соціально-

економічних і правових питань                 

Шабанов Р.І. 

 

 

 

 

зі спеціальності «091 – Біологія» 

12.  Гайдаш 

Олександр 

Михайлович 

Молодший науковий співробітник 

Дунайського біосферного заповідника 

МАН України  

 

Науковий керівник – д-р. біол. наук, 

професор, професор кафедри зоології 

Музика Д.В.  

 

13.  Кривко 

Алевтина 

Ігорівна 

Молодший науковий співробітник 

ДОІМРО 

 

Науковий керівник – д-р. біол. наук, 

професор, зав. кафедри                    

анатомії і фізіології людини                                           

ім.  Я.Р. Синельникова Іонов  І.А. 

 

 

 



5. Зарахувати до аспірантури університету з 15.09.2021 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» 

1.  Бойко Олена 

Анатоліївна 

Старший викладач кафедри методики і 

практики викладання іноземної мови 

ХНУ імені В.Н. Каразіна  

 

Науковий керівник –  д-р пед. наук, 

професор, професор кафедри освітології 

та інноваційної  педагогіки Ткачова Н.О. 

 

                       

 

2.  Гончарова 

Оксана 

Миколаївна 

Перекладач військового інституту 

танкових військ НТУ «ХПІ» 

 

Науковий керівник –  д-р пед. наук, 

доцент, в.о. зав. кафедри освітології                 

та інноваційної  педагогіки                         

Боярська-Хоменко А.В.                    

    

 

3.  Зелений Ігор 

Ігорович 

Заступник начальника ф-ту підготовки 

спеціалістів військової розвідки та 

спеціального призначення з навчальної 

та наукової роботи, начальник 

навчальної частини Військової академії 

м. Одеса  

 

Науковий керівник –  д-р пед. наук, 

доцент, в.о. зав. кафедри освітології                 

та інноваційної  педагогіки                         

Боярська-Хоменко А.В.   

                     

 

4.  Карась Андрій 

Григорович  

Директор Харківської спеціалізованої  

школи  І-ІІІ ст. № 87 

Науковий керівник –  д-р пед. наук, 

професор, професор кафедри освітології 

та інноваційної  педагогіки                

Рибалко Л.С. 

 



5.  Костенко Олена 

Валеріївна 

Тимчасово не працює 

 

Науковий керівник –  д-р пед. наук, 

доцент, в.о. зав. кафедри освітології                 

та інноваційної  педагогіки                         

Боярська-Хоменко А.В.         

               

 

6.  Крокун-

Баранова Аліна 

Петрівна  

Командир роти – старший офіцер – 

вихователь Держаної гімназії інтернату з 

посиленою військово-фізичною 

підготовкою «Кадетський корпус» 

 

Науковий керівник –  д-р пед. наук, 

доцент, в.о. зав. кафедри освітології                 

та інноваційної  педагогіки                         

Боярська-Хоменко А.В.         

               

 

7.  Литвин Олексій 

Віталійович 

Вчитель фізичної культури КЗ 

«Харківська гімназія №16» Маріїнська 

гімназія 

 

Науковий керівник –  д-р пед. наук, 

професор, в.о. зав. кафедри теорії і 

практики англійської мови Костікова І.І. 

 

 

8.  Магілін 

Олексій 

Владиславович 

Заступник начальника державної 

гімназії-інтернату з посиленою 

військово-фізичною підготовкою 

«Кадетський корпус» 

 

Науковий керівник –  д-р пед. наук, 

доцент, в.о. зав. кафедри освітології                 

та інноваційної  педагогіки                         

Боярська-Хоменко А.В.           

             

 

9.  Полежака Дар`я 

Василівна 

Редактор у видавництві «Астра» 

 

Науковий керівник –  д-р пед. наук, 

професор, професор кафедри теорії і 

методики викладання філологічних 

дисциплін у дошкільній, початковій 

школі і спеціальній освіті Ткаченко Л.П. 

 

 



10.  Романов 

Олександр 

Станиславович 

Тимчасово не працює 

 

Науковий керівник –  д-р пед. наук, 

професор, професор кафедри освітології 

та інноваційної  педагогіки Ткачова Н.О.                       

 

 

 

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

11.  Галкіна Тетяна 

Михайлівна 

Викладач Української військово-

медичної академії  

 

Науковий керівник –  д-р пед. наук, 

доцент, професор кафедри інформатики 

Андрієвська В.М. 

 

 

12.  Візірякіна 

Олена 

Михайлівна 

Викладач ХМАПО  

 

Науковий керівник –  д-р пед. наук, 

доцент, професор кафедри початкової і 

професійної освіти Гриньова В.М. 

 

 

13.  Пруткова 

Оксана 

Леонідівна 

Тимчасово не працює 

 

Науковий керівник –  д-р. біол. наук, 

професор, професор кафедри здоров’я 

людини, реабілітології і спеціальної 

психології  Гончаренко М.С. 

 

 

14.  Трубнікова 

Дар`я 

Олександрівна 

Тимчасово не працює 

 

Науковий керівник –  д-р. пед. наук, 

доцент, професор кафедри теорії і 

методики мистецької освіти та вокально-

хоровой підготовки вчителя Тушева В.В. 

 

 

15.  Фідяєва Тетяна 

Сергіївна 

Заступник директора юридичної компанії 

«Калина» 

 

Науковий керівник –  канд. пед. наук, 

професор, директор ІПКППМО 

Черновол-Ткаченко Р.І. 

 

 



16.  Юхно Наталія 

Володимирівна 

Викладач ХНМУ 

 

Науковий керівник –  д-р пед. наук, 

професор, професор кафедри математики 

Жерновникова О.А. 

 

 

зі спеціальності «017 – Фізична культура і спорт » 

17.  Гармаш Ірина 

Анатоліївна 

Викладач Академії краси «Академія 

Дениса Демірова» 

 

Науковий керівник –  д-р фіз. вих., 

професор, зав.кафедри олімпійського і 

професійного спорту, спортивних ігор та 

туризму Козіна Ж.Л. 

 

 

18.  Костюшко Ігор 

Анатолійович 

Викладач кафедри фізичного 

виховання,спеціальної фізичної 

підготовки і спорту Військової академії 

м. Одеса 

 

Науковий керівник –  д-р фіз. вих., 

професор, професор кафедри ТМФВ 

Худолій О.М. 

 

 

 

 

зі спеціальності «035 – Філологія » 

19.  Дрощенко  

Тетяна Юріївна 

Науковий співробітник Національного 

наукового центру імені Заслуженого 

професора М.С.Бокаріуса  

 

Науковий керівник –  канд. філол. наук, 

доцент, доцент кафедри теорії і методики 

викладання філологічних дисциплін у 

дошкільній, початковій школі і 

спеціальній освіті Чернушенко Н.М. 

 

 

20.  Міхта Катерина 

Вячеславівна 

Тимчасово не працює 

 

Науковий керівник –  канд. філол. наук, 

 



професор, зав. відділу аспірантури і 

докторантури Разуменко І.В. 

 

21.  Піскунова 

Ольга 

Борисівна 

Уповноважена з антикорупційної 

діяльності ХНУ внутрішніх справ 

 

Науковий керівник –  канд. філол. наук, 

доцент, доцент кафедри української і 

зарубіжної літератури та журналістики 

імені професора Леоніда Ушкалова 

Хоменко Г.І. 

 

 

22.  Шепельська 

Ірина Юріївна 

Викладач кафедри японської філології 

КНЛУ  

 

Науковий керівник –  канд. філол. наук, 

професор, професор кафедри української 

мови Олексенко О.А. 

 

 

 

 

зі спеціальності «052 – Політологія » 

23.  Вербицький 

Андрій 

Вікторович 

Тимчасово не працює 

 

Науковий керівник –  канд. політ. наук, 

викладач кафедри політології, соціології 

і культурології Савельєва Т.П. 

 

 

24.  Здоровко 

Світлана 

Сергіївна 

Фахівець 1 категорії кафедри 

міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки 

 

Науковий керівник –  д-р. політ. наук, 

професор, професор кафедри політології, 

соціології і культурології Куц Г.М. 

 

 

25.  Усікова Валерія 

Ігорівна 

Фахівець 1 категорії кафедри 

міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки 

 

Науковий керівник –  д-р. політ. наук, 

професор, професор кафедри політології, 

 



соціології і культурології Куц Г.М. 

 

 

 

зі спеціальності «053 – Психологія » 

26.  Гавриленко 

Сергій 

Анатолійович 

Заступник начальника навчального курсу 

з морально-психологічного забезпечення 

інженерно-авіаційного факультету 

Харківського національного 

університету Повітряних Сил 

 

Науковий керівник –  канд. псих. наук, 

доцент, доцент кафедри психології 

Підчасов Є.В. 

 

 

зі спеціальності «081 – Право» 

27.  Журавльов 

Максим 

Сергійович 

Адвокат  м. Харків  

 

Науковий керівник –  канд. юрид. наук, 

доцент, доцент кафедри державно-

правових дисциплін, кримінального 

права та процесу Павленко Т.А. 

 

 

28.  Коновальчик 

Євгенія 

Олександрівна 

ФОП «Коновальчик» 

 

Науковий керівник –  канд. юрид. наук, 

доцент, доцент кафедри державно-

правових дисциплін, кримінального 

права та процесу Павленко Т.А. 

 

 

29.  Кузнецова 

Карина Ігорівна 

Помічник судді Жовтневого районного 

суду м. Харкова 

 

Науковий керівник –  канд. юрид. наук, 

доцент,  в.о. декана юридичного 

факультету Головань Т.Г. 

 

 

30.  Литвиненко 

Анна Сергіївна 

Адвокат  м. Харків  

 

Науковий керівник –  д-р.  юрид. наук, 

професор, в.о. зав. кафедри цивільно-

 



правових дисциплін і трудового права 

імені професора О.І. Процевського                

 Коваленко О.О. 

 

31.  Могуренко 

Олексій 

Миколайович 

СБУ в Дніпропетровській області 

 

Науковий керівник –  д-р. юрид. наук, 

професор, проректор з науково-

педагогічної роботи, соціально-

економічних і правових питань                 

Шабанов Р.І. 

 

32.  Нестерович 

Олексій 

Сергійович 

Тимчасово не працює 

 

Науковий керівник –  д-р. юрид. наук, 

професор, професор кафедри цивільно-

правових дисциплін і трудового права 

імені професора О.І. Процевського               

Москаленко О.В. 

 

 

33.  Новіченко 

Наталя 

Вікторівна 

Суддя Московського районного суду              

м. Харків 

 

Науковий керівник –  д-р. юрид. наук, 

професор, проректор з науково-

педагогічної роботи, соціально-

економічних і правових питань                 

Шабанов Р.І. 

 

 

34.  Олійник 

Олександр 

Олександрович 

Суддя Московського р-ну м. Харків 

 

Науковий керівник –  д-р. юрид. наук, 

професор, професор кафедри кафедри 

цивільно-правових дисциплін і трудового 

права імені професора О.І. Процевського               

Москаленко О.В. 

 

 

35.  Павленко 

Віталій 

Сергійович 

Оперуповноважений сектору 

кримінальної поліції Харківського 

району Управління поліції №2 відділ 

поліції №1 

 

Науковий керівник –  канд. юрид. наук, 

доцент, доцент кафедри державно- 

 

 

 




	Н А К А З

