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2022 рік був особливим. Початок воєнної агресії російської федерації вніс 

суттєві корективи в роботу колективу академії. 

Уся робота колективу науково-педагогічних і педагогічних працівників та 

студентів академії та її структурних підрозділів (Харківського,  

Красноградського,  Балаклійського педагогічних фахових коледжів 

Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія  

Харківської обласної ради») була спрямована на виконання Законів України 

«Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VІІІ, «Про дошкільну освіту» від 28.09.2017 

№ 2628, «Про повну загальну середню освіту» від 07.02.2017 № 1838- VІІІ, «Про 

фахову передвищу освіту» від 04.03.2020 №524-ІХ, «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 № 1556-VІІ, «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 

26.11.2015 №848- VIII; Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні», Закону України «Про організацію трудових 

відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022; постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 

(наукових установах)» від 22.03.2016 №261; наказу Міністерства освіти і науки 

України «Деякі питання професійного розвитку науково-педагогічних 

працівників» від 04.12.2020 № 1504; Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затверджені постановою Кабінету Міністрів України 

від 30.12.2015 №1187; Національної рамки кваліфікацій, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341; Положення про 

організацію освітнього процесу в Комунальному закладі «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної  ради, затвердженого 

Вченою радою КЗ «ХГПА» протокол № 1 від 30.08.2020, а також усіх 

нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Харківської 

обласної ради та Харківської обласної державної (військової) адміністрації.  

Пріоритетними напрямами діяльності академії є: 

– забезпечення якості освіти до вимог роботодавців, здійснення підготовки 

фахівців за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими  

програмами на різних рівнях вищої освіти; 
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– поєднання в освітньому процесі навчальної, наукової, інноваційної та 

виховної діяльності; 

– участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави та 

регіону через формування людського капіталу; 

– формування правової, екологічної культури, моральних цінностей, 

соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, патріотизму, 

здорового способу життя, здатності вільно мислити та навичок самоорганізації в 

сучасних умовах; 

– поглиблення інтернаціоналізації освітньої, наукової та суспільної 

діяльності шляхом розширення мережі міжнародних зв’язків та співпраці 

з іноземними партнерами; 

– реалізація творчих, просвітницьких, мистецьких, видавничо-

поліграфічних, культурно-виховних, спортивних та оздоровчих ініціатив, 

заходів, програм. 

В академії запроваджена та діє комплексна система внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти відповідно до  Положення про систему 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, схваленого на засіданні Вченої 

ради академії (протокол № 4 від 15.11.2017 р.). 

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в академії 

ґрунтується на принципах: 

– відповідності європейським та національним стандартам якості вищої 

освіти;  

– автономності академії;  

– системності в управлінні якістю освітнього процесу;  

– комплексності в управлінні процесом контролю якості освітньої 

діяльності та вищої освіти; 

– систематичності у здійсненні моніторингових процедур з якості; 

– неперервності підвищення якості. 

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в КЗ «ХГПА» 

передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

http://www.hgpa.kharkov.com/wp-content/uploads/2019/normatyvni/yakyst/pologennya-systema.pdf
http://www.hgpa.kharkov.com/wp-content/uploads/2019/normatyvni/yakyst/pologennya-systema.pdf
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1) удосконалення планування освітньої діяльності через затвердження, 

моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм із залученням здобувачів 

вищої освіти та роботодавців; 

2) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних 

і педагогічних працівників та регулярне оприлюднення результатів таких 

оцінювань на офіційному сайті академії, в будь-який інший спосіб; 

3) посилення кадрового потенціалу академії шляхом забезпечення 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, оптимізації 

процедури конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних 

працівників; 

4) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, в тому числі самостійної роботи здобувачів вищої освіти, за кожною 

освітньою програмою; 

5) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

6) забезпечення публічності та прозорості інформації про освітні програми, 

ступені вищої освіти та кваліфікації; 

7) створення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату в наукових, навчальних та методичних працях науково-педагогічних 

працівників і здобувачів вищої освіти тощо. 

В рамках внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в академії 

діє Підрозділ із забезпечення якості освіти, який здійснює контроль якості 

навчання через моніторинг якості підготовки фахівців і аналіз якості викладання, 

аналіз поточного стану та моніторинг динаміки змін в освітньому процесі 

академії, аналіз підсумків реалізації освітніх програм на факультетах академії та 

розробку пропозицій щодо їх оновлення та удосконалення, впровадження 

інноваційного досвіду організації освітнього процесу в практику освітньої 

діяльності академії, досягнення необхідного рівня інформаційного і методичного 

забезпечення освітнього процесу відповідно до Ліцензійних вимог провадження 

освітньої діяльності. 
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Незважаючи на запровадження воєнного стану в Україні, колектив 

академії працював над виконанням основних завдань Стратегії розвитку академії 

до 2025 року. Виконаний великий обсяг науково-дослідницьких робіт з 

перспективних напрямів процесу сучасного наукового пізнання, отримана низка 

наукових результатів, які оприлюднені у престижних, в тому числі міжнародних 

виданнях. Удосконалювалася внутрішня система забезпечення якості освітнього 

процесу, яка ґрунтується на таких принципах: академічна свобода, науковість; 

академічна доброчесність, довіра, відкритість до нових знань і критики, 

системність і систематичність, студентоцентризм, прозорість, субсидіарність, 

уникнення конфлікту інтересів, тісна співпраця всіх стейкхолдерів, 

ініціативність і лідерство, доступність освіти, суспільна відповідальність; 

працювала комплексна програма кадрового та інформаційного забезпечення 

якості підготовки студентів, активно розвивалися міжнародні зв’язки. Науково-

педагогічні та педагогічні  працівники організовували виховну і просвітницьку 

роботу, спрямовану на формування у молоді високих моральних якостей, 

громадянської свідомості і патріотизму, відданості цінностям академії, поваги до 

його вікових традицій.  

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про вищу освіту» колегіальним 

органом управління закладом вищої освіти є Вчена рада. 

2022 року до складу Вченої ради входили 36 науково-педагогічних, 

педагогічних працівників, співпрацівників і 5 здобувачів освіти, що складає 12 % 

від персонального складу Вченої ради.  

Відповідно до затвердженого ректором річного плану роботи на засіданнях 

Вченої ради розглядались питання підвищення якості освітнього процесу, 

зокрема шляхом впровадження результатів наукової діяльності в освітню 

практику, вдосконалення змісту освітньо-професійних та освітньо-наукових 

програм, підвищення кваліфікації викладачів, організації та проведення атестації 

педагогічних працівників, контролю результативності виконання планових 

завдань роботи структурними підрозділами академії, ефективності роботи 

підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, підрозділу із 

забезпечення якості освіти та комісії з етики та академічної доброчесності. 
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У цілому, прийняті Вченою радою рішення, висловлені пропозиції та 

надані рекомендації сприяли підвищенню ефективності роботи менеджменту 

академії щодо адміністративної, господарської, фінансової, наукової та освітньої 

діяльності структурних підрозділів закладу освіти.  

На засіданні Вченої ради 21 грудня 2022 року (протокол № 5) оновлено 

персональний склад Наглядової ради академії та затверджено її у кількості 

9 осіб. 

2013 року в академії створений Підрозділ з питань запобігання та 

виявлення корупції.  В академії проводиться системна робота щодо дотримання 

положень антикорупційного законодавства, запобігання проявам корупційних 

правопорушень та хабарництва, виконання наказу «Про заходи щодо запобігання 

проявів посадових зловживань та хабарництва» №162-од від 19.10.22, зокрема:  

1) роз’яснення антикорупційного законодавства, консультування 

керівників структурних підрозділів щодо дій у разі виникнення потенційного або 

реального конфлікту інтересів;  

2) розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог 

антикорупційного законодавства, вчинення корупційних або пов’язаних із 

корупцією правопорушень;  

3) здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників 

академії щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми академії;  

4) проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних, 

виробничих та фінансових документів, їх проєктів. 

З метою формування належного рівня антикорупційної культури для 

новоприйнятих працівників, а також осіб, які діють від імені академії, 

проводиться обов’язкове вступне ознайомлення із положеннями 

антикорупційного законодавства, Антикорупційної програми та пов’язаних з 

нею документів.  

Відповідно до вимог законодавства проводиться постійна робота із 

запобігання потенційного конфлікту інтересів у ситуації спільної роботи 

близьких осіб в структурних підрозділах академії, вживаються заходи щодо 

врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів. Питання щодо 
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запобігання проявам корупції та хабарництва постійно розглядаються на 

засіданнях ректорату, вчених рад. На сьогоднішній день відсутні будь-які 

звернення з боку здобувачів освіти та громадськості щодо проявів корупції в 

академії.  

 

Освітній процес 2022 року в академії та структурних підрозділах  

забезпечували 536 працівників, з них: 176 науково-педагогічних 

і 165 педагогічних працівників та 195 співпрацівників.  

75 % науково-педагогічних працівників академії мають науковий ступінь 

доктора і кандидата наук та учене звання професора і доцента.  

78% науково-педагогічних і педагогічних працівників та співпрацівників  

нагороджені державними, відомчими нагородами та нагородами місцевих 

органів влади, 4 – мають почесні звання. 

Орденами - 3 ( Галина Пономарьова, Ірина Кощавець, Микола Андрєєв); 

Заслужений працівник освіти – 2 (Галина Пономарьова, Ірина Мицюра);  

Заслужений діяч мистецтв – 1 (Ірина Кощавець);  

Заслужений артист України – 1 (Олена Плаксіна); 

Почесна грамота Верховної Ради України – 2 (Галина Пономарьова, 

Тамара Отрошко); 

Почесна Грамота Кабінету Міністрів України – 1 (Галина Пономарьова); 

Подяка Прем’єр-міністра України – 1 (Ніна Кузнецова);  

Майстер спорту міжнародного класу – 2 (Людмила Шестерова, Ірина 

Ремзі);  

Майстер спорту – 3 (Ірина Журавльова, Ігор Пелешенко, Олександр 

Шалепа). 

Нагрудними знаками Міністерства освіти і науки України відзначено 

71 особа: «Відмінник освіти»  – 56; 

«Василь Сухомлинський» – 5; 

«Петро Могила» – 1; 

«А.С. Макаренко» –  4; 

«Софія Русова» – 1;  
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   «За наукові та освітні досягнення» – 4 (Галина Пономарьова, Лариса 

Петриченко, Алла Харківська, Ольга Молчанюк). 

Медалями Національної академії педагогічних наук України –3 особи:  

«Григорій Сковорода» – 1 (Інна Репко);  «К.Д. Ушинський» – 2 (Галина 

Пономарьова, Іван Степанець). 

Мають звання: «викладач-методист» – 129, «старший викладач» – 20;» 

157 викладачам присвоєно вищу категорію. 

Таким чином, кадрове забезпечення в академії та структурних підрозділах 

відповідає вимогам усіх нормативних документів, в основу яких покладено 

принцип розумного поєднання досвідчених і молодих викладачів, які постійно 

підвищують кваліфікацію, запроваджують нові сучасні технології та методики 

у підготовці педагогічних кадрів.  

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

Освітня діяльність в академії та структурних підрозділах регламентується 

Статутом та здійснюється у відповідності до Відомостей щодо права 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти. Колектив академії  

здійснює підготовку фахівців за 15 спеціальностями бакалаврського освітнього 

рівня, 14 спеціальностями магістерського рівня та 2 спеціальностями освітньо-

наукового рівня. У структурних підрозділах: Харківському педагогічному 

фаховому коледжі – за 5 спеціальностями освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, у Красноградському – за 4 спеціальностями та 

у Балаклійському – за 2 спеціальностями.  

Практично весь 2022/2023 н.р. освітній процес здійснювався в онлайн 

режимі. Освітній процес тісно поєднувався з волонтерською діяльністю, до якої 

долучилися викладачі, співпрацівники та здобувачі  освітнього закладу.  

На власному досвіді викладачі факультетів мали змогу впевнитися, що 

дистанційний формат навчання – це не тільки виклик часу, вихід із зони 

комфорту, а й пробудження у здобувачів відчуття відповідальності за власне 

навчання, постійний саморозвиток і самовдосконалення, крім того, і для 

здобувача, і для викладача це ще й можливість упровадження новітніх 
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педагогічних, психологічних, методичних розробок, навчання у зручний час 

тощо. 

У 2022 році в академії навчалося 2005 здобувачів вищої освіти: за денною 

формою навчання –  1482, за заочною формою навчання – 523 особи.  

У структурних підрозділах всього навчалося 959 здобувачів освіти, із них 

у: Харківському педагогічному фаховому коледжі – 472 особи, 

Красноградському педагогічному фаховому коледжі – 327 осіб, Балаклійському 

педагогічному фаховому коледжі – 160 осіб (143 денної форми навчання та 

17 осіб заочної форми навчання).   

Основним індикатором ефективності освітнього процесу є успішність 

здобувачів за результатами заліково-екзаменаційних сесій, практик, 

кваліфікаційних атестацій. 

Середній показник якості успішності здобувачів у цілому відповідає 

акредитаційним вимогам, встановленим Міністерством освіти і науки України. 

 

Академія Харківський 

педагогічний 

фаховий коледж 

Красноградський 

педагогічний 

фаховий коледж 

Балаклійський 

педагогічний 

фаховий коледж 

Успішність – 100%, 

якість – 69,5% 

 

Успішність – 100%, 

якість – 66,5% 

Успішність – 100%, 

якість – 62,5% 

Успішність – 100%, 

якість –65,4% 

 

Відповідно до «Положення про навчання за індивідуальним планом-

графіком студентів денної форми навчання», затвердженого Вченою радою 

академії (протокол № 1 від 28.08.2015р.) навчання здобувачів вищої освіти може 

здійснюватися за індивідуальним планом-графіком.  

Індивідуальний план-графік здобувача складається на підставі календарно-

тематичних планів і включає всі нормативні освітні компоненти та частину 

вибіркових освітніх компонентів, обраних студентом, з обов’язковим 

урахуванням структурно-логічної схеми підготовки. 

У 2022 році онлайн за індивідуальним планом-графіком навчалися та  

працювали у закладах освіти м. Харкова та області 104 здобувачі вищої освіти: 
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Кількість здобувачів вищої освіти, які навчалися за індивідуальним  

планом-графіком  у 2022 році 

 

Відповідно до Указу Президента України від 09 листопада 2007 року 

№ 1078 «Про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика», 

листа Міністерства освіти і науки України від 03.11.2022 за № 1/13108-22 «Про 

проведення ХХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика» та листа Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

(військової) адміністрації від 07.11.2022 за № 01-34/3154 «Про участь у 

конкурсі» із метою піднесення престижу української мови, популяризації її серед 

молоді 18 листопада відбувся І (вузівський) етап конкурсу, в якому взяли участь 

17 здобувачів освіти. 

 

За результатами конкурсу переможцями стали: 

І місце    Бритікова Сніжана Андріївна, психолого-педагогічний факультет, 

спеціальність 091 Біологія, викладач Міняйло Роман Вікторович;  

 

ІІ місце    Міняйло Олександра Романівна, факультет дошкільної і спеціальної 

освіти та історії, спеціальність 016 Спеціальна освіта, викладач 

Романова Ірина Василівна; 

 Місяк Юлія Володимирівна, психолого-педагогічний факультет, 

спеціальність 035 Філологія (Філологія. Польська мова та література. 

Українська мова та література), викладач 

Демченко Наталя Дмитрівна; 

ІІІ місце   Лакєєва Валерія Валентинівна, психолого-педагогічний факультет, 

спеціальність 035 Філологія (Українська мова та література), 

викладач Масло Ольга Володимирівна; 

 Кузьменко Уляна Ігорівна, психолого-педагогічний факультет, 

спеціальність 035 Філологія (Філологія. Польська мова та література. 

Українська мова та література), викладач 

Демченко Наталя Дмитрівна. 
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Відповідно до Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 928 

«Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка» та листа Міністерства освіти і науки України від 

18.10.2022 року за  № 1/12288-22 «Про проведення ХІІI Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка» та листа Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної (військової) адміністрації від 02.11.2022 за № 01-34/3056 «Про 

проведення конкурсу» з метою піднесення престижу української мови 

і літератури у молодого покоління, підвищення рівня загальної мовної культури, 

виховання в його учасників почуття гордості за свій народ, любові до рідного 

краю: вшанування Великого Кобзаря, поета світового рівня – Тараса 

Григоровича Шевченка 16 листопада 2022 року відбувся І (вузівський) етап 

конкурсу за гуманітарним напрямом – взяли участь 10 студентів. 

 

За результатами конкурсу переможцями стали: 

І місце –  Твердохліб Валерія Олександрівна, психолого-педагогічний факультет, 

спеціальність 035 Філологія, викладач Чала Анна Геннадіївна;  

ІІ місце –  Юферова Оксана Сергіївна, психолого-педагогічний факультет, спеціальність 

035 Філологія, викладач Масло Ольга Володимирівна; 

ІІІ місце –   Петрова Марія Вадимівна, психолого-педагогічний факультет, спеціальність 

013 Початкова освіта, викладач Чала Анна Геннадіївна. 

 

Проведення ІІ-го обласного етапу конкурсів було заплановано на кінець 

грудня 2022 року. 

Систематичні обстріли критичної інфраструктури на території України 

з боку рф неминуче викликають вкрай складну ситуацію з енергопостачанням. 

Аварійні відключення світла унеможливлюють дотримання організаційних 

вимог проведення конкурсів, а також забезпечення рівних умов виконання 

конкурсних завдань їх учасниками (відсутність постійного онлайн-відеозв’язку 

з учасниками, своєчасне надсилання робіт на перевірку, координація членів журі 

тощо). 
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Зважаючи на це, термін проведення ІІ-го обласного етапу конкурсів 

перенесено на період, у який буде відновлене системне електропостачання та 

безперервний інтернет-звʼязок (лист ДНО ХОВА № 01-34/3743 від 20.12.2022). 

Важливим показником якості підготовки фахівців є підсумкова атестація. 

Керівництво академії завжди відповідально підходить до формування складу 

екзаменаційних комісій з числа фахівців найвищої кваліфікації, зі значним 

досвідом наукової або практичної діяльності та бездоганною репутацією. 

Підсумки атестації постійно розглядаються на засіданнях ректорату, 

Вченої ради академії, вчених рад факультетів, засіданнях кафедр, проводиться 

ретельний аналіз результатів навчання, вироблення коректив і рекомендацій. 

Підсумкова атестація 2022 року проводилася дистанційно (у синхронному 

режимі) з використанням засобів комунікацій та платформ дистанційного 

навчання (Zoom) і з забезпеченням надійної  автентифікації здобувачів завдяки 

відеозв’язку.  

2022 року академію та структурні підрозділи (Харківський, 

Красноградський та Балаклійський педагогічні фахові коледжі) закінчили 

904 фахівців, із них отримали дипломи:  

 

магістра – 107 (денна/зима) + 168 (заочна/зима) = 275 осіб 

Факультети денна заочне  

Психолого-педагогічний 50 88 

Дошкільної і спеціальної освіти та 

історії 

21 54 

Соціально-педагогічних наук та 

іноземної філології 

25 19 

Фізичного виховання та мистецтв 11 7 

РАЗОМ: 107 168 

 

бакалавра – 300 (денна/літо) + 38 (заочна/зима) + 32 (заочна) = 370 осіб 

Факультети денне заочне  

Психолого-педагогічний 99 24 

Дошкільної і спеціальної освіти та 

історії 

83 38 

Соціально-педагогічних наук та 

іноземної філології 

58 8 

Фізичного виховання та мистецтв 60 0 

РАЗОМ: 300 70 
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молодшого  спеціаліста –  259 осіб 

Харківський 

педагогічний фаховий 

коледж, осіб 

Красноградський  

педагогічний фаховий 

коледж, осіб 

Балаклійський 

педагогічний фаховий 

коледж, осіб 

116 102 41 

 

Із 904 фахівців працевлаштовано 733 випускники (81,1%), які успішно 

працюють на робочих місцях у закладах освіти Харківщини та України.  

Аналіз звітів голів екзаменаційних комісій свідчить про достатній та 

високий рівень підготовки випускників. Теми випускних робіт є актуальними, 

спрямованими на вирішення конкретних завдань освіти та проведення 

теоретичних досліджень тощо. 

Для удосконалення нормативних документів, спрямованих на забезпечення 

якості освітніх програм і якісної організації освітньої діяльності академії було  

оновлено «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність 

учасників освітнього процесу Комунального закладу «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної ради» та «Положення про порядок 

визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті». 

Питання ліцензування й акредитації належить до першочергових 

у діяльності ЗВО. Керівництвом академії постійно контролюється дотримання 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 (із 

змінами) й відповідно до перспективного плану відбувався процес акредитації 

освітніх програм. 

2022 року акредитовано освітньо-професійну програму Спеціальна освіта 

другого (магістерського) рівня та отримано сертифікат строком на 5 років. 
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За результатами проведеної акредитаційної експертизи та рекомендаціями, 

наданими експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти, в академії проводиться комплекс заходів, спрямованих на підвищення 

якості освітнього процесу, зокрема вдосконалення чинних внутрішніх 

нормативних документів, а також розробки та впровадження нових, 

вдосконалення процедури перегляду та вдосконалення освітньо-професійних 

(освітньо-наукових) програм, розширення співпраці з роботодавцями, 

впровадження кращих елементів вітчизняних та зарубіжних практик 

впровадження освітньо-професійних (освітньо-наукових) програм тощо. 

 

Відділ аспірантури, основним завданням якого є організація підготовки 

спеціалістів вищої кваліфікації, постійно наповнює контент сайту академії, 

щорічно оприлюднює оновлені програми вступних іспитів до аспірантури, 

оновлені і затверджені Вченою радою академії освітньо-наукові програми, 

розклади вступних іспитів, корисну інформацію для аспірантів та здобувачів. 

2022 року до аспірантури на денну форму навчання вступили 

12 здобувачів освіти, із них 7 осіб на спеціальність 011 Освітні, педагогічні 

науки та 5 осіб на 231 Соціальна робота.  

 

Станом на 31.12.2022 року 35 здобувачів ступеня доктора філософії 

виконують освітньо-наукову програму.  

Із метою якісної та безпечної підготовки в аспірантурі у 2022 році 

освітній процес (навчальні заняття, заліки, іспити, звітування аспірантів тощо) 

здійснювався онлайн із використанням відповідних діджитал технологій. 

Для забезпечення формування загальних, фахових компетентностей для 

здобувачів освіти освітньо-наукового рівня було організовано: 

 проходження онлайн курсу «Мовний менеджмент в освіті та 

комунікативні стратегії» (до Дня української писемності та мови);  
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 бібліотечний коучинг «Поради бібліотекаря щодо написання 

наукових робіт»; 

 

 тренінг «Види психологічного насильства: мобінг, босинг та 

газлайтинг»; 
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 коучинг «Арт-терапія засіб корекційно-лікувального та 

розвивального впливу на дітей»; 

 

 

 

 

 

 

 

 зустріч із психологами з Міжнародної медичної гуманітарної 

організації «Лікарі без кордонів»; 

 семінар з елементами тренінгу «Етичні принципи – основа 

педагогічної  професії»; 

 онлайн-лекція «Етика науки у Франції: теми, проблеми, 

рішення»; 

  онлайн- зустріч «Академічна доброчесність у освіті: виклики та 

завдання». 
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35 аспірантів взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній онлайн-

конференції «Запровадження інноваційних освітніх практик як засіб підвищення 

якості національної освіти».  

 

 

Вперше у 2022 році було організовано зустріч аспірантів із головою та 

представниками Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України 

під час якої обговорено перспективи співпраці та налагодження комунікацій у 

сфері освіти та науки.   

 

У перспективі на 2023 рік 5 аспірантів планують подати до захисту 

дисертаційні роботи для здобуття наукового ступеня доктор філософії (PhD). 

Якісне навчально-методичне забезпечення – запорука ефективного 

освітнього процесу. Відповідно до основних нормативно-правових актів, що 

регламентують діяльність закладів вищої освіти, навчально-методична робота 

належать до основних видів робіт науково-педагогічних працівників поряд із 

https://www.facebook.com/youngscientists.ua?__cft__%5b0%5d=AZUzQ6qxYL0q0MI6ZziP1HG2CKlQ9_6kaLtP1_NqKSYxZT6fx4EPNvnaKB5FNsUae7JCTbPWOOZH8TbNT95qBb0wVqkszOH98OP4DIRJ9Us4c328kyyD3ueUxi8IIL2nx_xC8HfjWcmEhsMU1B1bN6X0TnQAGnhHmId6CRaYAngQF0qfdkbHmtQLIv-9u_Ou7xaOeR716vloJKdTNWF2nLo-UB5CSNF8_v3amJTlR5XENfmWYCkRCJuJtt-f9GD0CJA&__tn__=-UC%2CP-y-R
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навчальною, науковою, навчально-науково-інноваційною, виховною роботами та 

організаційною діяльністю. З метою якісного забезпечення викладання освітніх 

компонентів науково-педагогічними працівниками розроблені необхідні 

навчально-методичні матеріали, а саме: навчальні та робочі програми освітніх 

компонентів, навчальних, педагогічних та виробничих практик, методичні 

вказівки до виконання лабораторних та практичних занять, самостійних завдань, 

курсового та дипломного проєктування, силабуси, видано підручники та 

навчальні посібники. Усі ці документи відповідають сучасному рівню освіти 

і науки і формуються з метою максимально повного надання здобувачам освіти 

всієї інформації та матеріалів, необхідних для успішного вивчення дисципліни.  

Усі навчально-методичні матеріали щороку оновлюють 

і перезатверджують кафедри. Доступ здобувачів вищої освіти до цих матеріалів 

забезпечується через інтернет-ресурси кафедр та бібліотеки академії, що 

є особливо актуальним у період воєнних дій і навчання у режимі онлайн. 

На засіданнях кафедр упродовж року постійно розглядалися питання 

щодо організації освітнього процесу: оновлення освітніх компонентів та 

затвердження робочих програм, затвердження тем курсових, бакалаврських та 

магістерських робіт, поповнення репозиторію науково-методичними 

матеріалами; валідація результатів навчання, отриманих у неформальній освіті; 

перевірка навчально-методичних, магістерських та інших видів робіт на 

наявність плагіату; моніторинг якості знань з освітніх компонентів; результати 

проходження практики; акредитація ОПП; вибіркові 

дисципліни; особливості організації освітнього процесу 

під час воєнного стану; дотримання академічної 

доброчесності викладачами та здобувачами освіти тощо.  

Важливим чинником якості освітнього процесу є 

педагогічна майстерність викладача, його вміння 

використовувати сучасні методи навчання.  

З жовтня 2022 року в рамках програми Virtual 

Educator, що відбувається за підтримки Regional English 

Language Office – U.S. Embassy in Ukraine, кафедра 
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іноземної філології співпрацює з Tracy Mannon, яка раз на два тижні проводить 

методичні семінари та майстер-класи для викладачів кафедри. 

22 вересня 2022 року, на запрошення Ради 

молодих учених та студентського наукового 

товариства ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 

д. пед. н., професор Ольга ОСОВА провела 

рефреш-тренінг «Академічне письмо в 

середовищі закладу вищої освіти», в якому взяли 

участь здобувачі першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього 

(освітньо-наукового) рівнів вищої освіти. 

Викладачі кафедри інформатики разом із здобувачами вищої освіти 

долучились до всесвітньої ініціативи святкування #ErasmusDays2022. В рамках 

міжнародної ініціативи було проведено телеміст «Ми і Європа» (Telecast "We 

and Europe"), який присвячено інтеграції європейських цінностей в українське 

суспільство. 

 

Викладачі академії є постійними учасниками фахових заходів, так, 

наприклад,  Упатова І.П., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

природничих дисциплін, була членом журі міського й обласного конкурсу 

«Учитель року – 2022» (номінація «Біологія»); Пальчик О.О., кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри природничих дисциплін, – 

член журі міського й обласного конкурсу «Учитель року – 2022» ( номінація 

«Основи здоровʼя»); Філатова О.В., кандидат біологічних, доцент, доцент кафедри 

природничих дисциплін, – член журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з біології 2021/2022 н.р. 
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2022 року брали участь у роботі експертної комісії ІІ (міського) етапу 

серед учителів закладів освіти м. Харкова на кращий дистанційний курс: 

Брославська Г.М., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

математики та фізики, Демченко Н.Д., кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри української лінгвістики, літератури та методики навчання, 

Чала А.Г., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української 

лінгвістики, літератури та методики навчання, Осова О.О., доктор педагогічних 

наук, професор, професор кафедри іноземної філології.  

 

ВИХОВНА РОБОТА 

Виховна робота в академії є органічним компонентом освітнього процесу 

і відповідає сучасним потребам незалежної української держави щодо 

формування у студентської молоді громадянських якостей, почуття патріотизму 

та високих моральних якостей, соціалізації особистості, формування здорової 

нації та створення умов для участі студентів у забезпеченні прозорості 

діяльності академії, функціонуванню самодостатнього та дієвого студентського 

самоврядування. 

«Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки», 

затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України № 286-р від 23 лютого 

2022 року окреслила мету вищої освіти в Україні – інтелектуальний, культурний 

і професійний розвиток особистості, формування якісного людського капіталу та 

згуртування суспільства для утвердження України як рівноправного члена 

європейської спільноти, розбудова ефективної інноваційної 

конкурентоспроможної економіки та забезпечення високих стандартів якості 

життя та визначила вищу освіту як ключовий механізм формування 

високоосвічених відповідальних людей. 

У 2022 році виховна робота в академії проводилася у офлайн та онлайн 

режимі з використанням офіційних сторінок у соціальних мережах (Інстраграм)  

та каналах (Телеграм, Ютуб). 

Питання виховної роботи систематично розглядалися на засіданнях 

16 кафедр.  
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Викладачі кафедр підготували і надрукували понад 200 статей та тез 

доповідей, проведено 72 тематичні заходи як в онлайн-режимі, так 

і безпосередньо зі студентською аудиторією з проблематики виховної: роботи в 

закладах вищої освіти.  

Відбувся захист 992 курсових, дипломних та магістерських робіт, 

присвячених актуальним питання виховання учнівської та студентської молоді. 

 

 

Захист магістерської роботи Ярославою Малінкою, студенткою факультету 

фізичного виховання та мистецтв 

 

 
 

Робота атестаційної комісії з освітньої програми 231 Соціальна робота 

 

Відповідно до планів роботи у 109 академічних групах здійснювали 

системну педагогічну роботу 89 кураторів та 20 наставників  
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З метою урегулювання виховної роботи в групах, надання методичної 

допомоги був створений google-диск з особистим кабінетом для кожного 

куратора, в якому розміщено електронний план виховної роботи, статистичні 

дані групи та систематично висвітлюються матеріали проведеної виховної 

роботи.  

За звітній період проведено близько 300 тематичних виховних заходів на 

рівні студентських груп у форматі онлайн, матеріали висвітлені на сайті 

академії, офіційних сторінках кафедр, факультетів, соціальних мереж та у viber-

групах. 

З нагоди ДНЯ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ оприлюднено привітання на сайті 

Молодіжного Хабу та у соціальній мережі Instagram.  

 
 

Вітання з нагоди Дня Соборності України на сайті академії 

 

ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОКОСТУ проведено 

лекцію на тему «Голокост – трагедія європейського народу» з презентацією та 

прямою трансляцією в соціальній мережі instagram, проведена Світланою 

Саніною та Анастасією Лузан, науковими співробітницями Комунального 

закладу «Харківський історичний музей імені М. Сумцова» Харківської обласної 

ради. 

 

 

 

 

 

 

 

        Лекція «Голокост – трагедія європейського народу» 
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ДО ДНЯ ЄДНАННЯ УКРАЇНИ з 16.02 по 18.02 долучилися до 

Всеукраїнської акції підняття Державного Прапору України та виконання 

Державного Гімну України хоровими колективами академії; проведено зустріч-

прямий ефір із Віталієм Золочевським, деканом факультету фізичного виховання 

та мистецтв, кандидатом педагогічних наук, доцентом, який з 2014 року 

боронить кордони України.  

Проведено лекцію-прямий ефір на тему «Україна – єдина країна» 

із Оленою Співак, завідувачкою відділу науково-освітньої роботи Комунального 

закладу «Харківський історичний музей ім. М. Ф. Сумцова»; зустріч-прямий 

ефір з воїнами інтернаціоналістами Геннадієм Ломакіним, Сергієм Герасимовим 

та Олександрою Ільченко. 

 

Виконання Державного Гімну України хоровими колективами академії 

 

ДО ДНЯ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ студенти академії відвідали виставку 

«З Україною у серці. Лицарі Майдану» в Харківському історичному музеї імені 

М. Ф.  Сумцова. 

 

 
 

Екскурсія до Харківського історичного музею імені М.Ф. Сумцова 
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З моменту вторгнення росії листи МОН України, оприлюднені на 

офіційному сайті, внесли корективи та спрямували виховну роботу закладів 

вищої освіти на здійснення превентивних заходів серед молоді та  забезпечення 

психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного 

стану в Україні. 

З 24 лютого 2022 року виховна робота в академії здійснювалась через 

Інтернет ресурси та на сторінці Молодіжного Хабу. 

Так ДО ВЕЛИКОДНЯ оприлюднено привітання та проведено онлайн 

флешмоб «Фото до Великодня». 

ДО ДНЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ висвітлено 

інформацію та надано посилання на перегляд тематичних документальних 

фільмів. 

 
 

Інформація на сайті Молодіжного Хабу 

 

ДО ДНЯ ВДЯЧНОСТІ ВОЛОНТЕРАМ оприлюднено привітання та 

проведено флешмоб «Дякую волонтерам». 

ДО ДНЯ ПАМ’ЯТІ ТА ПРИМИРЕННЯ оприлюднено інформацію щодо 

історичних подій та надано посилання на перегляд та обговорення тематичних 

документальних і художніх фільмів. 

ДО ДНЯ МАТЕРІ В УКРАЇНІ; МІЖНАРОДНОГО ДНЯ СІМ’Ї 

оприлюднено офіційне привітання; висвітлено відеопривітання від Молодіжного 

Хабу на Ютуб-каналі; проведено онлайн-флешмоб «Я з мамою» та «Моя сила в 

родині». 
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Відеопривітання від Молодіжного Хабу на платформі YouTube 

 

ДО ДНЯ ВИШИВАНКИ оприлюднено офіційне привітання та розміщено 

медіафайли щодо історії та особливостей національного костюму; проведено 

онлайн-флешмоб «Моя вишиванка»; Дарина Савченко взяла участь в онлайн 

челенжі за ініціативи МОН України «Вишиванка – місток єднання минулого, 

сьогодення та майбутнього українців»; активна участь студентів та викладачів 

у флешмобі «Вишиванка–генетичний код нації», організований за ініціативи 

Палацу дитячої та юнацької творчості. 

 
 

Учасники флешмобу «Моя вишиванка» 

 

ДО ДНЯ ЄВРОПИ В УКРАЇНІ організований інформаційний дайджест на 

тему «Україна європейська держава».  

З нагоди ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ оприлюднено офіційне 

привітання; проведено багатожанровий фестиваль мистецтв «Пишаюся тобою, 

Україно!», нагороджено понад 50 учасників-переможців. 

 

 

 

 

 
 

 
Підсумки багатожанрового фестивалю мистецтв «Пишаюся тобою, Україно!» 
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ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ МИРУ було проведено інста-флешмоб «Ми всі 

як один – мужні, незламні, нескорені!», який охопив понад 200 учасників. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Інста-флешмоб «Ми всі як один – мужні, незламні, нескорені!» 

 

ДО ДНЯ ЗАХИСНИКІВ І ЗАХИСНИЦЬ  УКРАЇНИ ТА ДНЯ 

УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА оприлюднено офіційне привітання; створено та 

опубліковано відео про студентів, випускників та їх батьків героїв сьогодення; 

участь народного аматорського колективу «Дівочі співаночки» у Всеукраїнській 

онлайн-естафеті єдності «Ми – нащадки козацької слави», організований 

Державною установою «Науково-методичний центр вищої та фахової 

передвищої освіти» Міністерства освіти і науки України. 

 

 
 

Участь народного аматорського колективу «Дівочі співаночки»      

в онлайн-естафеті єдності «Ми – нащадки козацької слави» 

 

ДО ДНЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ понад 200 студентів та 

викладачів взяли участь у написанні Всеукраїнського радіодиктанту 

національної єдності; проведено виховний захід «Дегустуємо українську мову!». 
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Написання Всеукраїнського диктанту національної єдності 

 

ЗАХОДИ ЩОДО ВІДЗНАЧЕННЯ ДНЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ 

ГОЛОДОМОРІВ: активна участь у Всеукраїнській акції вшанування пам’яті 

жертв Голодоморів та участь у челенджі «Запали свічку пам`яті на своєму вікні». 

 

Челендж «Запали свічку пам`яті на своєму вікні» 

 

Проведено понад 15 заходів У РАМКАХ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КАМПАНІЇ 

«16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА». Деякі з них: участь у міському конкурсі 

електроних постерів серед студентства ЗВО; вебінар «Законодавчі нововведення, 

що відповідають європейським стандартам з питань протидії домашньому 

насильству»; участь команди студентів у інтерактивному заході «16 днів проти 

насильства» для студентства ЗВО м. Харкова, за ініціативи Департаменту науки і 

освіти Харківської обласної військової адміністрації та Центру гендерної 

культури. 

Актуальним залишається завдання формування у студентів та викладачів 

академії потреби та вироблення позитивних звичок у здоровому способі життя. 

Серед проведених заходів: 

До ДНЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТА 

ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ СТУДЕНТСЬКОГО СПОРТУ було залучено понад 



29 

 

300 студентів та викладачів до спортивного челенджу «Прямуємо разом!», 

присвячений Євроінтеграції в Україні; проведена дистанційна фото та відео 

виставка з особистими досягненнями в спорті викладачів та студентів академії та 

Харківського педагогічного фахового коледжу під час воєнного стану; підтримка 

студентами та викладачами естафети пошани олімпійцям та спортсменам-

військовим понад 100 учасниками; активна участь команд студентів у україно-

швейцарському проєкті «Діємо для здоров’я!». 

ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ проведено виховний 

захід «ВІЛ/СНІД: міфи та реальність»; інформаційний дайджест «Війна і ВІЛ –  

виклики часу. Давайте перемагати разом!»; круглий стіл «Сучасні аспекти 

профілактики ВІЛ-інфекції» в онлайн форматі, які охопили близько 

400 учасників. 

 
 

Інформаційний дайджест «Війна і ВІЛ –  виклики часу. 

Давайте перемагати разом!» 

 

Актуальним є співпраця педагогів і студентів, налагоджена на принципах 

гуманістичної педагогіки взаємодії з метою збереження та розвитку духовно-

творчого потенціалу молоді, максимального розквіту духовних, моральних та 

професійних задатків їх здібностей та виховання людини, здатної до подальшого 

розвитку та життєтворчості. 

За звітній період продовжили роботу 62 гуртки творчого спрямування, 

організовані на загальноакадемічному та кафедральному рівні. 
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Результатом широкої позааудиторної роботи зі студентами стала участь 

більше 300 студентів у 76 фестивалях-конкурсах, інтелектуальних змаганнях, 

флешмобах, естафетах та інше. Переможцями стали понад 100 студентів та 

творчих колективів. Деякі з них: 

Народний аматорський колектив профспілок 

України ансамбль танцю «Сонцеворот» (керівник 

Ірина Кощавець) отримав: 

Гран-прі у Міжнародному фестивалі-конкурсі 

«Щаслива зірка»; 

Гран-прі у Міжнародному багатожанровому 

фестивалі-конкурсі мистецтв «Через терни до зірок»; 

Гран-прі у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Hora din Moldova»; 

Лауреат І ступеня у Міжнародному фестивалі-конкурсі хореографічного 

мистецтва «Зелен Світ»; 

Лауреат І ступеня у Двотуровому Міжнародному багатожанровому 

фестивалі-конкурсі мистецтв «Ми з України»; 

Лауреат І ступеня у Міжнародному конкурсі талантів «Єврозима». 

Лауреат І ступеня у Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Нас 

єднає Україна»; 

І місце у Всеукраїнському багатожанровому 

фестивалі-конкурсі мистецтв «Таланти України» 

Народний аматорський колектив профспілок 

України хор «Світанок» (керівник Галина Варганич): 

Гран-прі у Міжнародному фестивалі-конкурсі 

мистецтв «Осіння казка – 2022». 

І місце у Міжнародному багатожанровому 

двотуровому конкурсі мистецтв «TATRA OF STARS 

2022».  

Зразковий колектив жіночий хор «Розмай» 

(керівник Юлія Іванова): 
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Лауреат І ступеня у Міжнародному двотуровому багатожанровому 

конкурсі мистецтв «Це моє небо, це моя земля»; 

Лауреат І ступеня у Міжнародному двотуровому багатожанровому 

благодійному конкурсі мистецтв «Вільні та незалежні 2022»; 

Лауреат І ступеня у VIII Міжнародному багатожанровому двотурововому 

конкурсі «Чорноморські вітрила»; 

Лауреат І ступеня у Міжнародному багатожанровому двотуровому 

конкурсі мистецтв «TATRA OF STARS 2022»; 

Лауреат І ступеня у Міжнародному багатожанровому двотуровому 

фестивалі – конкурсі мистецтв «GOLDEN FEST». 

Народний аматорський колектив 

«Дівочі співаночки» (керівник Юлія 

КОБЗАР): 

Гран-прі у XLVIII Міжнародному 

багатожанровому двотуровому дистанційному 

фестивалі-конкурсі мистецтв «Скарби нації»; 

Диплом ІІ ступеня у Відкритому патріотичному фестивалі-конкурсі 

«Народ – герой героїв появляє». 

Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «З Україною в серці»: 

Лауреати І ступеня: Юлія Кобзар (керівник Анна Катречко), Софія 

Хохлова (керівник Ліліана Овчаренко), Дарина Савченко (керівник Олена 

Халєєва), Діана Черепаха (керівник Олена Погода), Валерія Савченко (керівник 

Юлія Кобзар). 

Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв 

появляє»: 

Лауреати І ступеня: Андрій Адам’ян. 

Лауреати ІІІ ступеня: Валерія Савченко (керівник Юлія Кобзар), Карина 

Салюкова (керівник Людмила Діте). 

Дипломи Лауреата – 4. 

VIII Міжнародний багатожанровий двотуровий учнівський та 

студентський конкурс «Чорноморські вітрила»: 
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Лауреат І ступеня: Єлизавета Вітковська (керівник Олена Плаксіна); 

Лауреат ІІ ступеня: Софія Хохлова (керівник Ліліана Овчаренко), Альона 

Сінчук (керівник Ніна Смольнікова). 

IV Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс талантів «На 

крилах мистецтва»: 

І місце: Дарина Савченко (керівники: Олена Халєєва, Олена Жилкіна). 

Міжнародний конкурс мистецтв «На хвилі творчості: 

Перша премія: Дарина Савченко (керівники: Олена Халєєва, Олена 

Жилкіна). 

Всеукраїнський двотуровий конкурс мистецтв «Битва жанрів ART»: 

Лауреат І ступеня: Вероніка Горбачова (керівник Тетяна Агеєнко). 

Міжнародний фестиваль-конкурс «Stella futura-онлайн»: 

Гран-прі: народний аматорський колектив танцю «Сонцеворот» (керівник 

Ірина Кощавець). 

І місце: Карина Салюкова (керівник Олена Погода), 512 м група (керівник 

Юлія Бабиніна), фольклорний інструментальний ансамбль (керівник Лариса 

Зоря), Валерія Савченко (керівник Світлана Аржанухіна), Вероніка Брагіна 

(керівник Олена Лосєва). 

ІІ місце: Єлизавета Бойчук (керівник Олена Погода), Олена Федорченко 

(керівник Ольга Цехмістро). 

Всеукраїнський двотуровий фестиваль-конкурс мистецтв «Харків – 

місто-герой»: під керівництвом Оксани Клімової 2 студентки академії отримали 

диплом лауреата І ступеня, 3 – лауреати ІІ ступеня. 

Міжнародний конкурс мистецтв «Кубок короля»: 

Перша премія: Дарина Савченко (керівники: Олена Халєєва, Олена 

Жилкіна). 

Міжнародний конкурс мистецтв «Арт Портал»: 

Гран-Прі: Валерія Савченко (керівник Юлія Кобзар). 

Перша премія: Юлія Кушнаренко (керівник Анна Катречко); 

Третя премія: Катерина Літвін (керівник Оксана Клімова). 
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Міжнародний багатожанроий двотуровий благодійний конкурс 

мистецтв «Марафон талантів»: 

Лауреат І ступеня: Валерія Нагорнюк (керівник Оксана Клімова), Катерина 

Товарниченко (керівник Ольга Цехмістро), Дар’я Соломонова (керівник Ольга 

Дубовська), Єлизавета Віктовська (керівник Іраїда Коржавих), Карина Салюкова 

(керівник Людмила Діте), Наталя Ворона (керівник Марина Смородська); 

Карина Салюкова (керівник Оксана Цуранова). 

Лауреат ІІ ступеня: Діана Черепаха (керівник Людмила Данильченко), 

Марія Клименко (керівник Ніна Смольнікова), Олена Федорченко (керівник 

Ольга Цехмістро); 

Лауреат ІІІ ступеня: Вікторія Остапенко (керівник Ольга Цехмістро). 

Міжнародний конкурс мистецтв «Tatra of Stars»: 

І місце: Денис Мордовенко, Катерина Худавердієва (керівник 

Оксана Цуранова). 

ІІ місце: Ярослава Полинько, Надія Ратушняк (Оксана 

Цуранова), Наталія Бурова (керівник Олена Погода), Вікторія 

Остапенко (керівник Тетяна Дорош). 

Міжнародний творчий конкурс-фестиваль «Творча Україна»: 

Лауреат І ступеня: Карина Салюкова (керівник Олена Погода). 

Міжнародний двотуровий конкурс мистецтв «Golden Autumn»: 

І місце: Юлія Романенко (керівник Оксана Цуранова). 

Міжнародний двотуровий фестиваль «AUTUMN FEST 2022»: 

І місце: Діана Черепаха (керівник Олена Погода). 
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Цьогоріч перемогу у конкурсі Харківського міського голови «Молода 

людина року 2022» здобула Карина САЛЮКОВА, студентка 1 курсу 

факультету фізичного виховання та мистецтв. 

Звання Лауреата отримали: Катерина ЛІТВІН, студентка 3 курсу 

факультету фізичного виховання та мистецтв; Юлія КРИВЕНКО, аспірантка 

4 курсу спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки; Ангеліна ІБРАГІМ, 

студентка 2 курсу педагогічного відділення Харківського педагогічного 

фахового коледжу. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Переможці конкурсу Харківського міського голови 

«Молода людина року 2022» 

 

Подяку Харківського міського голови Ігоря Терехова з нагоди 

Міжнародного дня студентів отримали: Єлизавета ЛИТВИН, студентка 1 курсу 

психолого-психологічного факультету та Ганна ОТИЧ, студентка 3 курсу 

факультету дошкільної і спеціальної освіти та історії. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Нагородження кращих студентів м. Харкова 

 

З нагоди Міжнародного дня волонтерів подяку Харківського міського 

голови отримала Дарина МАРИНЕНКО, студентка 1 курсу психолого-

педагогічного факультету. 
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Дотримання і розвиток демократичних та академічних традицій; 

консолідація студентства, педагогічних та наукових працівників у єдину 

академічну спільноту. 

Організовано та проведено 25 загальноакадемічних заходів.  

Деякі з них: 

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ «МІСТЕР І МІС 

АКАДЕМІЇ – 2022» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Переможці та лауреати конкурсу «Містер і Міс академії» 

 

До Дня працівників освіти нагородами Міністерства освіти і науки 

України, Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Харківської 

обласної ради, Харківської міської ради, Харківської обласної організації 

профспілки працівників освіти і науки України та академії було нагороджено 

67 науково-педагогічних, педагогічних працівників та співпрацівників. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Нагороджені науково-педагогічні та педагогічні працівники 

до Дня працівників освіти 

 

За значні досягнення у навчанні, активну участь у науковій, спортивній та 

позааудиторній діяльності, високі творчі досягнення у студентській художній 

самодіяльності, перемогу в обласних, міських конкурсах, спортивних змаганнях 
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та з нагоди Міжнародного дня студента 68 найкращих здобувачів отримали 

нагороди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагороджені переможці конкурсу «Студент року - 2022» 

 

Волонтерський рух студентів і викладачів академії завжди був показником 

згуртованості, патріотизму й самовіданності. Кількість громадян, які в цей 

нелегкий для країни час готові підтримати кожного, хто потребує допомоги, 

стрімко збільшилася.  

З другої половини березня серед викладачів та студентів активно 

розвивається волонтерський рух. 

Упродовж 2022 року 650 викладачів, співпрацівників та здобувачів освіти 

взяли активну участь у волонтерському русі. Було проведено понад 

150 волонтерських заходів. 

Серед низки проведених заходів: 

Викладачі, співпрацівники та студенти академії взяли участь в акції 

«Перерахуй кошти для ЗСУ». 

Благодійний онлайн-концерт «Разом до перемоги». У рамках проєкту 

кошти перераховувалися на матеріально-технічне та медичне забезпечення 

Збройних Сил України.  

 

 
 

Благодійний онлайн-концерт «Разом до перемоги» на платформі YouTube 
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На сайті академії висвітлено понад 100 історій волонтерської діяльності 

викладачів, співпрацівників, студентів та випускників під гаслом 

«Волонтерський фронт ХГПА».  

 

 
 

Скріншот «Волонтерський фронт ХГПА» 

 

Волонтерську роботу наших студентів та викладачів також висвітлено на 

сторінках відомого світового видання «The Washington Post», у вітчизняній пресі 

та інформаційних відеороликах телебачення. 

 
 

Публікація світового видання «The Washington Post» 
 

Організовано акцію зі збору металевих банок для виготовлення окопних 

свічок «Зігріймо наших захисників». 

Участь у благодійних акціях: «Здай кров – врятуй життя!», «Скажемо «НІ» 

дефіциту крові у Харкові!», «Наша кров рятує!» 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Колектив академії у Харківському обласному центрі переливання крові 
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З метою підтримки, допомоги та вдячності воїнами, які захищають свободу 

нашої країни та з нагоди Збройних Сил України, проведено благодійну акцію 

«Допомагаємо – Перемагаємо!». Члени Молодіжного Хабу відвідали солдатів, 

які наразі перебувають на лікуванні у медичних установах м. Харкова, 

з подарунками до свята. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члени Молодіжного Хабу у медичних установах м. Харкова 

 

Усвідомлюючи важливість процесу інформатизації освіти, що спричинена 

розвитком технологій, розуміючи, що  інформаційні технології міцно і впевнено 

проникають у студентське життя, виховна робота все більше переходить у 

медіапростір. 

За звітній період на сайті академії та сторінці  Молодіжного Хабу, на 

каналі ЮТУБ та соціальних мережах оприлюднено 20 творчих відеонаробок. 

Деякі з них: 

Відео-презентація конкурсантів щорічного конкурсу «Містер і Міс 

академії – 2022». 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Фрагмент відео-презентації конкурсантів конкурсу  

«Містер і Міс академії – 2022» 
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Відео виконання Державного Гімну України хоровими колективами 

академії. 

Відео-вітання від Молодіжного Хабу з Міжнародним днем сім'ї. 

Благодійний онлайн-концерт «Разом до перемоги». 

Відео-привітання випускників з отриманням дипломів 2022. 

 

 
 

Фрагмент з відеопривітання випускників на платформі YouTube 

 

Багатожанровий фестиваль мистецтв «Пишаюся тобою, Україно!». 

Відеопривітання від Молодіжного Хабу та студентів з Днем працівників 

освіти. 

Онлайн педагогічне інтерв’ю з викладачами академії. 
 

 

 
 

Фрагмент із педагогічного інтерв’ю на платформі YouTube 

 

Відео-презентація оновленого складу Студентської ради академії. 
 

 
 

Фрагмент з відео-презентації оновленого складу Студентської 

ради на платформі YouTube 
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Відеопривітання до Дня Захисників і Захисниць України. 
 

 
 

Фрагмент із відеопривітання до Дня Захисників і Захисниць України  

на платформі YouTube 

 

Продовжена плідна спільна робота професорсько-викладацького колективу 

на чолі з ректором та органів студентського самоврядування з метою 

формування у студентської молоді готовності до участі в процесах 

державотворення та активної їх участі у життєдіяльності академії. 

На початку жовтня пройшли конференції студентів на 

загальноакадемічному рівні та на рівні факультетів, де відбулися  вибори голови 

Студентської ради академії, голів Студентських рад факультетів та гуртожитку, 

формування складу органів студентського самоврядування та обрання 

представників до складу вченої ради академії, вчених рад факультетів.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Стенд оновленого складу Студентської ради академії 

 

Денисова Маргарита, голова Студентської ради академії, входить до 

оновленого персонального складу Харківської обласної Студентської ради. 
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За звітній період члени Студентської ради брали активну участь у роботі  

Вченої ради академії, Вчених рад факультетів, Педагогічних рад структурних 

підрозділів, приймальної, стипендіальної комісій та комісії сприяння 

працевлаштуванню випускників.  

Члени Студентської ради були активними і гідними учасниками зустрічей 

з експертами під час роботи комісій з акредитації освітніх програм. 

За звітній період члени Студентської ради брали участь у онлайн-

студентських зібраннях, форумах, молодіжних платформах, коворкінгах, 

тренінгах, воркшопах у м. Харкові.  

Члени Студентської ради стали ініціатором і виконавцем низки заходів:  

Участь у щорічному VI фестивалі «Вертеп-фест 2022». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Учасники VI фестивалю «Вертеп-фест 2022» 

 

Просвітницький event з представниками патрульної поліції. 

 

 
 

Учасники просвітницького event з представниками патрульної поліції 

 

Zoom-зустріч зі студентами Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії на тему «Факт чи фейк: як відрізнити правду від брехні у скаженому 

потоці інформації» у рамках проєкту «Схід і Захід разом». 
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Zoom-зустріч зі студентами Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

 

Патріотичний флешмоб у соціальній мережі Instagram «Я у національному 

вбранні». 

Zoom-зустріч студентів академії та студентською радою Мукачівського 

державного університету з Ганною Красіною, членом асоціації дитячих та 

сімейних психологів України та ICDP Ukraine на тему «Гостра реакція на стрес, 

базові навички саморегуляції». 

Онлайн-флешмоб «ХГПА в танці» до Всесвітнього дня танцю. 

Інста-фестиваль «Мій батько – моя гордість!». 
 

 
 

Учасники інста-фестивалю «Мій батько – моя гордість!» 
 

 

Інста-флешмоб «Ми всі як один – мужні, незламні, нескорені!». 

Участь голови Студентської ради у ХVIII Генеральній асамблеї 

організованою громадською організацією «Українська асоціація студентів». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Участь голови Студентської ради академії у ХVIII Генеральній асамблеї громадської 

організації «Українська асоціація студентів» 
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Відео-вікторина «Солов'їна Українська – як правильно?». 

 

 
 

Відео-вікторина «Солов'їна Українська – як правильно?» 

 

Онлайн вікторина «Подорож дитинством». 

Інста-фестиваль «Музика заради миру». 

Марафон прямих ефірів в соціальній мережі Instagram з нагоди 

Міжнародного дня студентів. 

Участь у першому студентському ONLINE QUIZ між командами студентів 

ЗВО м. Харкова. 

 

 
 

Учасники студентського ONLINE QUIZ між ЗВО м. Харкова 

 

Участь у Всесвітньому флешмобі «Зроби фото з хусткою» до Дня 

української хустки. 

 

 
 

Учасниці Всесвітнього флешмобу «Зроби фото з хусткою» 
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До дня Святого Миколая проведена щорічна Благодійна акція «Стань 

помічником Святого Миколая!». На зібрані кошти придбано подарунки, 

солодощі та розвивальні ігри для дітей з прийомних сімей, дітей з числа 

внутрішньо переміщених осіб, які мешкають у гуртожитку академії, дітей 

викладачів та співпрацівників академії та дітей з особливими потребами 

Основʼянського району. 

 

 
 

Новорічна казка для дітей 

 

Подарунки дітлахи отримали під час казкової вистави від студентів 

академії. 

 

 
 

 
 

Виховні заходи в академічних та коледжних групах 
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Під постійним контролем ректора знаходиться робота соціально-

психологічної служби. Для інформаційного забезпечення проведення 

акредитаційної експертизи спеціальностей та згідно з планом роботи на 2022 рік 

працівники соціально-психологічної служби провели моніторингові 

дослідження, в яких взяли участь 102  респонденти зі спеціальностей 

091 Біологія та 017 Фізична культура і спорт освітнього рівня «бакалавр» – 

січень-лютий 2022 року, зі спеціальності 016 Спеціальна освіта освітнього рівня 

«магістр» взяли участь 26  респондентів – серпень-вересень 2022 року: 

опитування з проблем «Визначення рівня задоволеності здобувачами 

освіти якістю освітньої діяльності та ОП» та «Вивчення ставлення здобувачів 

освіти до питань етики та академічної доброчесності» було охоплено 

67 студентів, з них 22 за спеціальністю 091 Біологія, 34 здобувачі освіти 

спеціальності  017  Фізична культура і спорт та 11 студентів за спеціальністю 

016  Спеціальна освіта. 21 респондент пройшов опитування на тему «Виявлення 

побажань та пропозицій стейкхолдерів»; 

  анкетування з питань «Дотримання рівня академічної свободи 

науково-педагогічних та педагогічних працівників» та «Вивчення ставлення 

науково-педагогічних та педагогічних працівників з питань етики та академічної 

доброчесності» охоплено 40 науково-педагогічних та педагогічних працівників;  

З метою ознайомлення з психологічними техніками, спрямованими на 

зняття емоційного напруження, надання рекомендацій щодо дій під час 

стресових ситуацій та допомоги спокійно пережити воєнний час у березні-квітні 

проведено 15 тренінгових занять за темами: «Як жити в умовах постійної загрози 

та не збожеволіти», «Перша психологічна допомога», «Синдром відкладеного 

життя», «Як боротися з надмірним хвилюванням: поради». Заняття пройшли 

понад 50 кураторів, наставників груп та здобувачів освіти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренінг «Синдром відкладеного життя» 
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Тренінг «Як боротися з надмірним хвилюванням: поради» 

 

З серпня по вересень 2022 р. зі всіма групами першокурсників проведено 

інформаційно-ознайомчі зустрічі соціально-психологічною службою зі 

здобувачами освіти, кураторами, наставниками та деканами факультетів. Під час 

зустрічей студентам було надано інформацію про роботу служби, пільговий 

контингент та  засоби зв’язку у разі необхідності як з психологами, так 

і соціальним педагогом. 

З метою виявлення рівня адаптації студентів першого курсу до умов 

освітнього процесу та виявлення актуальних педагогічних проблем у серпні та 

жовтні проведено низку діагностичних досліджень  процесу адаптації студентів 

академії та структурних підрозділів: Харківського, Красноградського та 

Балаклійського педагогічних фахових коледжів (вивчення психічних станів 

особистості студентів та виявлення типів темпераменту за Айзенком). Усього – 

508 респондентів, з них здобувачів освіти коледжу – 141, академії – 367. 

З результатами дослідження було ознайомлено адміністрацію академії, 

надано рекомендації та спланована подальша робота кураторів та наставників 

груп.  

У період з вересня по грудень психологами розроблено та проведено 

25 корекційних заходів для полегшення проходження рівня адаптації студентів 

першокурсників коледжу та академії, які були спрямовані на розвиток 

комунікативних навичок, формування почуття колективізму, взаємодовіри та 

взаємодопомоги у групі, формування сприятливого психологічного клімату 

першокурсників, підвищення рівня стресостійкості та пошук особистих ресурсів.  

Для надання систематичної психологічної підтримки, соціальної допомоги 

дітям та дорослим, які тимчасово проживають у гуртожитку та мають статус 
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ВПО, налагоджена плідна співпраця з благодійними, громадськими, 

волонтерськими організаціями: Міжнародна незалежна медична гуманітарна 

організація «Лікарі без кордонів», Гуманітарна місія «Проліска», мобільна 

команда Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Товариство Червоного 

Хреста Україна-Харків. 

 

 

Зустріч з Міжнародною незалежною медичною гуманітарною організацією 

«Лікарі без кордонів» 
 

 

Зустріч з Товариством Червоного Хреста Україна-Харків для дітей 

 

Окрім цього, у рамках співпраці відбулось 3 зустрічі з Міжнародною 

незалежною медичною гуманітарною організацією «Лікарі без кордонів» для 

здобувачів освіти. Охоплено понад 80 студентів спеціальності 053 Психологія та 

аспірантів спеціальностей 011 Освітні та педагогічні науки, 231  Соціальна 

робота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер-клас для студентів психолого-педагогічного факультету з Міжнародною 

незалежною медичною гуманітарною організацією «Лікарі без кордонів» 
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У рамках Всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства» для майже 

100 здобувачів освіти, молодих викладачів проведено тренінгові заняття та 

години спілкування на теми: «Мобінг, босинг, газлайтинг», «Як розпізнати 

токсичну людину», «Безпечний Інтернет та соціальні мережі», «Вчинення 

насильства в сімʼї».  

Під постійною увагою та опікою адміністрації академії та особисто 

ректора перебувають близько 900 студентів пільгового контингенту. Це 

108 студентів, які мають статус сироти чи позбавлені батьківського піклування, 

640 здобувачів освіти отримали статус внутрішньо переміщених осіб (у 

минулому році цей статус мали 77 студентів), 62 – студенти, батьки яких є 

учасниками бойових дій, 32 – діти та особи з інвалідністю, 5 – батьки яких є 

інвалідами війни, 4 – студенти померлих учасників бойових дій.  

У першому півріччі 2022 року соціальну стипендію отримували 

250 здобувачів освіти, а у другому півріччі кількість зросла до 409 осіб. 

На цей час тимчасово перебувають за кордоном 60 здобувачів освіти з 

числа пільгового контингенту. 

За звітній рік понад 300 здобувачів освіти звернулися за психологічною 

допомогою, емоційною підтримкою, вирішенням особистих проблем та шляхів 

їх подолання, соціальними проблемами та отримали консультативні поради в 

онлайн-форматі. З них за ініціативи деканів, кураторів, наставників та самих 

студентів 270 консультацій надано студентам пільгового контингенту, 

25 консультацій з наданням рекомендацій проведено для батьків, опікунів, 

прийомних батьків студентів. 

Студенти пільгового контингенту є членами старостату та студентських 

рад, беруть активну участь у роботі органів самоврядування академії та 

структурних підрозділів, у позааудиторних заходах освітнього закладу, 

у волонтерській діяльності в Україні та закордоном. 

Адміністрацією, професорсько-викладацьким складом, студентською 

радою академії створені всі умови для успішного навчання, особистісного 

розвитку та повноцінної життєдіяльності студентів пільгового контингенту, 

підготовки їх до самостійного життя. 
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Результатом роботи за 2022 р. є отримання адміністрацією академії: 

 – 19 грамот, подяк та листів вдячності за проведення заходів, якісну 

підготовку студентів до конкурсів, волонтерську роботу та активну 

позааудиторну роботу викладачів та студентів; 

– понад 70 здобувачів освіти отримали грамоти; 

– переможцями конкурсу «Студент року» стали 68 здобувачів освіти; 

– 139 студентів отримали грошову премію; 

– 302 здобувачам освіти надано матеріальну допомогу у зв’язку з важким 

станом здоров’я, тривалим лікуванням, втратою членів сім’ї, зруйнуванням 

житла, скрутним матеріальним становищем. 

Велика увага в режимі онлайн навчання приділяється розвиткові 

фізичного виховання та студентського спорту, спортивно-масовій, 

просвітницькій та фізкультурно-оздоровчій роботі. 

Фізичне виховання і спорт в академії є важливим чинником залучення 

молодого покоління до здорового способу життя, збереження й зміцнення 

здоров’я, профілактики захворювань і формування гуманістичних цінностей, що 

сприяє досягненню фізичної та моральної досконалості, популяризації рухової 

активності та фізичному вдосконаленні, збагаченню рухового досвіду студентів, 

вихованню корпоративної культури та, разом з іншими напрямами роботи, 

створюють репутаційний імідж. 

У звʼязку з військовою агресією російської федерації проти України, 

введенням воєнного стану студенти навчаються за допомогою платформ Meet, 

Moodle та Сlassroom.Google. 

Користуючись платформами дистанційного навчання викладачі кафедри 

фізичного виховання та спортивного вдосконалення розміщують теоретичний, 

методичний та практичний матеріал за темами, передбаченими навчальною 

програмою: завантажують відео практичних занять, технічних прийомів з 

ігрових видів спорту, основи техніки та методики навчання окремих видів легкої 

атлетики, розробляють нові тестові завдання з теоретичної та фізичної 

підготовленості. 
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За звітний період були проведені спортивні та фізкультурно оздоровчі 

заходи, спортивні свята до Дня фізичної культури і спорту, олімпійський 

тиждень, семінар «Історія українського козацтва», присвячений святкуванню 

Дня козацтва 14 жовтня, захід присвячений національно-патріотичні грі 

«Джура», участь у танцювальному марафоні «Україна понад усе» до святкування 

#ErasmusDays в Україні, участь в акції «Запали свічку», участь у студентській 

віртуальній фото-виставці «Спіймати мить осені: адаптація живого до зими через 

призму фотообʼєктиву». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивні свята до Дня фізичної культури і спорту 
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НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

Станом на 31.12.2022 року 44 викладачі та співпрацівники навчаються в 

аспірантурі академії та інших закладів вищої освіти України. 7 науково-

педагогічних працівників є здобувачами наукового ступеня доктора наук, 7 – 

наукового ступеня кандидата наук. 

2022 року до аспірантури вступили 12 осіб з підготовки докторів філософії 

за денною формою навчання зі спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки 

(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки і 13.00.07 – теорія та 

методика виховання) та 231 Соціальна робота. 

Загальна кількість докторів наук в академії – 23, кандидатів наук – 140. 

Мають вчені звання доцента – 100 науково-педагогічних працівників, 

професора – 22. 

Роман Міняйло, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

української лінгвістики, літератури та методики навчання захистив дисертаційне 

дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук. 

7 науково-педагогічним працівникам присвоєно вчене звання професора: 

Георгію Фініну, Оксані Бабакіній, Ірині Упатовій, Ользі Осовій, Сергію Бєляєву, 

Івану Степанцю, Христині Шапаренко, 12 науково-педагогічним працівникам 

присвоєно вчене звання доцента: Валентині Литвин, Віолетті Панченко, Лілії 

Джаббаровій, Інні Давидченко, Ірині Каденко, Альоні Пєхарєвій, Аліні Нежуті, 

Тетяні Дорош, Оксані Горовенко, Аллі Яцинік, Тетяні Калініній, Тетяні 

Бакуменко).  

Науково-дослідницька діяльність науково-педагогічних і педагогічних 

працівників та здобувачів освіти у 2022 році здійснювалась відповідно до 

затверджених Вченою радою напрямів наукової роботи та 7 затверджених 

Державною науковою установою «Український інститут науково-технічної 

експертизи та інформації» тем науково-дослідної роботи академії й окремих 

кафедр, зокрема:  

«Модернізація педагогічної системи терціарної едукації у контексті 

підвищення якості професійної підготовки конкурентоспроможних фахівців 
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і вдосконалення професіоналізму науково-педагогічних і педагогічних 

працівників» (державний реєстраційний номер 0120U105225);  

«Реалізація системи фахової підготовки в умовах інноваційного освітнього 

середовища вищого педагогічного навчального закладу» (державний 

реєстраційний номер 0117U007459);  

«Виховання духовної культури у дітей дошкільного віку» (державний 

реєстраційний номер 0117U007460);  

«Розвиток соціальності різних категорій осіб в умовах трансформаційних 

змін в українському соціумі» (державний реєстраційний номер 0117U007461);  

«Розробка моделей дослідження мутагенного, токсичного або 

стимулюючого впливу екологічних чинників на тваринний організм на базі 

Drosophila melanogaster (державний реєстраційний номер 0121U113923) тощо. 

Найбільш активними та продуктивними у різних напрямах наукових 

пошуків за підсумками року є науково-педагогічні та педагогічні працівники 

кафедр: педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту; 

іноземної філології; соціальної роботи; теорії та методики дошкільної освіти; 

спеціальної педагогіки і психології та інклюзивної освіти. 

У поточному році опубліковано 299 наукових статей, з яких 153 – 

у фахових виданнях України, 101 – у країнах економічного та європейського 

союзів (Грузія, Болгарія, Іспанія, Латвія, Угорщина, Польща, Румунія, США, 

Словаччина, Туреччина, Чехія, Італія, Японія, Швеція).  
 

 

Кількість опублікованих статей 

 

Позитивною була динаміка кількості наукових публікацій у виданнях, що 

індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science. 
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Динаміка кількості наукових публікацій у виданнях, що індексуються у наукометричних базах 

Scopus та Web of Science 

 

Підготовлено та опубліковано 608 тез доповідей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість опублікованих тез доповідей 

 

Науково-педагогічні і педагогічні працівники взяли активну участь у 

129 міжнародних та 406 усеукраїнських наукових конференціях, регіональних та 

міжвузівських вебінарах, семінарах, круглих столах тощо. Всього взяли участь 

1018 разів 

На конкурс для здобуття обласних іменних стипендій у галузі науки 

2022 року до номінації «Видатні науковці» подано кандидатуру Алли Чаговець, 

докторки педагогічних наук, професорки, професорки кафедри теорії та 

методики дошкільної освіти та до номінації «Молоді науковці» –  Альони 

Прокопенко, кандидатки педагогічних наук, доцентки, доцентки кафедри 

інформатики.  

Олеся Кисельова, кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка 

кафедри інформатики отримала Міжнародний сертифікат з присвоєнням 
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кваліфікації «Міжнародний керівника категорії Б» у галузі «Освіта та наука», 

відповідно до класифікації Юнеско.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Бган , старша викладачка кафедри математики та фізики, і 

Олександр Ткаченко, викладач кафедри іноземної філології, у якості наукових 

керівників отримали свідоцтва про підготовку переможців ХІІІ Всеукраїнськох 

інтернет-олімпіад з математики та німецької мови «На урок». 

 

 

Марк Босін, доктор фізико-математичних наук, професор, професор 

кафедри математики та фізики, і Оксана Онипченко, докторка педагогічних наук, 

доцентка, професорка кафедри соціальної роботи, стали науковими керівниками 

переможців та учасників Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт Малої академії наук України із числа здобувачів освіти 

академії та учнів закладів загальної середньої освіти м. Харкова. 

Кваліфікація і досвід науковців академії високо цінується в роботі 

всеукраїнських фахових об’єднань, зокрема:  
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Асоціації корекційних педагогів – Оксана Ільченко, кандидатка 

педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри спеціальної педагогіки 

і психології та інклюзивної освіти; Віталія Тарасова, кандидатка педагогічних 

наук, доцентка, доцентка кафедри спеціальної педагогіки і психології та 

інклюзивної освіти; Олена Потамошнєва, викладачка кафедри спеціальної 

педагогіки і психології та інклюзивної освіти; Олена Проскурняк, докторка 

психологічних наук, професорка, професорка кафедри спеціальної педагогіки 

і психології та інклюзивної освіти; Наталія Івашура, викладачка кафедри 

спеціальної педагогіки і психології та інклюзивної освіти; Альона Пєхарєва, 

кандидатка психологічних наук, доцентка, в.о. завідувачки кафедри спеціальної 

педагогіки і психології та інклюзивної освіти; Тетяна Калініна, кандидатка 

психологічних наук, доцентка, доцентка кафедри спеціальної педагогіки 

і психології та інклюзивної освіти; Наталія Савінова, докторка педагогічних 

наук, професорка, професорка кафедри спеціальної педагогіки і психології та 

інклюзивної освіти.  

Асоціації тифлопедагогів – Ольга Тельна, кандидатка педагогічних наук, 

доцентка, доцентка кафедри спеціальної педагогіки і психології та інклюзивної 

освіти. 

Харківський осередок Всеукраїнської громадської організації «Українська 

асоціація корекційних педагогів» – Олена Потамошнєва, викладачка кафедри 

спеціальної педагогіки і психології та інклюзивної освіти. 

Ольга Тельна, кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри 

спеціальної педагогіки і психології та інклюзивної освіти є співорганізаторкою 

міжнародного проєкту «Без кордонів: розвиток і підтримка інклюзивної 

освітньої спільноти в Україні за фінансування посольства Сполучених штатів 

Америки». 

Олена Бєлоліпцева, кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка 

кафедри соціальної роботи є членкинею Громадської організації «освітня та 

наукова фундація» та діючим координатором тренінгових програм Благодійної 

організації «Надія» (м. Київ).   



56 

 

Викладачі кафедри природничих дисциплін є членами Всеукраїнського 

ботанічного товариства та Всеукраїнської екологічної ліги. 

Ольга Рассказова, докторка педагогічних наук, професорка, професорка 

кафедри соціальної роботи – членкиня Громадської організації EdCamp Ukraine 

та Громадської організації Центр гендерної культури. 

Олена Борзик, докторка філософії, старша викладачка кафедри 

природничих дисциплін стала учасницею Обласного конкурсу «Найкращий 

молодий науковець Харківщини». 

Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної 

власності» надано 7 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір таким 

науково-педагогічним працівникам академії: 

Івану Степанцю, кандидату педагогічних наук, професору, проректору із 

наукової роботи; 

Інні Репко, кандидатці педагогічних наук, доцентці, проректору із науково-

педагогічної роботи; 

Сергію Бєляєву, доктору педагогічних наук, професору, завідувачу 

кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту; 

Вероніці Одарченко, кандидатці педагогічних наук, доцентці, професорці 

кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту; 

Олені Акімовій, кандидатці педагогічних наук, доцентці, доцентці кафедри 

педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту; 

Юлії Блудовій, кандидатці педагогічних наук, доцентці, доцентці кафедри 

педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту; 

Олені Ільїній, кандидатці педагогічних наук, викладачці кафедри 

педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту. 

Здійснено перереєстрацію безкоштовного доступу до електронних 

наукових баз даних в режимі он-лайн, зокрема електронних інформаційних 

ресурсів наукометричних баз Scopus та Web of Science, сайту ScienceDirect 

(Elsevier) та EBSCO (платформи EBSCOhost). 

Науково-педагогічні та педагогічні працівники своєчасно підвищують 

свою фахову та наукову кваліфікацію у різних формах, зокрема, цього року 
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отримали понад 400 сертифікатів щодо наукового та освітньо-наукового 

підвищення кваліфікації шляхом участі у вебінарах, семінарах, наукових 

конференціях тощо.  

Сертифікати про проходження закордонного наукового стажування 

отримали 49 науково-педагогічних працівників:  

Республіка Польща 

1. Валентина Анголенко – кандидатка педагогічних наук, викладачка 

кафедри соціальної роботи.    

2. Олена Школа – кандидатка педагогічних наук, професорка, завідувачка 

кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення.  

3. Олена Фоменко – кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка 

кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення. 

4. Ігор Пелешенко – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного 

виховання та спортивного вдосконалення, викладач вищої категорії. 

5. Артем Бойченко – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного 

виховання та спортивного вдосконалення, викладач вищої категорії. 

6. Дмитро Аксьонов – викладач кафедри фізичного виховання та 

спортивного вдосконалення. 

7. Галина Ульєва – викладачка кафедри іноземної філології. 

8. Анна Пікалова – кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка 

кафедри іноземної філології. 

9. Олександр Суховій – кандидат філософських наук, доцент, старший 

викладач кафедри культурологічних дисциплін та образотворчого мистецтва. 

10. Наталія Хміль – докторка педагогічних наук, доцентка, професорка 

кафедри інформатики. 

11. Анна Клєба – кандидатка педагогічних наук, доцентка, заступниця 

керівника навчального відділу. 

12. Лариса Олянич – кандидатка історичних наук, доцентка, доцента кафедри 

історії та суспільно-економічних дисциплін. 

13. Валентина Олянич – докторка історичних наук, доцентка, професорка 

кафедри історії та суспільно-економічних дисциплін. 



58 

 

14. Лариса Петриченко – докторка педагогічних наук, професорка, перший 

проректор. 

15. Ірина Толмачова – кандидатка педагогічних наук, доцентка,  професорка 

кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту. 

16. Олена Ільїна – кандидатка педагогічних наук, викладачка кафедри 

педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту. 

17. Валентина Литвин  докторка філософії, доцентка, доцента кафедри 

педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту. 

18. Оксана Пальчик – кандидатка сільськогосподарських наук, доцентка, 

доцентка кафедри природничих дисциплін. 

19. Катерина Волкова – кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка 

кафедри соціальної роботи. 

20. Марія Андрєєва – кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка 

кафедри соціальної роботи. 

21. Ольга Тельна – кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка 

кафедри спеціальної педагогіки і психології та інклюзивної освіти. 

22. Наталія Савінова – докторка педагогічних наук, професорка, професорка 

кафедри спеціальної педагогіки і психології та інклюзивної освіти. 

23. Ірина Журавльова – старша викладачка кафедри теорії та методики 

фізичного виховання. 

24. Анна Чала – кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри 

української лінгвістики, літератури та методики навчання. 

25. Юлія Гарюнова – кандидатка філологічних наук, старша викладачка 

кафедри української лінгвістики, літератури та методики навчання. 

26. Христина Шапаренко – докторка педагогічних наук, професорка, декан 

факультету дошкільної і спеціальної освіти та історії. 

27. Світлана Пєхарєва – кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти. 

28. Валентина Яценко – кандидатка педагогічних наук, старша викладачка 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти. 
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29. Людмила Балла – старша викладачка кафедри теорії та методики 

дошкільної освіти. 

30. Тетяна Бакуменко – докторка філософії, доцентка, старша викладачка 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти. 

31. Людмила Єфименко – докторка філософії, викладачка кафедри теорії та 

методики дошкільної освіти. 

Республіка Болгарія 

1. Георгій Фінін – доктор  філософських наук, професор, професор кафедри 

історії та суспільно-економічних дисциплін. 

2. Едуард Хряпін – кандидат історичних наук, доцент, в.о. завідувача 

кафедри історії та суспільно-економічних дисциплін.  

3. Геннадій Свистун – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри 

історії та суспільно-економічних дисциплін. 

4. Денис Руднік – кандидат історичних наук, старший  викладач кафедри 

історії та суспільно-економічних дисциплін. 

5. Віктор Квітковський – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та 

суспільно-економічних дисциплін.  

6. Юлія Чернецька – докторка педагогічних наук, професорка, професорка 

кафедри соціальної роботи. 

Англія 

1. Леся Калашнікова – кандидатка педагогічних наук, старша викладачка 

кафедри іноземної філології. 

Об’єднані Арабські Емірати 

1. Олександр Ткаченко – викладач кафедри іноземної філології. 

2. Алла Чаговець – докторка педагогічних наук, професорка, професорка 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти. 

Японія 

1. Ірина Кощавець – заслужена діячка мистецтв України, доцентка, доцентка 

кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя. 
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Ізраїль  

1. Ірина Толмачова – кандидатка педагогічних наук, доцентка, професорка 

кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту. 

2. Ганна Красіна – докторка філософії, викладачка кафедри педагогіки, 

психології, початкової освіти та освітнього менеджменту. 

3. Наталія Чернікова – старша викладачка кафедри природничих дисциплін. 

Італія  

1. Ольга Молчанюк – докторка педагогічних наук, професорка, професорка 

кафедри природничих дисциплін. 

Португалія 

1. Ганна Красіна – докторка філософії, викладачка кафедри педагогіки, 

психології, початкової освіти та освітнього менеджменту. 

Латвія 

1. Ольга Рассказова – докторка педагогічних наук, професорка, професорка 

кафедри соціальної роботи. 

Сполучені Штати Америки  

1. Ольга Соколюк – кандидатка педагогічних наук, старша викладачка 

кафедри теорії та методики фізичного виховання. 

Німеччина 

1. Ірина Лонська – викладачка кафедри української лінгвістики, літератури та 

методики навчання. 

 

Понад 25 років спільно з кафедрою педагогіки Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна видається збірник наукових праць «Наукові 

записки кафедри педагогіки», як наукове видання віднесене до категорії «Б» 

Переліку фахових видань України у галузі «Педагогічні науки», що 

індексуються у базах даних Google Scholar та Національної бібліотеки імені 

В. І. Вернадського. Упродовж року видано два збірники наукових праць. 

Науково-педагогічні працівники академії є членами редакційних колегій 

фахових наукових видань категорії Б за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні 

науки; 013 Початкова освіта; 014 Середня освіти; 015 Професійна освіта; 
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016 Спеціальна освіта; 017 Фізична культура і спорт, 091 Біологія, 231 Соціальна 

робота, які видаються у Харківському національному університеті 

імені В. Н. Каразіна, спільно з Комунальним закладом «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної ради (Галина Пономарьова, Лариса 

Петриченко, Іван Степанець, Алла Харківська, Юлія Чернецька, Олена Школа, 

Марина Роганова), Сумському державному педагогічному університеті 

А.С.Макаренка (Лариса Петриченко, Олена Акімова), міжнародних наукових 

журналах «Innovative Solution in Modern Science» (ОАЕ) (Ярослава Бельмаз), 

«Paradigm of knowledge» (Королівство Оман) (Ярослава Бельмаз), «International 

Education Studies and Sustainability» (США), «Part of Science» (Словацька 

республіка), Хортицькій національній навчально-реабілітаційній академії (Алла 

Харківська), Національному педагогічному університеті 

імені М. П. Драгоманова, спільно з Кам’янець-Подільським національним 

університетом імені Івана Огієнка (Наталія Савінова), Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини (Ольга Рассказова), 

Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди 

(Олена Твердохліб), Донецькому національному технічному університеті 

(Ярослава Бельмаз), Львівському університеті бізнесу та права (Бєляєв С. Б.), 

Харківський національний університет радіоелектроніки (Володимир 

Безкоровайний), Національний університет «Одеська політехніка» (Володимир 

Безкоровайний), Інститут Комунальної Інтеграції Університету Мінессоти 

(США) (Ольга Тельна), . 

 

За результатами участі у конкурсах, виставках, конференціях різного 

рівня колектив академії нагороджено: 

Золотою медаллю XIIІ Міжнародної виставки 

«Сучасні заклади освіти – 2022» у номінації «Упровадження 

сучасних технологій і методик формування ключових 

компетентностей здобувачів освіти»;  
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Дипломом гран-прі XIІІ Міжнародної виставки  

«Сучасні заклади освіти – 2022» у номінації «Інноваційна й 

наукова діяльність»;  

 

 

 

 

 

Академія нагороджена дипломом XIІI Міжнародної 

виставки «Сучасні заклади освіти – 2022» за активну участь 

у розбудові національної освіти й популяризації освітніх, 

наукових й інноваційних досягнень.  

 

 

 

Накопичений науково-педагогічний досвід та результати наукових 

досліджень викладачі кафедр упродовж року реалізували у процесі стажування 

науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів освіти міста Харкова, 

Харківської області та України: викладачів, учителів, вихователів, керівників 

гуртків, методистів, соціальних робітників. Усього 2022 року в академії, 

відповідно договорів  про співпрацю та про надання додаткової освітньої 

послуги, здійснили підвищення кваліфікації у формі стажування 104 педагогічні 

працівники. 

Плідною була студентська науково-дослідницька робота.   

В академії здійснюють свою науково-пошукову діяльність 20 наукових 

гуртків результатом діяльності яких є поглиблення та вдосконалення 

професійної компетентності щодо фахової діяльності, наукові публікації, 

підготовка наукових робіт до участі у наукових конкурсах та олімпіадах, 

розробка інформаційних та дидактичних матеріалів тощо. 

14 студентських наукових робіт було подано на Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук.  



63 

 

Перемоги у конкурсі творів-есе з психології в рамках VI Всеукраїнської 

науково-практичної конференції з міжнародною участю для професійного 

вдосконалення психологів та профорієнтації молоді «Харківський осінній 

марафон психотехнологій» отримали студенти психолого-педагогічного 

факультету:  

Юлія Гордєєва – диплом ІІ ступеня (науковий керівник – Світлана 

Бужинська, кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри 

педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту); 

Єлизавета Плотникова – диплом ІІ ступеня (науковий керівник – Світлана 

Бужинська, кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри 

педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту); 

Валерія Масловська – диплом ІІІ ступеня (науковий керівник – Світлана 

Бужинська, кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри 

педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту). 
 

 

 

Загалом, 583 здобувачі вищої освіти академії взяли участь у роботі наукових 

конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів, вебінарів міжнародного, 

усеукраїнського, регіонального та вузівського рівнів й опублікували 503 наукові 

роботи.  

 

 

 

 

 

Кількість студентських наукових публікацій 
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У 2022 році отримали сертифікати міжнародного конкурсу з комп’ютерної 

графіки та веб-дизайну «CreDiCo», що відбувався в Україні, США, Грузії, 

Польщі та Туреччині, здобувачі освіти факультету соціально-педагогічних наук 

та іноземної філології Альона Дрогваленко та Віктор Сирятський і психолого-

педагогічного факультету Дар’я Кривун. 

Здобувачка освіти факультету соціально-педагогічних наук та іноземної 

філології Марія Калініченко посіла 3 місцем у VIII грантовому конкурсі 

«Scholarship в Україні» (науковий керівник – Віолетта Панченко, старша 

викладачка кафедри іноземної філології, кандидат педагогічних наук, доцент). 

Переможцями та активними учасниками Усеукраїнських онлайн-олімпіад 

«Всеосвіта Осінь», «Всеосвіта Весна» та «Всеосвіта Зима» стали здобувачі 

освіти психолого-педагогічного факультету, факультету соціально-педагогічних 

наук та іноземної філології і факультету фізичного виховання та мистецтв:  

Дар’я Юхта , Катя Левчук, Анастасія Пурей, Анна Нижня. (дипломи ІІ  

ступеня) та Світлана Медведєва (диплом ІІІ ступеня) (науковий керівник – Ірина 

Лонська, викладачка кафедри української лінгвістики, літератури та методики 

навчання). 
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Марія Клименко, Микита Ульянов, Вероніка Калмикова, Марія Скріпова, 

Анастасія Ласкава (науковий керівник – Альона Прокопенко, кандидатка 

педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри інформатики). 
 

    

 

 

В академії проведено понад 200 наукових та освітньо-наукових заходів, 

зокрема: конференцій, круглих столів, семінарів, вебінарів, інтерактивних 

лекцій, наукових толок, онлайн-зустрічей, спільних засідань кафедр різних ЗВО 

тощо, присвячених розгляду педагогічних, соціальних, філологічних, 

історичних, правових, екологічних, здоров’язбережувальних питань та проблем 

педагогічної освіти. Усього у заходах викладачі, аспіранти та студенти взяли 

участь понад 3 500 разів.  

Найбільш значимим стало проведення 26 травня 2022 року Регіональної 

науково-практичної конференції «Підвищення якості національної освіти 

у контексті викликів сьогодення» за участі 176 науково-педагогічних 

та педагогічних працівників, аспірантів та студентів із 25 закладів освіти 

м. Харкова, Харківської області та України. 
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Вітальне слово учасникам конференції доктора педагогічних наук, професора, проректора з 

наукової роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Олександра Галуса  

 

29 листопада 2022 року відбулась Усеукраїнська науково-практична 

онлайн-конференція «Запровадження інноваційних освітніх практик як засіб 

підвищення якості національної освіти». У конференції взяли участь 237 

науково-педагогічних і педагогічних працівників, молодих учених, аспірантів, 

докторантів та студентів із 39 закладів освіти України. 
 

 

Учасники конференції за роботою 

 

2022 року члени колективу академії виступили співорганізаторами низки 

міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, в яких взяли 

участь 57 науково-педагогічних працівників різних кафедр: Гуманітарний 

університет «Народна Українська Академія»; Мукачівський державний 

університет; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» ; ДЗВО «Університет 
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менеджменту освіти» НАПН України; Харківський національний педагогічний 

університет імені Г. С. Сковороди; Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка; Житомирський державний університет імені 

Івана Франка, Державний заклад « Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка». 

Продовжила роботу науково-дослідна лабораторія «Духовні основи 

дошкільного дитинства», що функціонує в структурі Інституту духовного 

розвитку людини НАПН України (науковий керівник – Марина Вікторівна 

Роганова, докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри теорії та 

методики дошкільної освіти). Серед здобутків працівників лабораторії за 

2022 рік:  

1) підготовлено до друку 17 навчально-методичних посібників 

і наукових публікацій; 

2) проведено 7 освітньо-наукових заходів (конференції, семінари-

практикуми, майстер-класи, круглі столи) за участі науковців та освітян 

м. Харкова, Харківської області та України;  

3) започатковано постійно діючий вебінар для науково-педагогічних 

і педагогічних працівників та здобувачів освіти «Розумні цифрології в 

дошкільній освіті». 

«Центр гендерної освіти» здійснював свою роботу спільно з Харківським 

гендерним центром «Гендерний відкритий університет», центром «Компас» 

фонду «Благо», міським Центром гендерної культури:  

1) підготовлено та опубліковано 11 тез-доповідей з проблем 

упровадження ідей гендерної рівності в освітній процес, забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації всіх форм дискримінації, 

запобігання насильству в усіх сферах життя суспільства, протидії торгівлі 

людьми тощо. 

2) 30 здобувачів освіти академії взяли участь у тренінгу  «Забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в умовах безпекових викликів» 

спільно з Департаментом науки і освіти Харківської обласної (військової) 

адміністрації. 
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3) команда Центру взяла участь у науковому квесті з питань гендерної 

освіти, організованому спільно із Департаментом науки і освіти Харківської 

обласної (військової) адміністрації (17 листопада 2022 року). 

4) для здобувачів освіти проведено наукову толоку з історії 

забезпечення рівності в українських родинах. 

5) за участі членів Центру проведено конкурс відео лекторіїв з питань 

забезпечення гендерної рівності для здобувачів освіти спеціальності 

231 Соціальна робота. 

Науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки, психології, 

початкової освіти та освітнього менеджменту забезпечують діяльність 

Лабораторії психологічного благополуччя особистості з метою напрацювання 

наукових рекомендацій щодо умов, змісту, методів та засобів забезпечення 

сприятливих психологічних умов навчання здобувачів освіти в умовах 

дистанційної освіти та воєнного стану, зокрема:  

1) працівники лабораторії Ірина Толмачова, кандидатка педагогічних 

наук. доцентка, професорка кафедри, Світлана Бужинська, кандидатка 

психологічних наук, доцентка, доцентка кафедри, Олена Акімова кандидатка 

педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри, Лариса Кондрацька, кандидатка 

психологічних наук, доцентка, доцентка кафедри представили наукові здобутки 

лабораторії на Міжнародній науково-практичній конференції «Психологічний 

супровід особистості в умовах сучасних викликів постмодерного суспільства: 

теоретичні засади та прикладні аспекти», що відбулася у м. Дніпро; 

2) результати досліджень науковців лабораторії за участі здобувачів 

освіти було реалізовано у змісті наукових доповідей студентів академії на 

VI Всеукраїнській науково-практичній конференції «Харківський осінній 

марафон психотехнологій» в Харківському національному університеті імені 

Г. С. Сковороди, що були оцінені дипломами ІІ і ІІІ ступенів;  

3) підготовлено та видано 13 наукових публікацій з проблем загальної, 

кризової та педагогічної психології, зокрема, 3 роботи було опубліковано у 

закордонних виданнях (Польща). 
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З метою наповнення електронного навчально-методичного комплексу 

освітніх компонентів, що викладаються в академії та її структурних підрозділах,  

2022 року підготовлено 191 роботу на 774,37 друкованих аркушах. Загальна 

кількість науково-педагогічних та педагогічних працівників, які взяли участь у 

написанні становить 95%. 

 

Факультет дошкільної і спеціальної освіти та історії  

Кількість наукових, навчальних та навчально-методичних видань, 

підготовлених та надрукованих 2022 року – 26, із них: для викладачів – 7 робіт; 

для здобувачів вищої освіти – 19 робіт. Друкованих аркушів – 103,41. 

Психолого-педагогічний факультет  

Кількість наукових, навчальних та навчально-методичних видань, 

підготовлених та надрукованих 2022 року – 22, із них: для викладачів – 10 робіт; 

для здобувачів вищої освіти –12 робіт. Друкованих аркушів – 118,96.  

Факультет соціально-педагогічних наук та іноземної філології  

Кількість наукових, навчальних та навчально-методичних видань, 

підготовлених та надрукованих 2022 року – 43, із них: для викладачів – 13 робіт; 

для здобувачів вищої освіти – 30 робіт. Друкованих аркушів – 154,47.  

Факультет фізичного виховання та мистецтв  

Кількість наукових, навчальних та навчально-методичних видань, 

підготовлених та надрукованих 2022 року – 32, із них: для викладачів – 12 робіт; 

для здобувачів вищої освіти – 20 робіт. Друкованих аркушів – 145,83.  

Красноградський педагогічний фаховий коледж 

Кількість наукових, навчальних та навчально-методичних видань, 

підготовлених та надрукованих 2022 року – 48, із них: для викладачів – 13 робіт; 

для здобувачів освіти – 35 робіт. Друкованих аркушів – 195,2. 

Балаклійський педагогічний фаховий коледж  

Кількість наукових, навчальних та навчально-методичних видань, 

підготовлених та надрукованих 2022 року – 20, із них: для викладачів – 5 робіт; 

для здобувачів освіти – 15 робіт. Друкованих аркушів – 56,5.  
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В академії продовжують свою роботу наукові школи гуманітарно-

педагогічного спрямування: 

– «Система виховної роботи у закладах вищої педагогічної освіти» Галини 

Пономарьової, докторки педагогічних наук, професорки, заслуженої працівниці 

народної освіти України, Почесної громадянки Харківської області; 

– «Менеджмент інноваційного розвитку вищої освіти України» Алли 

Харківської, докторки педагогічних наук, професорки; 

– «Теорія і практика розвитку інклюзивної освіти» Ольги Рассказової, 

докторки педагогічних наук, професорки; 

– «Виховання духовної культури молоді» Роганової Марини Вікторівни, 

докторки педагогічних наук, професорки; 

– «Фізичне виховання дітей та молоді засобами інноваційних освітніх 

технологій» Олени Школи, кандидатки педагогічних наук, професорки. 

2022 року результати діяльності наукових шкіл знайшли своє втілення у 

47 наукових публікаціях та 18 науково-методичних роботах, 8 дисертаційних 

дослідженнях на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук, що 

готуються до захисту.  

Академія співпрацює з 50 закладами вищої освіти, академічними 

товариствами та громадськими організаціями України і зарубіжжя, зокрема: 

Словацької Республіки, Республіки Польща, Латвії, США, Фінляндії, 

Казахстану, Англії, Бельгії, Італії, Канади, Швеції.  

У 2022 році підписано договори про співпрацю з: Науково-дослідною 

установою «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем»; 

Закарпатським угорським інститутом імені Ференца Ракоці ІІ; Криворізьким 

державним педагогічним університетом; Державним закладом «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка». 

 

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА 

З метою забезпечення якісної практичної підготовки здобувачів освіти 

були визначені бази практики: 43 заклади дошкільної освіти, 59 закладів 

загальної середньої освіти, 2 заклади вищої освіти, 4 позашкільних заклади 
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освіти, 2 соціальних центри, 3 музеї, 1 реабілітаційний центр, а також 

Громадська організація Харківський центр реабілітації молодих інвалідів 

та членів їх сімей «Право вибору», Громадська організація «Особлива майстерня 

– мистецтво для аутизму», Благодійний фонд «Інститут раннього втручання» для 

дітей з порушеннями розвитку та дітей-інвалідів, Комунальний заклад 

«Харківський інклюзивно-ресурсний центр Харківської міської ради», 

Комунальний заклад «Обласний організаційно-методичний центр культури і 

мистецтва», Комунальний заклад «Харківський дитячий будинок «Родина» 

Харківської міської ради», Харківська благодійна організація батьків дітей із 

хромосомними хворобами та лікарів генетиків, Обласний комунальний заклад 

«Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини», 

Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, 

Інститут фізіології рослин і генетики Національної Академії Наук України. 

У межах співпраці з культурними осередками України студенти 

зі спеціальності 035 Філологія проходили практику у м. Полтава – Літературно-

меморіальний музей І. П. Котляревського та у м. Києві – Національний музей 

літератури України. 

Організація співпраці із Мурованською сільською радою територіальної 

громади Львівського району Львівської області сприяла проведенню навчально-

ознайомчої та професійно-педагогічної практик здобувачів освіти спеціальності 

231 Соціальна робота. Під час зустрічей майбутніх фахівців соціальної сфери 

познайомили з досвідом роботи в умовах воєнного часу з особами з числа ВПО, 

особами з інвалідністю, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 

піклування. 

Практика в академії і структурних підрозділах: Харківському, 

Красноградському та Балаклійському педагогічних фахових коледжах, − була 

організована за допомогою використання технологій дистанційного навчання 

(ZOOM, Google Meet, Google Classroom, месенджерів Viber, Telegram, 

електронної пошти), що дозволило організувати освітній процес на відстані та 

забезпечити зв’язок між викладачами, здобувачами освіти, керівниками баз 

практики.  
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Огляд електронних освітніх платформ зі здобувачами освіти  

спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Створені Viber-спільноти для швидкої взаємодії зі здобувачами освіти 

 

Проведення практики «Перші дні дитини в школі»  з використанням платформи ZOOM на базі 

Харківської гімназії № 46 ім. М.В. Ломоносова Харківської міської ради Харківської області 
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Завідувачами практики, викладачами, представниками баз практики, разом 

зі здобувачами освіти було проведено навчальні онлайн-зустрічі, вебінари, 

круглі столи тощо. 

Особливістю проведення практики в дошкільних закладах 2022 року стало 

створення освітнього контенту на YouTube. Викладачами кафедри теорії та 

методики дошкільної освіти був створений YouTube-канал «Педагогічна 

практика» на якому розміщені відео занять театралізованої та ігрової діяльності, 

які розробили здобувачі освіти. 

Ще однією новою формою роботи для здобувачів освіти спеціальності 

032 Історія та археологія стали різноманітні віртуальні екскурсії по музеях 

та історичних місцях, активне використання геоінформаційних систем, карт 

Google, супутникових фото окремих місцевостей тощо. 

Провідну роль в організації та проведенні навчальних занять здобувачами 

освіти спеціальності 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська) із 

учнями закладів загальної середньої освіти відіграли інтерактивні онлайн-

сервіси для створення інтерактивних завдань: Kahoot!, LearningApps, Class 

Marker, Quizlet та інші, які разом із застосунком для створення та відтворення 

презентацій Microsoft Power Point сприяли формуванню основних видів 

діяльності школярів, а саме: говоріння, читання, аудіювання та письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Проведення здобувачами освіти спеціальності 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська) уроків 

англійської мови з використанням інтерактивних завдань на базі 

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 78 Харківської міської ради Харківської області 
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Слід відзначити, що оновлені форми роботи сприяли розвитку 

інформаційної культури, критичного мислення, креативності та самостійності, а 

також сприяли опануванню практикантами навичок роботи з арт-інструментами 

деяких програм пакету Microsoft Office.  

У процесі практики актуалізувалися всі аспекти майбутньої професії, 

формувалося осмислене ставлення до професійних знань, розвивалися 

професійно необхідні вміння, навички, відбувалася постійна орієнтація 

на професійний саморозвиток майбутнього фахівця тощо. 

Наприкінці кожного виду практики викладачами спільно з завідувачами 

практики та представниками баз практики були проведені конференції за 

підсумками різних видів практики. 

 

 
 

 

Успішність здобувачів освіти академії та структурних підрозділів за результатами різних 

видів практики 2022 року 

 

Якісний показник практичної підготовки здобувачів освіти становить 

100 %. Це дає підстави стверджувати, що практична підготовка здобувачів освіти 

у академії та структурних підрозділах покликана підготувати і сформувати 

конкурентоспроможного, високоінтелектуального фахівця, який володіє усіма 

новітніми технологіями та сучасними методиками, здатного побудувати власну 

траєкторію професійного розвитку, готового до варіативної поведінки в 

професійній діяльності.  
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ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

Упродовж 2022 року ректором, адміністрацією, науково-педагогічними, 

педагогічними працівниками та здобувачами освіти особлива увага приділялася 

профорієнтаційній роботі. 

В умовах воєнного стану в академії та структурних підрозділах 

профорієнтаційна робота була організована в онлайн та офлайн режимі за 

допомогою використання онлайн-платформ, месенджерів та соціальних мереж 

(ZOOM, Google Meet, Viber, Telegram). 

Колективом академії завдяки тісній співпраці з Департаментом науки  

і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департаментом освіти 

Харківської міської ради та Харківським міським центром зайнятості за звітний 

період проведено понад 300 заходів профорієнтаційного спрямування, де 

розповсюджено понад 2500 електронних та друкованих буклетів у яких 

розміщено інформацію про підготовку фахівців за різними спеціальностями, 

деякі з них: 

- ярмарка професій «Smart step», яка проходила на базі Комунального 

закладу «Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 63 Харківської 

міської ради Харківської області»; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Профорієнтаційна зустріч учнів Комунального закладу «Харківська загальноосвітня школа  

I-III ступенів № 63 Харківської міської ради Харківської області» з науково-педагогічними  

і педагогічними працівниками закладів вищої освіти м. Харкова 

 

- проведення профорієнтаційного заходу в Харківській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів № 153 Харківської міської ради Харківської області; 
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Профорієнтаційна зустріч з учнями Харківської загальноосвітньої школі І-ІІІ ступенів № 153 

Харківської міської ради Харківської області 

- онлайн-тренінги для випускників академії та структурних підрозділів 

«ПрофіFest. Професійна мережа майбутнього». 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ПрофіFest. Професійна мережа майбутнього» 

 

Відповідно до плану профорієнтаційної роботи в академії працює 

консультативний пункт приймальної комісії та call-центр, де можна отримати 

вичерпну інформацію про умови вступу, Правила прийому до академії та 

структурних підрозділів, особливості проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання, національного мультипредметного тесту, магістерського тесту 

навчальної компетентності та дізнатися про підготовку фахівців за різними 

спеціальностями. 

На офіційному сайті академії, а саме на сторінках «Абітурієнту»,  

та у соціальній мережі Інстаграм, розміщена й постійно оновлюється інформація 

про академію та структурні підрозділи щодо особливостей вступної кампанії 

2022 року. 
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З метою підтримки зв’язків із управліннями, відділами освіти та закладами 

загальної середньої освіти м. Харкова і Харківської області викладачами, 

співпрацівниками та здобувачами освіти проведено низьку онлайн 

профорієнтаційних заходів: 

- онлайн-зустрічі з інспекторами секторів освіти районних державних 

адміністрації; 

- зустрічі з адміністрацією та вчителями Харківських загальноосвітніх шкіл; 

- онлайн-лекції за темою «Педагог – найкраща професія»;  

- майстер-класи за темами «Світ професій – мій вибір, мій успіх»,  

«Педагог-творець, помічник, радник, наставник»; 

- онлайн-екскурсії з метою ознайомлення з матеріально-технічною та 

науково-методичною базами для забезпечення якісного освітнього процесу 

в академії. 

Упродовж 2022 року в академії було проведено кілька Днів відкритих 

дверей та майстер-класів, які відвідали понад 350 випускників закладів загальної 

середньої освіти м. Харкова та Харківської області. 

 

 

  
 

Онлайн Дні відкритих дверей в академії 
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Майстер-клас «Написання мотиваційного листа» 

 

Проведена профорієнтаційна робота сприяла 100 % виконанню обсягу 

прийому, погодженому Департаментом науки і освіти Харківської обласної 

державної (військової) адміністрації та затвердженого рішенням сесії 

Харківської обласної ради від 21 грудня 2021 року № 335-VІІІ «Про 

затвердження Програми економічного і соціального розвитку Харківської 

області на 2022 рік». Додатково було ще виділено 63 місця регіонального 

замовлення для зарахування вступників, місце проживання яких зареєстровано 

на особливо небезпечній території.  

 

РОБОТА ВІДДІЛУ МІЖНАРОДНИХ  

ЗВ’ЯЗКІВ ТА АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

Колектив академії співпрацює із 18 закладами вищої освіти, науковими 

установами, фондами Словаччини, (Європейський інститут безперервної 

освіти, Академічне товариство імені Балудянського), Польщі (Природничо-

гуманітарний університет, Університет суспільних наук), Латвії (Балтійська 

міжнародна академія, Даугавпільський університет), США (Національний 

університет Луї, Інститут комунальної інтеграції Університету Міннесоти, 

Корпус Миру Сполучених Штатів Америки в Україні), Фінляндії (Офіційний 

представник Західно-Фінлянського коледжу в Україні, Інститут міжнародного 

академічного та наукового співробітництва, Освітня фундація EduFuture), 

Англії ( David Game College Group), Італії (Представництво італійської 
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благодійної організації «Благодійний фонд «Дон Калабрія Україна»), 

Казахстану (Павлодарський державний педагогічний університет), Бельгії 

(Бельгійська рада з питань освіти), Швеції (Стокгольмський університет), 

Канади (Університет Торонто).  

2022 н. р. укладено Меморандум про міжнародну співпрацю 

партнерських установ Бельгійської ради з питань освіти 

Бельгійською Радою з питань освіти висловлено щиру подяку 

колективу академії в особі ректора, Галини ПОНОМАРЬОВОЇ, за плідну 

міжнародну співпрацю по обміну кращими педагогічними практиками 

з мережею Бельгійської ради з питань освіти, впровадження інноваційних 

європейських методик дистанційного навчання в освітній процес академії, 

поширення методичного досвіду викладачів закладу в межах співпраці 

з партнерами Ради та сприяння розвитку освіти України в складних умовах 

сьогодення. 

2022 року було встановлено партнерські відносини з університетами 

Великобританії шляхом доєднання до Ініціативи “Twinning”, яка була 

проголошена британською консалтинговою компанією у сфері вищої 

Cormack Consultancy Group за підтримки МОН України. Метою такого 

єднання є персоналізація відносин між університетами-партнерами та пошук 

оптимальних шляхів підтримки конкретних українських ЗВО їх побратимами 

з Великобританії, створення довгострокових стратегічних альянсів 

університетів. 

На основі договірної співпраці 236 науково-педагогічних, педагогічних 

працівників та здобувачів вищої освіти академії пройшли підвищення 

професійної кваліфікації, організованого Бельгійською радою з питань 

освіти, Фінською освітньою фундацією EduFuture, факультетом мовної освіти 

Стокгольмського університету.  

У рамках договірної співпраці з Бельгійською радою з питань освіти 

упродовж 2022 року 34 науково-педагогічних, педагогічних працівників кафедр: 

корекційної освіти та спеціальної психології; української лінгвістики, літератури 

та методики навчання; історії та суспільно-економічних дисциплін; педагогіки, 
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психології, початкової освіти та освітнього менеджменту; фортепіано; 

інформатики; теорії та методики дошкільної освіти; природничих дисциплін; 

соціальної роботи взяли участь у IV та V потоках Міжнародного освітнього 

руху «Кіберпедагог». 

За участі 127 викладачів та студентів академії пройшов англомовний 

методичний вебінар «Кращі практики дистанційної освіти у закладах вищої 

освіти Швеції» на основі договірної співпраці з факультетом мовної освіти 

Стокгольмського університету. Методичний вебінар був проведений Катею 

Венмарк-Нільссон, лекторкою, керівницею напряму методичної роботи по 

підготовці майбутніх учителів шкіл Швеції, яка неодноразово була нагороджена 

державними преміями Швеції за кращі методичні розробки в сфері середньої 

освіти Швеції. 

Професор Ротердамського університету Erasmus  (Нідерланди) Фаді 

Хірзала провів низку майстер-класів по створенню онлайн курсів Making a 

MOOC, а також запросив до навчання на автоському курсі Qualitative 

Comparative Analysis усіх зацікавлених. 

87 науково-педагогічних і педагогічних працівників академії 

підвищили свою кваліфікацію у  формі стажування, онлайн-вебінарів, олайн-

конференців, онлайн-лекцій у таких країнах як Польща, Німеччина, Італія, 

Болгарія, Латвія, Чехія, Франція, Швеція, Словаччина, США, Англія, Японія, 

Ізраїль, Португалія, ОАЕ 

Продовжується плідна співпраця з Офісом Еразмус+ в Україні. 

Зокерма, 272 науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів 

вищої освіти академії  долучилися до світової ініціативи - Святування Днів 

Еразмус 2022. На світовій мапі заходів Еразмус+ було розміщено заходи 

викладачів і студентів кафедр фортепіано, вокально-хорової підготовки 

вчителя, фізичного виховання та спортивного вдосконалення, теорії та 

методики фізичного виховання, природничих дисциплін, інформатики, 

соціальної роботи, української лінгвістики, літератури та методики навчання, 

історії та суспільно-економічних дисциплін, корекційної освіти та 
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спеціальної психології, педагогіки, психології , початкової освіти та 

освітнього менеджменту. 

97 викладачів та студентів взяли участь у міжнародних вебінарах та 

освітніх воркшопах «Особливості виконання проєктів з мобільності під час 

війни та додаткові можливості підтримки працівників та студентів 

університетів» за підтримки МОНУ та Офісу Еразмус+. 

У 2022 році 27 здобувачів вищої освіти академії стали учасниками  та 

призерами міжнародних проєктів підтримки та співпраці, що проводилися за 

фінансування Європейського Союзу в форматі онлайн. Марія КАЛІНІЧЕНКО, 

студентка 3 курсу факультету соціально-педагогічних наук та іноземної 

філології посіла 3 призове місце у VIII грантовому конкурсі «Scholarship 

в Україні».  

 

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНЕ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА НАУКОВОЇ РОБОТИ 

Одним з найбільш значимих структурних підрозділів академії 

є бібліотека, фонд електронних та друкованих видань формується згідно 

з навчальною, науково-дослідною та виховною роботою академії та  структурних 

підрозділів Харківського, Красноградського, Балаклійського педагогічних 

фахових коледжів з урахуванням потреб освітнього процесу. 

Головним завданням фахівців бібліотеки є забезпечення інформаційних, 

освітніх та культурних потреб викладачів та здобувачів освіти академії з 

урахуванням інтенсивного розвитку і поширення інформаційних технологій.  

За 2022 рік бібліотечний фонд 

поповнився на 385 примірників 

друкованих, електронних та періодичних 

видань. 92,1% становлять підручники та 

навчальні посібники, методичні 

рекомендації, матеріали до семінарських, 

практичних, лабораторних занять та самостійної роботи студентів, авторами 

яких є викладачі  академії.  
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Постійно проводиться робота з наповнення матеріалами електронних 

інформаційних ресурсів бібліотеки: електронного навчально-методичного 

комплексу дисциплін, цифрового репозиторію академії. 

Працівниками бібліотеки проведено 

цикл онлайн-зустрічей для здобувачів вищої 

освіти усіх спеціальностей «Віртуальний 

дайджест до бібліотеки».  

 

Були надані рекомендації щодо 

використання електронних фондів бібліотеки: 

електронного навчально-методичного 

комплексу освітніх компонентів, цифрового 

репозиторію, доступу до електронних версій 

періодичних видань, академічних пошукових 

систем, віртуальних тематичних виставок, матеріалів семінарів-практикумів 

тощо. 

Семінар-практикум для бакалаврів «Поради бібліотекаря до написання 

курсових та дипломних робіт». 

  

 

 

 

 

 

Для магістрів та аспірантів проведені бібліотечні коучинги : «Поради 

бібліотекаря щодо написання наукових робіт», «Де знайти інформацію для 

наукового дослідження».  
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Майбутні спеціалісти ознайомлені з нормативно-правовими засадами 

академічної доброчесності в сучасному науково-освітньому просторі, 

з можливістю ресурсів для запобігання недоброчесних практик, доступу 

до академічних пошукових систем, з правилами цитування, оформлення 

посилань на роботи інших авторів та складання списків використаних джерел.   

Працівники бібліотеки користувачам надають консультації 

з бібліографічних питань щодо індексування видань за системою УДК, 

організації і методики створення апарата навчальної книги, технічного 

оформлення видань (підручників, навчальних посібників і методичних 

матеріалів).  

 З метою надання допомоги викладачам у підготовці наукових та навчально-

методичних видань до друку підготовлено методичні рекомендації «Приклади 

оформлення науково-методичних матеріалів до видання». 

 

 

 

 

 

 

 

До уваги користувачів на сайті бібліотеки, нашому каналі You Tube, 

сторінці Fecebook працівники представляють власні віртуальні інформаційні 

продукти (віртуальні мистецькі портрети, бібліотрансформер, екскурсії, 

буктрейлери, інформхвилинки) до знаменних та пам’ятних дат.  

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1W5ezvxu04ibu5ZHiOlC43b93mCN65Maq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W5ezvxu04ibu5ZHiOlC43b93mCN65Maq/view?usp=sharing


84 

 

 

Мистецький портрет  

«Ірен Роздобудько – до 60-річчя 

від дня народження». 

 

 

 

 

Бібліотрансформер  

«Український Сократ – Григорій 

Сковорода». 

 

 

 

 

Мистецький портрет  

«Золотий голос України – 

Соломія Крушельницька» 

 

 

 

 

 

 

Мистецький портрет 

«В архіви не ходив, очевидців  

не шукав. Брав усе від життя…» 

(Анатолій Дімаров) 
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ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОКРАЩЕННЯ 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

 

Основою фінансової діяльності академії є дотримання принципів цільового 

та ефективного використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті 

рішень, аналіз та оперативне коригування обсягів надходжень і напрямків 

видатків. Основним документом, який визначає загальний обсяг, цільове 

надходження та використання коштів академії, є кошторис доходів і видатків на 

рік. Дохідна частина спеціального фонду формувалася від надання освітніх, 

наукових та інших послуг. З метою підвищення ефективності використання 

фінансових ресурсів за всіма джерелами здійснювався постійний контроль 

фінансово-господарської діяльності, контроль за дотриманням вимог 

бюджетного законодавства, фінансової дисципліни, нормативно-правових актів. 

Упродовж 2022 року всі розрахункові документи вчасно подавалися до 

казначейства для здійснення розрахунків із державними фондами, установами, 

організаціями та постачальниками. 

Фінансова діяльність академії здійснювалася відповідно до положень 

Закону України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», постанов 

Кабінету Міністрів України, рішень сесії Харківської обласної ради, 

розпоряджень Харківської обласної державної адміністрації, наказів 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, 

Статуту академії, наказів і листів Міністерства освіти і науки України. 

Відповідно до програмної класифікації видатків місцевого бюджету 

академії на 2022 р. визначено і затверджено Харківською обласною радою 

кошторис доходів та видатків за загальним фондом у сумі 151 млн. 198 тис. 

221 грн. 

заробітна плата  - 92 млн. 756 тис. 223 грн. 

нарахування на заробітну плату – 20 млн. 218 тис. 586 грн. 

витрати на харчування студентів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування – 2 млн. 602 тис. 574  грн. 

комунальні послуги – 6 млн. 515 тис. 183 грн. 
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стипендія – 23 млн. 234 тис. 532 грн. 

інші видатки – 5 млн. 871 тис. 123 грн. 

Надійшло асигнувань 150 млн. 348 тис. 863 грн. 

Бюджетні кошти, одержані протягом 2022 року, використані повністю за 

цільовим призначенням. Заборгованості з виплати заробітної плати, стипендії, 

допомоги викладачам, співпрацівникам та студентам в академії немає. 

Показники надходження коштів 

із обласного бюджету (грн.) 
Витрати 2020 рік 2021 рік 2022 рік 

Заробітна плата 75 млн.587 тис.449 грн. 97 млн.311 тис.984 грн. 92 млн. 756 тис. 223 грн.. 

Нарахування на 

зарплату 

16 млн.554 тис.658 грн. 21 млн.247 тис.223 грн. 20 млн. 216  тис. 837 грн. 

Витрати на харчування 

дітей-сиріт 

2 млн. 540 тис 319 грн. 2 млн. 640 тис 422 грн. 2 млн.602 тис. 574 грн. 

Комунальні послуги  2 млн. 905 тис. 244 грн. 4 млн. 787 тис. 466 грн. 5 млн. 679 тис. 791 грн. 

Стипендії 16 млн.606 тис.969 грн. 17 млн. 905 тис.560 

грн. 

23 млн. 234 тис. 532 грн. 

Капітальні видатки 25 тис.670 грн. 818 тис.607 грн. 360 тис. грн. 

Інші видатки 4 млн.434 тис. 341 грн. 2 млн.963 тис. 917 грн. 5 млн. 498 тис. 906 грн. 

Видатки на підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

- 

 

108 тис. 690 грн. 

- 

Всього 118 млн. 

654 тис. 650 грн. 

147 млн. 

869 тис. 650 грн. 

150 млн. 348 тис. 863 грн. 

 

З даних, наведених у таблиці, простежується динаміка росту фінансування 

видатків загального фонду академії. 

Відсотки використання коштів загального фонду  

у 2022 році до загальної суми фінансування (грн.) 

 

Показники Сума % 

Заробітна плата  92 млн. 756 тис. 223 грн. 61,69 

Нарахування 20 млн. 216 тис. 837 грн. 13,45 

Витрати на утримання дітей-сиріт 2 млн. 602 тис. 574 грн. 1,73 

Комунальні послуги 5 млн. 679 тис. 791 грн. 3,78 

Стипендії 23 млн. 234 тис. 532 грн. 15,45 

Капітальні видатки 360 тис. грн. 0,24 

Інші видатки 5 млн. 498 тис. 906 грн. 3,66 

Всього 146 млн. 22 тис. 109 грн. 100 

 

Станом на 31.12.2022 р. відповідно до затвердженого кошторису на 

2022 рік профінансовані всі видатки загального фонду бюджету.  
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Середньооблікова кількість працівників академії на 1 січня 2022 року 

склала 556 осіб. 

Середня заробітна плата (грн.) 

Рік 2020 2021 2022 

Середня заробітна плата 14 тис.416 грн. 15 тис.433 грн. 14 тис. 053 грн.  

 

В академії та структурних підрозділах в 2022 році у повному обсязі 

забезпечено виплату заробітної плати викладачам, співпрацівникам та стипендію 

студентам. 

Із обласного бюджету надійшло 150 млн. 348 тис. 863 грн. Отримані 

кошти використані повністю і за цільовим призначенням. У цілому кошти 

витрачалися на підставі єдиного кошторису та відповідно до вимог нормативних 

документів: першочергово – на виплату заробітної плати, стипендій та 

виконання зобов’язань по комунальних платежах. 

Надходження коштів до спеціального фонду академії протягом 2022 року 

за послуги, передбачені статутними документами, складаються із таких 

показників:  

Показники надходження коштів до спеціального фонду  

за 2022 рік (грн.) 

 
№ Показники Сума, грн. 

1. За послуги, що надаються бюджетними установами 

згідно з їх основною діяльністю (платне навчання, 

освітні програми, курси підвищення кваліфікації, 

інше) 

7 млн. 727 тис. 960 грн. 

2. Від господарської діяльності (за проживання у 

гуртожитках, послуги їдальні, спортивно-оздоровчі 

послуги, інше) 

1 млн. 42 тис. 399 грн. 

3. Від оренди майна бюджетних установ 8 тис. 224 грн. 

Всього  8 млн. 778 тис. 583 грн. 

 

Доходи по спеціальному фонду у 2022 р. склали 8 млн. 778 тис. 583 грн., 

крім того залишок коштів на реєстраційному рахунку станом на  1 січня 

2022 року становив 732 тис. 659 грн. 

Видаткова частина кошторису:  



88 

 

заробітна плата –  6 млн. 71 тис. 10 грн. 

нарахування на заробітну плату – 1 млн. 307 тис. 395 грн. 

оплата комунальних послуг –  914 тис. 800 грн. 

продукти харчування –140 тис. 722 грн. 

на утримання установи – 102 тис. грн. 

У першу чергу фінансові ресурси націлені на соціальний захист 

працівників академії, де найбільшу питому вагу становлять видатки на оплату 

праці, матеріальну допомогу. 

Використання коштів загального та спеціального фондів на виплату 

заробітної плати у 2022р. (грн) 

Показники По 

загальному 

фонду 

По 

спеціальному 

фонду 

% від 

фінансування по 

загальному 

фонду 

% від 

надходжень 

коштів по 

спеціальному 

фонду 

Заробітна 

плата 

92 млн. 756 

тис. 223 грн. 

6 млн. 71 тис. 10 

грн. 

61,69 69,16 

 

Внаслідок збройної агресії рф було надано підтримку внутрішньо 

переміщеним та евакуйованим особам шляхом поселення їх до гуртожитку 

академії та Красноградського педагогічного фахового коледжу. З цією метою 

було придбано меблі, техніку, обладнання та інвентар, а саме:  

- ліжка, стільці, тумби – 1 млн. 576 тис. 900 грн. 

- побутова техніка та електрообладнання – 838 тис. 375 грн. 

- матраци, постільна білизна – 1 млн. 446 тис. 400 грн. 

- інші господарські товари – 371 тис. 525 грн. 

2022 року отримано спонсорську допомогу у вигляді благодійних внесків 

та дарунків на суму 787 тис. 978 грн.  

Академії та Балаклійському педагогічному фаховому коледжу було 

подаровано хромбуки на загальну суму 240 тис. 348 грн. 

Для Красноградського педагогічного фахового коледжу було надано 

спонсорську допомогу в сумі 853 тис. 319 грн., а саме: 

- холодильники та морозильні камери – 169 тис. грн. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/590-2021-%D0%BF?find=1&text=%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80#w1_2
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- пральні машини – 34 тис. 200 грн.  

- телевізор, ноутбук та БФП – 196 тис. 798 грн. 

- матраци, подушки, постільну білизну – 293 тис. 612 грн. 

- електрообладнання – 42 тис. грн. 

- кухонний інвентар – 117 тис. 709 грн. 

До контролюючих органів в установлені строки своєчасно було подано 

бухгалтерську та статистичну звітність,  як єдину систему даних про майнове 

і фінансове становище академії, а також здійснено розрахунки з установами, 

організаціями, банками, постачальниками та іншими організаціями. 

Обслуговування і використання бюджетних коштів, укладання договорів оренди 

нерухомого майна, закріпленого за академією, здійснюється відповідно до 

встановленого законодавством порядку. 

2022 року укладено 127 господарських договорів на суму 5 млн. 665 тис. 

771 грн.  

Процедура призначення стипендії визначається відповідно до рейтингу 

успішності стипендіальною комісією академії, до складу якої входять не менше 

50% представників студентського самоврядування. 

Розмір мінімальної стипендії в академії у 2022 році становив 2000 грн., 

підвищеної стипендії – 2910 грн., розмір стипендії у коледжі – 1510 грн., 

підвищеної стипендії - 2197 грн. Видатки на виплату академічної стипендії 

студентам було затверджено на 2022 рік у сумі 15 млн. 484 тис. 532 грн. 

Виплата соціальної стипендії дітям-сиротам, розміри якої становить 

3721,50 грн. та 3927,00 грн., проводилась відповідно до нормативних 

документів. Обсяг видатків на соціальну стипендію дітям-сиротам та іншим 

пільговим категоріям у 2022 році складав 7 млн. 750 тис. грн. 

Матеріальна база академії та структурних підрозділів повністю відповідала 

вимогам Акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України для 

здійснення освітнього процесу. 

Навчальні корпуси та гуртожитки академії та структурних підрозділів було 

поповнено необхідними меблями, технікою, обладнанням та інвентарем, що 

повністю відповідає вимогам санітарно-гігієнічних норм. 
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Студенти, які потребують проживання у гуртожитку, забезпечені на 100%. 

Для проживання студентів у гуртожитках створено комфортні умови, за 

що батьки постійно дякують керівництву академії і структурних підрозділів. 

Протягом 30 років червоною ниткою через весь освітній процес проходить 

турбота за здоровий спосіб життя. Адміністрацією та викладачами академії 

постійно приділяється багато уваги до організації якісного гарячого та 

дієтичного харчування. Гаряче харчування студентів, викладачів та 

співпрацівників забезпечують працівники 3-х їдалень. Якість продуктів 

харчування, цінова політика, меню для студентів, викладачів та співпрацівників 

знаходиться під постійним контролем ректора. Результатом уваги є доступна 

вартість харчування. 

Багато уваги приділяється ректором для вирішення соціально-побутових 

питань, на які було витрачено 864 тис. грн. 

Для забезпечення сприятливих умов праці та дотримання правил техніки 

безпеки й  охорони праці було витрачено 81 тис. 569 грн.: 

 проведення технічного обслуговування та утримання в належному 

стані внутрішніх та зовнішніх електромереж – 51 тис. 797 грн.; 

 обслуговування протипожежного обладнання (вогнегасників) – 

29 тис. 772 грн. 

Придбано предмети, матеріали, обладнання та інвентар в академії та 

структурних підрозділах, а саме: 

 бланки дипломів, додатків до диплома, студентські квитки – 124 тис. 

662 грн.; 

 компʼютерне обладнання – 4 тис. 405 грн.; 

 паливно-мастильні матеріали – 97 тис. 680 грн.; 

 канцелярське приладдя – 62 тис. 344 грн.; 

 автозапчастини – 19 тис. 800 грн.; 

 електричні побутові прилади – 15 тис. 800 грн. 

 

Усі пункти семи розділів контракту № 409, укладеного головою 

Харківської обласної ради з ректором, виконано в повному обсязі. 


