
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ" 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  
 

                                                          Н А К А З 
м. Харків 

11.02.2020                                                          № 73-к 
 

Про затвердження складу  

проєктних груп 
 

     Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 

2018 року №347 «Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

від 30 грудня 2015 року № 1187» 

                                            

н а к а з у ю: 
 

 1. Затвердити склад проєктних груп: 
 освітньо-професійної програми «Менеджмент» Петриченко    Лариса 

Олексіївна, перший проректор, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту,  Харківська Алла 

Анатоліївна, проректор з науково-педагогічної роботи, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри математики та фізики, Яценко Валентина Володимирівна, 

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри історії та суспільно-економічних 

дисциплін, Цибуліна Ірина Вячеславівна, кандидат наук з державного управління, 

старший викладач кафедри соціальної роботи, Дорош Тетяна Леонідівна, кандидат наук 

з державного управління, професор кафедри фортепіано. 

 освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» Босін Марк 

Євгенович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математики та 

фізики, Золочевська Марина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач  кафедри інформатики, Русскін Володимир Михайлович, кандидат технічних 

наук, СНС, доцент, професор кафедри інформатики, Хміль Наталія Анатоліївна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики. 

 освітньо-професійної програми «Психологія» (освітній ступінь «магістр»)  

Проскурняк        Олена Ігорівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

корекційної освіти та спеціальної психології, Шукалова Ольга Сергіївна, кандидат 

психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та 

освітнього менеджменту, Кондрацька Лариса Вікторівна, кандидат психологічних наук, 

доцент, доцент кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього 

менеджменту, Бужинська Світлана Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту. 



 

 освітньо-професійної програми «Психологія» (освітній ступінь «бакалавр»)  

Шукалова Ольга Сергіївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту, Бужинська Світлана 

Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології, 

початкової освіти та освітнього менеджменту, Кондрацька Лариса Вікторівна, кандидат 

психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та 

освітнього менеджменту, Нежута Аліна Вікторівна, кандидат психологічних наук, 

старший викладач кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього 

менеджменту,  Джаббарова Лілія Володимирівна, викладач кафедри педагогіки, 

психології, початкової освіти та освітнього менеджменту. 

 освітньо-професійної програми «Середня освіта (Музичне мистецтво)» 

Александрова Оксана Олександрівна, доктор мистецтвознавства, доцент, завідувач 

кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя, Ульянова Вікторія Станіславівна, 

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри музично-інструментальної 

підготовки вчителя, Заря Лариса Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри фортепіано, Смородський Віталій Ігорович, кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри фортепіано, Халєєва Олена Вікторівна, кандидат мистецтвознавства, 

доцент, завідувач вокально-хорової підготовки вчителя, Цуранова Оксана Олексіївна, 

кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри фортепіано.  

 освітньо-професійної програми «Середня освіта (Англійська мова)» 

Бельмаз Ярослава Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

іноземної філології, Пікалова Анна Олексіївна, кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри іноземної філології, Бахмат Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри іноземної філології, Філь Любов Ярославівна, кандидат 

філологічних наук, викладач кафедри іноземної філології. 

 освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» Роганова Марина 

Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики 

дошкільної освіти, Шапаренко Христина Андріївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Чаговець Алла Іванівна, доктор 

педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та методики дошкільної освіти, 

Яценко Вікторія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та 

методики дошкільної освіти. 

 освітньо-професійної програми «Історія та археологія» Хряпін Едуард 

Олександрович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії та суспільно-

економічних дисциплін, Олянич Лариса Володимирівна, кандидат історичних наук, 

доцент, доцент кафедри історії та суспільно-економічних дисциплін, Олянич Валентина 

Володимирівна, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії та суспільно-

економічних дисциплін, Квітковський Віктор Ігорович, кандидат історичних наук, 

викладач  кафедри історії та суспільно-економічних дисциплін. 

 освітньо-професійної програми «Соціальна робота» (освітній ступінь 

«бакалавр»)  Лисенко Юлія Олегівна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри соціальної роботи, Онипченко Оксана Ігорівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри соціальної роботи, Волкова Катерина Сергіївна, кандидат 

педагогічних наук, старший викладач  кафедри соціальної роботи, Герасимсенко Вікторія 

Анатоліївна, кандидат педагогічних наук,  старший викладач кафедри соціальної роботи. 



 освітньо-професійної програми «Соціальна робота» (освітній ступінь 

«магістр»)  Рассказова Ольга Ігорівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри соціальної роботи, Чернецька Юлія Іванівна, доктор педагогічних наук, 

доцент, професор кафедри соціальної роботи, Бєлоліпцева Олена Василівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи, Тарасенко Неллі 

Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи. 
 

 

2. Проєктним групам переглянути освітньо-професійні програми та внести 

корективи, врахувавши пропозиції стейкхолдерів, академічної спільноти 

та здобувачів вищої освіти. 
 

          3. З метою забезпечення якості освітньо-професійних програм деканам 

факультетів соціально-педагогічних наук та іноземної філології Тамарі 

ОТРОШКО, дошкільної і корекційної освіти та історії Христині ШАПАРЕНКО,  

психолого-педагогічного факультету Оксані БАБАКІНІЙ та  тво декана 

факультету фізичного виховання та мистецтв Миколі АНДРЄЄВУ здійснювати 

систематичний контроль за осучасненням змісту освітньо-професійних програм. 
 

         4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Ларису 

ПЕТРИЧЕНКО. 

 

 

 

                            

 

Ректор Галина   ПОНОМАРЬОВА 


