
                                                                                     

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

"ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ" 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  

                                                          Н А К А З 
м. Харків 

15.02.2016                                                          № 72-к 
 

Про затвердження складу  

проектних груп 
 

     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. Затвердити склад проектних груп: 

 освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт 

(фітнес)» Школа Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри фізичного виховання, Фоменко Олена Валеріївна, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання, Фоменко Валерій 

Харитонович, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри спортивно-

педагогічних та біологічних дисциплін. 

 освітньо-професійної програми «Українська мова та література» 

Крехно Тетяна Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри 

української та російської філології, Демченко Наталя Дмитрівна, кандидат 

філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української та російської 

філології, Масло Ольга Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри української та російської філології, Волкова Ірина Вікторівна, 

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української та російської 

філології. 

 освітньо-професійної програми «Психологія» Шукалова                

Ольга Сергіївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогіки та психології, Кондрацька Лариса Вікторівна, кандидат 

психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології, 

Бужинська Світлана Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки та психології, Привалова Нелі Яківна, кандидат 

психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології. 

 освітньо-професійної програми «Культурологія» Бескорса Вікторія 

Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри  

 



культурологічних дисциплін та образотворчого мистецтва, Цехмістро Ольга 

Валентинівна, кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри 

вокально-хорової підготовки, Лихвар Володимир Дмитрович, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри культурологічних дисциплін та 

образотворчого мистецтва, Калініна Ольга Сергіївна, кандидат культурології, 

викладач кафедри соціально-економічних дисциплін. 

 освітньо-професійної програми «Історія та археологія» Хряпін 

Едуард Олександрович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

соціально-економічних дисциплін, Олянич Лариса Володимирівна, кандидат 

історичних наук, доцент, доцент кафедри соціально-економічних дисциплін, 

Олянич Валентина Володимирівна, доктор історичних наук, доцент, професор 

кафедри соціально-економічних дисциплін, Юрченко Микола Семенович, 

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціально-економічних 

дисциплін. 

 освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта» Ільченко 

Оксана Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

корекційної освіти, Тарасова Віталія Віталіївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри корекційної освіти, Проскурняк Олена Ігорівна, 

завідувач кафедри корекційної освіти, доктор психологічних наук, доцент. 

 освітньо-професійної програми «Середня освіта (Інформатика)» 

Хміль Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри інформатики, Кисельова Олеся Борисівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри інформатики, Морквян Ірина В’ячеславівна, кандидат 

педагогічних наук, старший викладач кафедри інформатики. 

 освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки»        

Золочевська Марина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри інформатики, Русскін Володимир Михайлович, кандидат 

технічних наук, СНС, доцент, доцент кафедри інформатики, Хміль        

Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

інформатики. 

 освітньо-професійної програми «Початкова освіта» Одарченко 

Вероніка Ігорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

педагогіки та психології, Толмачова Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, професор кафедри педагогіки та психології, Акімова              

Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогіки та психології, Кузнецова Оксана Вікторівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології. 

 освітньо-професійної програми «Соціальна робота» Лисенко Юлія 

Олегівна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи, Ібрагім Юлія Сергіївна, кандидат педагогічних 

наук,  доцент,  доцент   кафедри   соціальної   педагогіки   та  соціальної  роботи,  



 

Онипченко Оксана Ігорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Герасименко Вікторія 

Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи. 

 освітньо-професійної програми «Англійська мова і література в 

закладах освіти» Міщенко Ольга Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри іноземної філології, Горовенко Оксана Анатоліївна, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології, Калашнікова 

Леся Юріївна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри іноземної 

філології, Бєлікова Ірина Валентинівна, кандидат педагогічних наук, викладач 

кафедри іноземної філології.   

 освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізична 

культура)» Золочевський Віталій Вікторович, кандидат педагогічних наук, 

доцент, професор кафедри теорії та методики фізичного виховання, Пелешенко 

Ігор Миколайович,  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного 

виховання, Шалепа Олександр Григорович, кандидат наук з фізичного 

виховання, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання, 

Ремзі Ірина Владленівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

фізичного виховання. 

 освітньо-професійної програми «Середня освіта (Музичне 

мистецтво)» Білостоцька Ольга Вячеславівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя, Снєдкова 

Людмила Антонівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри 

музично-інструментальної підготовки вчителя, Шумська Ольга Олександрівна, 

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри фортепіано, Гомозова Тетяна 

Вікторівна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри фортепіано. 

 освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» Чаговець Алла 

Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та 

методики дошкільної освіти, Пєхарєва Світлана Вікторівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики дошкільної 

освіти, Ярославцева Мілена Ігорівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Притуляк Людмила Миколаївна, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики дошкільної 

освіти. 
 

2. Проектним групам розробити освітньо-професійні програми. 
 

          3. З метою забезпечення якості освітньо-професійних програм декану 

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


