
                                                                                     

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  

                                                          Н А К А З 
м. Харків 

21.02.2022                                                          № 23-од 

 

Про призначення гарантів 

освітньо-професійних  

та освітньо-наукових програм 

 

     Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 

2021 року № 365 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 30 грудня 2015 року № 1187»           

                                            

Н А К А З У Ю: 
 

1. Призначити гарантами: 
 

 освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» (освітній 

ступінь «бакалавр») Апрєлєву Ірину Вікторівну, кандидата педагогічних наук, 

доцента, доцента кафедри теорії та методики дошкільної освіти; 

 освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» (освітній 

ступінь «магістр») Чаговець Аллу Іванівну, доктора педагогічних наук, 

професора, професора кафедри теорії та методики дошкільної освіти; 

 освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта (Логопедія)» 

(освітній ступінь «бакалавр») Самойлову Ірину Володимирівну, кандидата 

педагогічних наук, доцента, доцента кафедри корекційної освіти та спеціальної 

психології; 

 освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта (Логопедія)» 

(освітній ступінь «магістр») Ільченко Оксану Валеріївну, кандидата 

педагогічних наук, доцента, доцента кафедри корекційної освіти та спеціальної 

психології; 

 освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта 

(Олігофренопедагогіка)» (освітній ступінь «бакалавр») Тельну Ольгу 

Анатоліївну, кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри 

корекційної освіти та спеціальної психології; 



 

 освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта 

(Олігофренопедагогіка)» (освітній ступінь «магістр») Проскурняк Олену 

Ігорівну, доктора психологічних наук, професора, завідувача кафедри 

корекційної освіти та спеціальної психології; 

 освітньо-професійної програми «Історія та археологія» (освітній 

ступінь «бакалавр») Хряпіна Едуарда Олександровича, кандидата історичних 

наук, доцента, доцента кафедри історії та суспільно-економічних дисциплін; 

 освітньо-професійної програми «Історія та археологія» (освітній 

ступінь «магістр») Квітковського Віктора Ігоровича, кандидата історичних 

наук, доцента кафедри історії та суспільно-економічних дисциплін; 

 освітньо-професійної програми «Початкова освіта» (освітній 

ступінь «бакалавр») Кузнецову Оксану Вікторівну, кандидата педагогічних 

наук, доцента, професора кафедри педагогіки, психології, початкової освіти 

та освітнього менеджменту; 

 освітньо-професійної програми «Початкова освіта» (освітній 

ступінь «магістр») Акімову Олену Михайлівну, кандидата педагогічних наук, 

доцента, доцента кафедри педагогіки, психології, початкової освіти 

та освітнього менеджменту; 

  освітньо-професійної програми «Психологія» (освітній ступінь 

«бакалавр») Шукалову Ольгу Сергіївну, кандидата психологічних наук, 

доцента, доцента кафедри педагогіки, психології, початкової освіти 

та освітнього менеджменту; 

 освітньо-професійної програми «Психологія» (освітній ступінь 

«магістр»)  Бужинську Світлану Миколаївну, кандидата психологічних наук, 

доцента, доцента кафедри педагогіки, психології, початкової освіти 

та освітнього менеджменту; 

 освітньо-професійної програми «Українська мова та література» 

(освітній ступінь «бакалавр») Крехно Тетяну Іванівну, кандидата філологічних 

наук, доцента, професора кафедри української лінгвістики, літератури 

та методики навчання; 

 освітньо-професійної програми «Філологія. Польська мова 

та література. Українська мова та література» (освітній ступінь «магістр») 

Міняйла Романа Вікторовича, доктора філологічних наук, доцента, доцента 

кафедри української лінгвістики, літератури та методики навчання; 

 освітньо-професійної програми «Біологія» (освітній ступінь 

«бакалавр») Дехтярьову Олену Олександрівну, кандидата біологічних наук, 

доцента, доцента кафедри природничих дисциплін; 



 освітньо-професійної програми «Менеджмент» (освітній ступінь 

«магістр»)  Бабакіну Оксану Олексіївну, доктора педагогічних наук, професора, 

декана психолого-педагогічного факультету, професора кафедри педагогіки, 

психології, початкової освіти та освітнього менеджменту; 

 освітньо-професійної програми «Освітні, педагогічні науки» 

(освітній ступінь «магістр»)  Бєляєва Сергія Борисовича, доктора педагогічних 

наук, доцента, завідувача кафедри педагогіки, психології, початкової освіти 

та освітнього менеджменту; 

 освітньо-професійної програми «Соціальна робота» (освітній 

ступінь «бакалавр») Лисенко Юлію Олегівну, кандидата педагогічних наук, 

доцента, професора кафедри соціальної роботи; 

 освітньо-професійної програми «Соціальна робота» (освітній 

ступінь «магістр») Рассказову Ольгу Ігорівну, доктора педагогічних наук, 

професора, професора кафедри соціальної роботи; 

 освітньо-професійної програми «Середня освіта (Інформатика)» 

(освітній ступінь «бакалавр») Прокопенко Альону Олександрівну, кандидата 

педагогічних наук, доцента, доцента кафедри інформатики; 

 освітньо-професійної програми «Середня освіта (Інформатика)» 

(освітній ступінь «магістр») Кисельову Олесю Борисівну, кандидата 

педагогічних наук, доцента, доцента кафедри інформатики; 

 освітньо-професійної програми «Англійська мова і література 

в закладах освіти» (освітній ступінь «бакалавр») Горовенко Оксану 

Анатоліївну, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри іноземної філології; 

 освітньо-професійної програми «Середня освіта (Англійська 

мова» (освітній ступінь «магістр») Бельмаз Ярославу Миколаївну, доктора 

педагогічних наук, професора, завідувача  кафедри іноземної філології; 

 освітньо-професійної програми «Культурологія» (освітній ступінь 

«бакалавр») Бескорсу Вікторію Миколаївну, кандидата мистецтвознавства, 

доцента, професора кафедри культурологічних дисциплін та образотворчого 

мистецтва; 

 освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізична 

культура)» (освітній ступінь «бакалавр») Пятницьку Дар’ю Всеволодівну, 

кандидата педагогічних наук, доцента кафедри теорії та методики фізичного 

виховання; 

 освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт 

(фітнес)» (освітній ступінь «бакалавр») Школу Олену Миколаївну, кандидата 

педагогічних наук, професора, завідувача кафедри фізичного виховання 

та спортивного вдосконалення; 



 освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт» 

(освітній ступінь «магістр») Шестерову Людмилу Єгорівну, кандидата наук 

з фізичного виховання та спорту, професора, завідувача кафедри теорії 

та методики фізичного виховання; 

 освітньо-професійної програми «Середня освіта (Музичне 

мистецтво)» (освітній ступінь «бакалавр») Білостоцьку Ольгу Вячеславівну, 

кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри музично-

інструментальної підготовки вчителя; 

 освітньо-професійної програми «Середня освіта (Музичне 

мистецтво)» (освітній ступінь «магістр») Ульянову Вікторію Станіславівну, 

доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри музично-

інструментальної підготовки вчителя; 

 освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» 

(освітньо-науковий ступінь «доктор філософії») Роганову Марину Вікторівну, 

доктора педагогічних наук, професора, завідувача  кафедри теорії та методики 

дошкільної освіти; 

 освітньо-наукової програми «Соціальна робота» (освітньо-

науковий ступінь «доктор філософії») Чернецьку Юлію Іванівну, доктора 

педагогічних наук, професора, професора кафедри соціальної роботи. 
 

 

2. Гарантам створити проєктні групи для розробки освітньо-професійних 

програм. 
        

 3. З метою забезпечення якості освітньо-професійних та освітньо-

наукових програм деканам  факультетів дошкільної і спеціальної освіти 

Христині ШАПАРЕНКО, психолого-педагогічного факультету Оксані 

БАБАКІНІЙ,  соціально-педагогічних наук та іноземної філології Тамарі 

ОТРОШКО, в.о. декана факультету фізичного виховання та мистецтв Миколі 

АНДРЄЄВУ та завідувачці аспірантурою Марії АНДРЄВІЙ  здійснювати 

систематичний контроль за оновленням змісту освітньо-професійних 

та освітньо-наукових програм. 
 

 

         4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

В.о. ректора       Лариса  ПЕТРИЧЕНКО  

 
 


