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ІСТОРІЯ УНІВЕРСИТЕТУ

1804 – затвердження Статуту Харківського імператорського університету,

який мав окремий розділ «Про педагогічний інститут», у якому визначалися

мета, структура й організація роботи педагогічного інституту.

1932 – інститут отримав назву «Харківський державний педагогічний

інститут»

1945 – інституту присвоєно ім`я видатного українського філософа-

просвітителя і педагога Григорія Савича Сковороди

1994 – інститут отримав назву «Харківський державний педагогічний

університет імені Г.С. Сковороди»

2004 – Указом Президента України Харківському державному

педагогічному університету імені Г.С. Сковороди надано статус

національного

UNIVERSITY BACKGROUND

1804 – Approval of Kharkiv Imperial University Charter, which had a separate

section devoted to the "Pedagogical Institute", specifying the purpose,

structure, and organization of the Pedagogical Institute activity.

1932 – The educational institution became "Kharkiv State  Pedagogical

Institute"

1945 – The institute was given the name of the prominent Ukrainian

philosopher and educator Hryhorii Savych Skovoroda.

1994 – According to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, our

educational institution was granted the status of the university and was

renamed as H. S. Skovoroda Kharkiv State Pedagogical University.

2004 – H.  S.  Skovoroda Kharkiv State Pedagogical University was awarded 

 the status of the national university according to the Presidential decree.



Дорогие друзья!

   Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды –
один из старейших высших учебных заведений Украины. Он был основан в     
 1811 году и назван в честь великого украинского философа, поэта и просветителя     
Г.С. Сковороды.

 Сегодня университет – ведущий государственный вуз страны ІV  уровня
аккредитации, основной задачей которого является формирование
профессионалов различных специальностей, способных выполнять различные
функции на современном уровне развития общества. Университет является
ведущим центром педагогического образования и педагогической науки Украины.
Уже более двух веков университет осуществляет свою деятельность
руководствуясь лучшими отечественными и мировыми традициями, современными
принципами и новейшими тенденциями развития сферы образовательных услуг.

  Университет имеет свои традиции, самобытную организацию учебной, научно-
исследовательской и воспитательной работы. Профессорско-преподавательский
коллектив университета работает над актуальными проблемами, направленными
на решение важных вопросов современной науки, содержания и качества
образования, совершенствования методики обучения и преподавания.

  Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С.  Сковороды
является мощным, известным в Украине и за рубежом учебно-научным комплексом.
В университете есть современная инфраструктура для обеспечения качественного
образования студентов и проведения научной работы. Университет активно
сотрудничает с ведущими университетами США, Великобритании, Германии,
Польши, Франции, Испании, Италии, Турции, Венгрии, Албании, Иордании,
Израиля, Нидерландов, Японии, Китая, Исламской Республикой Иран.
Преподаватели университета участвуют в выполнении международных проектов,
конференциях, получают международные гранты, проходят стажировки в
зарубежных высших учебных заведениях.



  Сегодня в университете обучается более 500 студентов из более 20 стран мира:
Китая, Турции, Израиля, Туркменистана, Азербайджана, Таджикистана и др.

 Диплом Харьковского национального педагогического университета имени
Г.С.  Сковороды – это персональный престиж и гарантия успеха каждого нашего
выпускника. Это один из стартовых документов, который открывает перспективы
легкого и серьезного карьерного роста от студенческой скамьи до высоких
должностей. Среди выпускников университета – известные педагоги, светила
науки, деятели культуры и искусств з мировыми именами, олимпийские чемпионы,
дипломаты, успешные бизнесмены и предприниматели, писатели, журналисты,
политики и огромное количество молодых людей, которые получив в университете
качественные знания и жизненный опыт, начали и успешно продолжают свой
профессиональный путь.

  Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С.  Сковороды
продолжает динамично развиваться и интегрироваться в европейской и мировое
научно-образовательное сообщество. Приглашаем Вас на обучение в наш
университет

С искренним уважением, ректор университета – Юрий Бойчук,
доктор педагогических наук, профессор,

 член-корреспондент Национальной академии 
педагогических наук Украины



UNIVERSITY STRUCTUREСТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ

4 інститути
Інститут інформатизації освіти
Центр освіти дорослих, підвищення
кваліфікації педагогічних працівників 
і менеджменту освіти
Інститут Григорія Сковороди
Науково-дослідний інститут
експериментальної дидактики
11 факультетів
Факультет початкового навчання
Факультет психології і соціології
Історичний факультет
Факультет фізичного виховання і спорту
Факультет дошкільної освіти
Факультет мистецтв
Природничий факультет
Фізико-математичний факультет
Український мовно-літературний
факультет імені Г.Ф. Квітки Основ'яненка
Факультет іноземної філології
Юридичний факультет
53 кафедри
Наукова бібліотека
7 навчальних корпусів
Навчальні лабораторії
Музейний комплекс
Навчально-спортивний комплекс
імені Ю.М. Пояркова
Навчально-спортивний табір «Гайдари»

Гуртожитки
Студентські їдальні та кафе

4 Institutes
Institute for Education Digitalization
Centre for Adult Education, Teachers’

Advanced Training and Educational
Management
Hryhorii Skovoroda Educational and
Research Institute
Research Institute of Experimental
Didactics
11 faculties
Faculty of Primary Education
Faculty of Psychology and Sociology
Faculty of History
Faculty of Physical Education and Sports
Faculty of Arts
Faculty of Preschool Education
Faculty of Natural Sciences
Faculty of Physics and Mathematics
H. Kvitka-Osnovyanenko Ukrainian
Language and Literature Faculty
Faculty of Foreign Philology
Faculty of Law
53 Departments
Scientific Library
7 Academic buildings
Yu. M. Poyarkov Educational and Sports
Complex
Haidary Training Camp
Dormitories
Student canteens



НАВЧАЛЬНА РОБОТА

     В університеті створено всі необхідні умови для якісної підготовки
бакалаврів, магістрів, докторів філософії і докторів наук, а також для
освіти дорослих, підвищення кваліфікації педагогічних працівників з
акредитованих спеціальностей (освітніх програм).
     Спеціальності, за якими ведеться підготовка для здобуття
освітньогоступеня бакалавра і магістра
• 012 Дошкільна освіта
• 013 Початкова освіта
• 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
• 014.021 Середня освіта Мова і література (англійська)
• 014.022 Середня освіта Мова і література (німецька)
• 014.023 Середня освіта (Мова і література (французька))
• 014.025 Середня освіта (Мова і література (російська))
• 014.03 Середня освіта (Історія)
• 014.04 Середня освіта (Математика)
• 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
• 014.06 Середня освіта (Хімія)
• 014.08 Середня освіта (Фізика)
• 014.09 Середня освіта (Інформатика)
014.11 Середня освіта (Фізична культура)
• 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
• 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)
• 014.15 Середня освіта (Природничі науки)
• 016.01 Спеціальна освіта (Логопедія)
• 016.02 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)
• 017 Фізична культура і спорт
• 022 Дизайн
• 023 Образотворче мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація
• 024 Хореографія



• 035.01 Філологія (Українська мова та література)
• 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад
включно), перша – англійська китайська)
• 035.065 Філологія (Східні мови та літератури (переклад включно),
перша – китайська)
• 051 Економіка
• 052 Політологія
• 053 Психологія
• 054 Соціологія
• 073 Менеджмент
• 081 Право
• 091 Біологія
• 231 Соціальна робота
Спеціальності, за якими ведеться підготовка для здобуття наукового
ступеня доктора філософії
• 011 Освітні, педагогічні науки
• 015 Професійна освіта
• 017 Фізична культура і спорт
• 032 Історія і археологія
• 033 Філософія
• 035 Філологія
• 052 Політологія
• 053 Психологія
• 081 Право
• 091 Біологія



     The University provides all necessary conditions for the quality
training of bachelors, masters, doctoral students and post-doctoral
fellows. It also offers adult education programs and further
professional development courses for teachers in certified
specializations (academic programs).
     Specializations Offered for Bachelor and Master Degree
Programs
• 012 Pre-School Education
• 013 Primary School Education
• 014.01 Secondary Education (Ukrainian Language and Literature)
• 014.021 Secondary Education Language and Literature (English)
• 014.022 Secondary Education Language and Literature (German)
• 014.023 Secondary Education Language and Literature (French))
• 014.025 Secondary Education Language and Literature (Russian))
• 014.03 Secondary Education (History)
• 014.04 Secondary Education (Mathematics)
• 014.05 Secondary Education (Biology and Health)
• 014.06 Secondary Education (Chemistry)
• 014.08 Secondary Education (Physics)
• 014.09 Secondary Education (Computer Studies)
• 014.11 Secondary Education (Physical Education)
• 014.12 Secondary Education (Art)
• 014.13 Secondary Education (Music)
• 014.15 Secondary Education (Sciences)
• 016.01 Special Purpose Education (Speech Training and Therapy)
• 016.02 Special Purpose Education (Oligophrenopedagogy) 
• 017 Physical Education and Sports 
• 022 Design
• 023 Art, Decorative Art, Restoration
• 024 Choreography
• 035.01 Philology (Ukrainian Language and Literature)

ACADEMIC ACTIVITIES



• 035.041 Philology (Germanic languages and literatures (including
translation), majoring in English)
• 035.065 Philology (Oriental languages and literatures (including
translation), majoring in Chinese)
• 051 Economics
• 052 Political Studies
• 053 Psychology
• 054 Sociology
• 073 Management
• 081 Law
• 091 Biology
• 231 Social work
Specializations Offered for Doctor of Philosophy Degree Programs
• 011 Educational, Pedagogical Studies
• 015 Professional Education
• 017 Physical Education and Sport 
• 032 History and Archeology
• 033 Philosophy
• 035 Philology
• 052 Political Studies
• 053 Psychology
• 081 Law
• 091 Biology



            В університеті успішно працює аспірантура та докторантура
з 10 спеціальностей, функціонує 3 спеціалізованих учених ради із
захисту дисертацій. Результати своїх наукових досліджень науковці
університету мають можливість друкувати у 17 наукових журналах.
      
        Наукова бібліотека університету є сучасним інформаційно-
культурним центром і важливим складником освітнього процесу в
університеті. Налічує майже 1 млн. примірників навчально-
методичної та наукової літератури.
    
         За роки існування університету в ньому склалися й успішно
працюють    наукові школи: педагогічна, психологічна, економічна,
історична, мистецька, хіміко-біологічна, фізико математична,
філологічна, філософська та наукова школа з фізичного виховання і
спорту. 

     ХНПУ імені Г.С. Сковороди проводить активну роботу з
інноваційного розвитку та інформатизації наукової сфери.       
В університеті діє 25 науково-дослідних лабораторій, 11
міжвідомчих центрів, 5 наукових музеїв, ботанічний сад, діяльність
яких спрямована на розвиток дослідницької інфраструктури
університету. 

           Ефективно наповнюється курсами портал дистанційної освіти.
 
      Ведеться робота з індексації наукових видань університету       
в міжнародних наукометричних базах.

НАУКОВА ТА ІННОВАЦІЙНА РОБОТА



     The University provides doctoral and post-doctoral programs
majoring in 10 specializations, operates 3 specialized academic
boards for PhD and DSc theses. University researchers can publish
their research findings in 17 dedicated scientific journals.

     The University Scientific Library is a modern information and
cultural center as well as an important element of the University
educational process. It includes nearly 1 million volumes of
educational, methodological and scientific literature.

         Over the years of its activities, the University has developed and
successfully operated in 11 scientific areas: pedagogical,
psychological, economic, historical, art, chemical-biological,
physical-mathematical, philological, philosophical, physical
education and sports.

      H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University has been
actively engaged in innovations development and research
digitalization The University operates 25 scientific research
laboratories, 11 interdepartmental centers, 5 scientific museums, and
a botanical garden whose activities aim at the development of the
university research infrastructure.

   The e-learning portal is being expanded with new academic
courses.

   Serious efforts have been put to promote university journals
international scientific indexing.

RESEARCH WORK AND INNOVATIONS



МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

     Реалізація міжнародного співробітництва в університеті
відбувається у вигляді міжнародних стажувань, міжнародної
академічної мобільності науково-педагогічних працівників та
здобувачів вищої освіти; «гостьових лекцій» закордонних провідних
учених; організації та участі в міжнародних наукових заходах і
проєктах.  
     
     На сьогодні в університеті діє понад 160 угод, із яких – 53
міжнародних ( із закладами вищої освіти, науковими установами у
Великій Британії, США, Франції, Німеччині, Іспанії, Італії, Австрії, Польщі,
Угорщині, Ізраїлі, Японії, Китаї, Ірані, Туреччині, Йорданії, Албанії).

     На базі університету діє 7 міжнародних культурних центрів.  Згідно з
міжнародними угодами в університеті навчаються представники 19
країн світу.

INTERNATIONAL ACTIVITIES

     The University international cooperation involves study visits to foreign
universities, international academic mobility for teaching staff and
students; prominent visiting lecturers and scholars from different
countries and educational institutions; organization and participation in
international scientific events and projects.

     Currently, the University has over 160 agreements, including 53 with
foreign higher educational and research institutions in the UK, the USA,
France, Germany, Spain, Italy, Austria, Poland, Hungary, Israel, Japan,
China, Iran, Turkey, Jordan, and Albania.

     The University has 7 international cultural centers. Students from 19
countries are trained at the University under international agreements.



     Спілка студентів та молоді ХНПУ імені Г.С. Сковороди працює з 1996 р. У складі
Спілки функціонують 11 підрозділів на факультетах, а також комітети: культурно-
масовий, медіа, з розвитку волонтерського руху, з розвитку лідерської майстерності,
зовнішніх зв'язків і PR, академічної доброчесності; рада першокурсників; рада
гуртожитків; Дебатний клуб; Студентське наукове товариство.

     Студенти університету беруть участь у 76 творчих колективах, серед яких
інструментальні, вокально-хорові, хореографічні (сучасні, народні, бальні танці), а
також оркестри та ансамблі. 6 колективів мають звання «Народний колектив України».

     У 2012 році засновано перший в Україні Окремий науково-освітній центр
Українського козацтва імені Г.С. Сковороди. 

 Університет має розгалужену спортивну інфраструктуру для проведення навчально-
тренувальних занять та змагань: навчально-спортивний комплекс ім. Ю.М. Пояркова
(ігрова, гімнастична зали, зала для занять фітнесом, аеробікою та ін.), 12 площинних
споруд (зокрема корти для занять тенісом та і пляжним волейболом, 2 футбольних
поля), лижну базу зі стадіоном, 6 залів для занять спортом. 
 
 Гордістю університету є Зала Олімпійської слави.

СТУДЕНСЬКЕ ЖИТТЯ

     The University association of students and youths has been operating since 1996. The
association includes 11 branches at the faculties, and commissions: cultural, media,
volunteer, leadership, public relations, academic integrity; first-year student council;
dormitory council; debate club; and a student scientific society.
     
     The students of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University participate
in 76 bands, groups and companies, including music bands, a choir, choreography
(modern, folk, and ball dancing), as well as in orchestras. Six out of them were awarded
with national   honorary titles.
     
     In 2012, the first in the country Ukrainian H.S. Skovoroda Cossacks Research and
Educational Center was founded. 
      
     The University has well developed sport infrastructure for training sessions and
sporting events: Yu.M. Poyarkov sport training center (a playing court, a gym, a fitness
and aerobics room etc.), 12 outdoor facilities, including tennis and beach volleyball
courts, 2 football pitches), a skiing facility with a stadium, and 6 indoor gyms. 
 
 The University is proud of its Olympic glory hall.

STUDENT LIFE




