
                                                                                     

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

"ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ" 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  

                                                          Н А К А З 
м. Харків 

03.02.2016                                                          № 60-к 

 

Про призначення гарантів 

освітньо-професійних програм 

 

     Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня       

2015 року № 1187 «Про затвердження  Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти»           

                                            

Н А К А З У Ю: 

 1. Призначити гарантами: 

 освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт 

(фітнес)» Школу Олену Миколаївну, кандидата педагогічних наук, доцента, 

завідувача кафедри фізичного виховання; 

 освітньо-професійної програми «Українська мова та література» 

Крехно Тетяну Іванівну, кандидата філологічних наук, доцента, професора 

кафедри української та російської філології; 

 освітньо-професійної програми «Психологія» Шукалову                

Ольгу Сергіївну, кандидата психологічних наук, доцента, доцента кафедри 

педагогіки та психології; 

 освітньо-професійної програми «Культурологія» Бескорсу 

Вікторію Миколаївну, кандидата мистецтвознавства, доцента, професора 

кафедри культурологічних дисциплін та образотворчого мистецтва; 

 освітньо-професійної програми «Історія та археологія» Хряпіна 

Едуарда Олександровича, кандидата історичних наук, доцента, доцента кафедри 

соціально-економічних дисциплін; 

 освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта» Тельну       

Ольгу Анатоліївну, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри корекційної 

освіти; 

 освітньо-професійної програми «Середня освіта (Інформатика)» 

Золочевську Марину Володимирівну, кандидата педагогічних наук, доцента, 

доцента кафедри інформатики; 



 освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» Чаговець Аллу 

Іванівну, кандидата педагогічних наук, доцента, професора кафедри теорії та 

методики дошкільної освіти; 

 освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» Босіна    

Марка Євгеновича, завідувача кафедри математики та фізики, доктора фізико-

математичних наук, професора; 

 освітньо-професійної програми «Початкова освіта» Єрьомкіна 

Анатолія Ілліча, завідувача кафедри педагогіки та психології, доктора 

педагогічних наук, професора; 

 освітньо-професійної програми «Середня освіта (Музичне 

мистецтво)» Білостоцьку Ольгу Вячеславівну, кандидата педагогічних наук, 

доцента кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя; 

 освітньо-професійної програми «Соціальна робота» Лисенко Юлію 

Олегівну, кандидата педагогічних наук, доцента, професора кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи; 

 освітньо-професійної програми «Англійська мова і література в 

закладах освіти» Міщенко Ольгу Анатоліївну, кандидата педагогічних наук, 

доцента, доцента кафедри іноземної філології; 

 освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізична 

культура)» Золочевського Віталія Вікторовича, кандидата педагогічних наук, 

доцента, професора кафедри теорії та методики фізичного виховання. 
 

2. Гарантам створити проектні групи для розробки освітньо-професійних 

програм. 
         

  3. З метою забезпечення якості освітньо-професійних програм декану 

факультету педагогічної освіти Отрошко Т.В., декану факультету дошкільної 

освіти та корекційної освіти Шапаренко Х.А., декану факультету початкової 

освіти та філології Бабакіній О.О. та тво декана факультету фізичного 

виховання Васькову Ю.В. здійснювати систематичний контроль за розробкою 

змісту освітньо-професійних програм. 
 

         4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора 

Петриченко Л. О. 
                            

    

Ректор Галина   ПОНОМАРЬОВА 


