
 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ»  

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  
 

Н А К А З 

 

м. Харків  
 

18.03.2021                     № 113 - к 
 

Щодо організації освітнього процесу 

в дистанційному режимі  
 

 

У звʼязку із запровадженням протиепідемічних заходів, визначених 

постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID–19, спричиненої коронавірусом SARS–CoV- 2» та 

відповідно до листа Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації №01-34/1252 від 17.03.2021  
 

н а к а з у ю: 

 
 

1. Ларисі ПЕТРИЧЕНКО, першому проректору, деканам факультетів: 

дошкільної і спеціальної освіти та історії – Христині ШАПАРЕНКО, психолого-

педагогічного – Оксані БАБАКІНІЙ, соціально-педагогічних наук та іноземної 

філології – Тамарі ОТРОШКО, в.о. декана факультету фізичного виховання та 

мистецтв – Миколі АНДРЄЄВУ; директорам: Харківського педагогічного фахового 

коледжу – Ірині ПОЛЯКОВІЙ,  Балаклійського педагогічного фахового коледжу – 

Наталії ДЕНИСОВІЙ, Красноградського педагогічного фахового коледжу – Сергію 

РЯБОКОНЮ забезпечити:  

 

1.1. навчання здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання 

з 18 березня 2021 року за дистанційною формою; 

1.2. викладачам проведення навчальних занять за допомогою 

використання технологій дистанційного навчання. 
 

2. Аллі ХАРКІВСЬКІЙ, проректору з науково-педагогічної роботи,  

забезпечити проходження різних видів практики здобувачами вищої освіти шляхом 

використання технологій дистанційного навчання. 

 

3. Ларисі ЧЕБІТЬКО, Місліму  МАМЄДОВУ, медичним працівникам 

академії, організувати проведення розʼяснювальної роботи щодо перебігу 

захворювання та виникаючих ускладнень після перенесення гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS–CoV-2; 

здійснювати систематичний контроль за санітарним станом у навчальних корпусах 

та гуртожитку. 
 



4. Тетяні ЯГОВЦОВІЙ, керівнику господарського підрозділу, та Аллі  

НОСЕНКО, завідувачці гуртожитку: 

4.1. ПОСИЛИТИ пропускний режим шляхом обмеження доступу  

до гуртожитку, в навчальні корпуси та на територію академії 

сторонніх осіб. 

4.2. ЗАБОРОНИТИ відвідування гуртожитку академії особам, які в них 

не мешкають. 
 

5. Ніні КУЗНЕЦОВІЙ, головному бухгалтеру, здійснювати оплату праці 

науково-педагогічним і педагогічним працівникам, адміністративно-

господарському персоналу (співпрацівникам) академії та структурних 

підрозділів, згідно з чинним законодавством. 

 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

   

Ректор Галина   ПОНОМАРЬОВА 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Візи: 

 

перший проректор  ________________ Лариса  ПЕТРИЧЕНКО ________________ 

проректор з науково-педагогічної роботи ________________ Алла ХАРКІВСЬКА ________________ 

головний бухгалтер ________________ Ніна КУЗНЕЦОВА  

керівник господарського підрозділу ________________ Тетяна ЯГОВЦОВА ________________ 

юрисконсульт ________________ Віталій  ШКАРБАН   ________________ 

декан факультету дошкільної  

і спеціальної освіти та історії  

________________ Христина ШАПАРЕНКО ________________ 

декан психолого-педагогічного  

факультету 

________________ Оксана БАБАКІНА ________________ 

декан факультету соціально-

педагогічних наук та іноземної філології  

________________ Тамара ОТРОШКО ________________ 

во  декана факультету фізичного 

виховання та  мистецтв  

________________ Микола АНДРЄЄВ  ________________ 

директор Харківського педагогічного 

фахового коледжу 

________________ Ірина ПОЛЯКОВА  ________________ 

голова прфспілкового комітету ________________ Людмила САВЧЕНКО ________________ 

 


