
                                                КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ"  

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  
 

Н А К А З 

м. Харків  

17.06.2022                                         № 54 - од 
 

Про затвердження  

освітньо-професійних   

та освітньо-наукових програм 
 

 

На виконання Закону України «Про освіту», відповідно до Статуту академії, 

Положення про кафедру Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія» Харківської обласної ради, Положення про організацію освітнього  процесу 

у Комунальному закладі «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської 

обласної ради та її структурних підрозділах, рішення Вченої ради Академії  

 
 

н а к а з у ю: 

 

1. Затвердити рішення Вченої ради академії (протоколи №11 від 15.06.2022).  
 

2. Увести в дію освітньо-професійні та освітньо-наукові програми 

з доповненнями та змінами з 15.08.2022: 

 

за освітньо-науковим ступенем доктора філософії: 

 
- Соціальна робота; 

- Освітні, педагогічні науки. 

 

за освітнім ступенем магістра: 

 
- Дошкільна освіта; 

- Початкова освіта; 

- Психологія; 

- Менеджмент; 

- Освітні, педагогічні науки;  

- Середня освіта (Англійська мова); 

- Середня освіта (Музичне мистецтво); 

- Середня освіта (Інформатика); 

- Спеціальна освіта (Логопедія); 

 



- Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка); 

- Соціальна робота; 

- Фізична культура і спорт; 

- Історія та археологія; 

- Філологія. Польська мова та література. Українська мова та література. 
 

 

за освітнім  ступенем бакалавра: 

 

- Дошкільна освіта; 
- Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка); 
- Спеціальна освіта (Логопедія); 
- Початкова освіта; 
- Історія та археологія; 

- Українська мова та література; 

- Психологія; 
- Біологія; 
- Соціальна робота; 
- Фізична культура і спорт (фітнес); 

- Культурологія; 

- Середня освіта (Інформатика); 

- Середня освіта (Фізична культура); 
- Середня освіта (Музичне мистецтво); 
- Англійська мова і література в закладах освіти. 

 

за освітньо-професійним  ступенем фахового молодшого бакалавра: 

 
- Дошкільна освіта; 

- Початкова освіта;  
- Соціальна робота; 
- Середня освіта (Музичне мистецтво); 
- Середня освіта (Фізична культура). 

 
 

 

3. Завідувачам кафедр: 
 

3.1. Затвердити робочі програми освітніх компонентів  на 2022 / 2023  

навчальний рік на засіданні кафедри, погодивши з гарантом 

відповідної освітньо-професійної та освітньо-наукової  програм 

Термін виконання: до 14.08.2022. 

  
 

3.2. Забезпечити необхідні умови щодо реалізації у повному обсязі 

нормативної  та варіативної складових робочих навчальних  планів 

академії та структурних підрозділів 

  Термін виконання: постійно. 



 
 

3.3. Перевірити наявність навчально-методичного забезпечення з даних 

програм.  

 
 

3.4. Удосконалити інформаційні пакети зі спеціальностей та навчально–

методичні комплекси освітніх компонентів. 

Термін виконання: до 14.08.2022. 

 
 

3.5. Забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень 

викладання освітніх компонентів за вказаними вище освітньо-

професійними  та освітньо-науковими програмами. 

 

 Термін виконання: постійно. 
 
 

 

4. Деканам факультетів дошкільної і спеціальної освіти та історії Христині 

ШАПАРЕНКО, соціально-педагогічних  наук та іноземної філології Тамарі 

ОТРОШКО, психолого-педагогічного факультету Оксані БАБАКІНІЙ та в.о. 

декана факультету фізичного виховання та мистецтв Миколі АНДРЄЄВУ, 

завідувачу аспірантурою Марії АНДРЕЄВІЙ:    

 

4.1. Здійснювати контроль за дотриманням освітньо-професійних 

та освітньо-наукових  програм. 

Термін виконання: постійно. 
 

 

4.2. Розглянути ефективність їх укладання на засіданні Вчених рад 

факультетів.  

Термін виконання: грудень  2022 року, червень 2023 року 

 

 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого проректора 

Ларису ПЕТРИЧЕНКО. 

 

 

                            

Ректор Галина   ПОНОМАРЬОВА 


