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ЗВІТ 

ректора Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

ПОНОМАРЬОВОЇ ГАЛИНИ ФЕДОРІВНИ 

про підсумки роботи за 2015 рік та виконання умов контракту 

 

Вся робота колективу науково-педагогічних і педагогічних працівників та 

студентів була спрямована на виконання Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07. 2014 № 1556-VІІ, Указів Президента України № 926/2010 від 30 вересня 

2010 року "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в 

Україні" та № 344/2013 від 25 червня 2013 року "Про Національну стратегію 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року", а також усіх нормативних 

документів Міністерства освіти і науки України. Особлива увага приділялася 

підвищенню якості освіти, формуванню особистості шляхом патріотичного, 

правового, екологічного виховання, утвердженню в учасників освітнього 

процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та 

відповідальності, здорового способу життя, підготовці 

конкурентноспроможних фахівців, вмінню вільно мислити та 

самоорганізовуватися в сучасних умовах, а також покращанню матеріально-

технічної бази для організації і проведення освітнього процесу. 

Освітній процес 2015 року в академії та структурних підрозділах  

забезпечували 382 науково-педагогічних і педагогічних працівники  та 

219 співпрацівників.  

В академії 162 науково-педагогічних працівники, з яких: 

70% мають науковий ступінь доктора і кандидата наук та учене звання 

професора і доцента.  

60% науково-педагогічних працівників нагороджені державними та 

відомчими нагородами, 10 – мають почесні звання:  
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Заслужений працівник освіти – 3 (Пономарьова Г.Ф., Козир М.К., 

Мицюра І.О.);  

Народний артист України – 1 (Болдирєв В.О.);  

Заслужений діяч мистецтв – 1 (Кощавець І.М.);  

Заслужений артист України – 5 (Добров С.М., Гончаренко М.М.,                    

Плаксіна О.Ф.,Семенова М.О., Соболєва О.Д.);  

Орденами -3 ( Пономарьова Г.Ф., Кощавець І.М., Андрєєв М.В.) 

Грамота Верховної ради України- 2 (Пономарьова Г.Ф., Лигус О.Ф.)  

Майстер спорту міжнародного класу – 1 (Ремзі І.В.);  

Майстер спорту – 3 ( Журавльова І.М.,Пелешенко І.М., Шалепа О.Г.) 

Звання: "викладач-методист" -98, "старший викладач" – 16; "вища 

категорія" – 155. 

Таким чином, кадрове забезпечення в академії та структурних підрозділах 

відповідає вимогам усіх нормативних документів, в основу яких покладено 

принцип розумного поєднання досвідчених і молодих викладачів, постійне 

підвищення кваліфікації, освоєння нових сучасних технологій та методик у 

підготовці педагогічних кадрів.  

 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА 
 

В умовах інтеграції освіти України до європейської освітньої системи 

значна увага приділялася загальній успішності студентів, зростанню особливої 

ролі самостійної роботи, вмінню застосовувати набуті знання на практиці.  

Якість знань студентів перебуває під постійним контролем адміністрації. 

Відповідно до плану роботи академії щосеместрово проводилися ректорські 

контрольні роботи.  

Аналіз результатів ректорських контрольних робіт показав, що 

середній показник загальної успішності студентів академії та структурних 

підрозділів становить 100 %, якісний показник – 64,5 % (у порівнянні з 2014 

виріс на 0,5%). 
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Результати ректорських контрольних робіт в академії  

за ІІ семестр 2014/2015 н.р. та І семестр 2015/2016 н.р. 
 

 
Факультет Академія  

ІІ семестр 

2014/2015 н.р. 

І семестр  

2015/2016 н.р. 

Початкової освіти 65% 68,3 % 

Дошкільної та корекційної 

освіти  
64,4% 69 % 

Педагогічної освіти 68,8% 66,5 % 

Іноземної філології та 

музичного мистецтва 
65,4% 65,9 % 

Фізичного виховання 59,6% 62,7 % 

 

 

Результати ректорських контрольних робіт в Харківському коледжі  

за ІІ семестр 2014-2015 н.р. та І семестр 2015-2016 н.р. 

 

 
Факультет Харківський коледж 

ІІ семестр 

 2014/2015 н.р. 

І семестр 

 2015/2016 н.р. 

 

Початкової освіти 68% 65,8 % 

Дошкільної та 

корекційної освіти  
68,2% 66% 

Педагогічної освіти 68,6% 67,5 % 

Іноземної філології та 

музичного мистецтва 
67,1% 66,1 % 

Фізичного виховання 61,3 % 61,5% 

 

 

Результати ректорських контрольних робіт в Красноградському коледжі  

за ІІ семестр 2014-2015 н.р. та І семестр 2015-2016 н.р. 

 

 Красноградський коледж 

ІІ семестр 

 2014/2015 н.р. 

І семестр  

2015/2016 н.р. 

Початкової освіти 64,2 % 65,3% 

Дошкільної освіти  67,8 % 63,5 % 

Технологічної освіти 58,7 % 61,6 % 

Фізичного виховання 57,7 % 61,3 % 
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Результати ректорських контрольних робіт в Балаклійській філії  

за ІІ семестр 2013-2014 н.р. та І семестр 2014-2015 н.р. 

 Балаклійська філія 

ІІ семестр  

2014-2015 н.р. 

І семестр 

2015-2016 н.р. 

 

Початкової освіти  

(база 9 класів) 
66,6 % 65 % 

Початкової освіти  

(база 11 класів) 
67 % 70 % 

Дошкільної освіти  

(база 9 класів) 
66 % 66 % 

Дошкільної освіти  

(база 11 класів) 
65,5 % 57 % 

 

Середній показник якості успішності студентів уцілому відповідає 

вимогам, встановленим Міністерством освіти і науки України. 

 Одним із показників якісної й професійної компетентності студентів 

є результати їхньої участі в Міжнародних та Всеукраїнських олімпіадах 

і конкурсах.  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1506 від 

23.12.2014 року «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 

2014/2015 навчальному році» студенти академії брали участь у 13 олімпіадах зі 

спеціальностей та навчальних дисциплін  і досягли таких результатів, зокрема: 

№ 

з/п 

ПІБ Призове місце Напрям 

(спеціальність) 

1. Ярошенко Олена 

Віталіївна,  412 ш  

Диплом ІІІ ступеня  Спеціальність 

«Початкова освіта»  

Красногорська 

Вікторія Вікторівна, 

411 ш  

Диплом «За кращий 

професійний імідж» 

2. 

 

Шкіль Анастасія 

Володимирівна, 411 к  

Грамота «За прикладну 

спрямованість дослідження» 

Спеціальність 

«Корекційна освіта» 

Золотарьова Марина 

Миколаївна, 411 к  

Грамота «За чіткість та 

аргументованість викладу 

змісту дослідження» 

3. Колодкіна Світлана 

Олександрівна, 211д 

Грамота у номінації «За 

глибину і творчий підхід» 

Спеціальність 

«Дошкільна освіта» 
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4. Трохименко Юлія 

Анатоліївна, 311 ан  

Диплом за перемогу в 

номінації «Майстер власного 

висловлення»  

Навчальна 

дисципліна 

«Українська мова» 

5. Цебенко Юлія 

Валеріївна, 611 ф  

Грамота переможця в 

номінації «Знавець з теорії 

фізичного виховання» 

Спеціальність 

«Фізичне 

виховання» 

6. Маркович Олена 

Богданівна, 511 ш 

Грамота в номінації «За 

знання психологічної 

термінології» 

Навчальна 

дисципліна 

«Психологія» 

7. Кріпак Наталія 

Миколаївна, 412 сп  

Грамота «За майстерність 

публічної презентації 

наукової роботи» 

Спеціальність 

«Соціальна 

педагогіка» 

 

8. Рева Катерина Ігорівна, 

511м  

Диплом «За сценічну 

виразність» 

Спеціальність 

«Музичне 

мистецтво»  
Кравчук Ганна 

Сергіївна, 412 м  

Диплом ІІІ ступеня «За 

володіння методикою 

подання навчального 

матеріалу» 

Харламенко Інна 

Сергіївна, 412 м  

Диплом «За вербальну 

характеристику художньо-

ціннісного змісту 

українського хорового 

твору» 

9. Конарєва Яна 

Максимівна, 211 сп  

Диплом команді академії за 

ІІІ командне місце 

Диплом оргкомітету І 

ступеня «За високий рівень 

підготовки, виявлений у ІІ 

турі» 

Навчальна 

дисципліна 

«Екологія» 

10. Лисак Аліна Сергіївна, 

311 ан  

 

Грамота «За кращі знання з 

теорії виховання»  

 

Навчальна 

дисципліна 

«Педагогіка» 

Гречко Ольга 

Вячеславівна, 311 ан  

Грамота «За вдале 

використання ІКТ у поданні 

виховного проекту» 
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11. Чередніченко 

Олександр Вікторович, 

411ф; 

Даценко Анна 

Миколаївна, 411 ф; 

Рубанов Олександр 

Юрійович, 411 ф;  

Лавриненко Ірина 

Вікторівна, 411 ф 

Диплом у номінації 

«Командний дух» 

Спеціальність 

«Спорт» (за видами) 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 09.10.2014 

року № 1556 «Про проведення Всеукраїнських творчих змагань серед студентів 

вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у 2014/2015 навчальному 

році» студенти  коледжу взяли участь у 3 олімпіадах і досягли таких успіхів: 

1 Жидкова Ірина 

Сергіївна, 21 ш  

Переможець V 

Всеукраїнської олімпіади з 

української мови серед 

студентів вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів 

акредитації 

Навчальна 

дисципліна 

«Українська мова»» 

2 Садовська Анна 

Олександрівна, 

11 ш  

Грамота за ІІІ місце у ІІ турі 

(обласної) олімпіади з 

математики серед студентів 

вищих навчальних закладів І-

ІІ рівнів акредитації  

Навчальна 

дисципліна      

«Математика» 

3 Перепечай Ігор 

Віталійович, 

11 сп 

Грамота за ІІІ місце в 

обласній олімпіаді з 

інформатики та 

комп’ютерної техніки 

Навчальна  

дисципліна 

«Інформатика та 

комп’ютерна техніка» 

 

Підсумовуючи вищесказане, слід відмітити, що члени журі 

Всеукраїнських олімпіад особливо відзначали у підготовці студентів академії 

глибокі ґрунтовні знання, творчий підхід, сценічну майстерність, грамотне і 

доцільне ІКТ. 

У рамках відкритого засідання Євроклубу «Healthy Liviing: Tools for 

Success» (м. Харків) дипломами ІІІ ступеню нагороджені Ірина Іванова, Ігор 
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Перепечай та Назар Грінько, студенти 1 курсу, спеціальність «Соціальна 

педагогіка». 

Стецюра Богдан, студент 1 курсу, спеціальність «Інформатика» посів ІІІ 

місце у Сумському обласному конкурсі з комп’ютерної графіки «Розфарбуй 

життя». 

З метою сприяння упровадженню української мови, піднесення її 

престижу серед студентської молоді, виховання шанобливого ставлення до 

культури і традицій українського народу, виховання почуття гордості за свій 

народ, любові до рідного краю, формування готовності творити добрі справи 

задля рідної Батьківщини, заможної, повноправної і невіддільної від світового 

розвитку країни, з метою підвищення якості підготовки кваліфікованих 

фахівців та на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 

09.10.2014 року № 1556 «Про проведення Всеукраїнських творчих змагань 

серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у 2014/2015 

навчальному році», листа Міністерства освіти і науки України від 01.10.2014 

№1/9-508 щодо проведення ХV Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика та Указу Президента України від 30.09.2010 № 928 «Про 

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка» та відповідно до Положень було отримано такі 

результати:  

1. У фінальному етапі V Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед студентів вищих 

навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації України диплом ІІ ступеня 

отримала Жидкова Ірина, студентка 3 курсу факультету початкової освіти 

(викладач Проворна І.О.). 

2. У фінальному етапі V Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед студентів вищих 

навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації України диплом ІІІ ступеня 

отримала Скрипник Ірина, студентка 4 курсу, факультету початкової освіти 

(викладач Волкова І.В.). 
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Щорічно студенти академії та Харківського коледжу беруть активну 

участь у обласному конкурсі імені О.С. Масельського на кращий літературний 

твір: 

 за результатами у номінації "Учнівська молодь" жанр "Поезія": 

диплом лауреата – Бойчук Світлана Дмитрівна, студентка 1 курсу факультету 

початкової освіти, керівник Лонська Ірина Олексіївна; грамота учасника – 

Пивоварова Яніна Юріївна, студентка 2 курсу факультету педагогічної освіти, 

керівник Гейдел Алла Михайлівна. 

 у номінації "Проза": диплом ІІІ ступеня – Ліхачова Олеся 

Владиславівна, студентка 4 курсу факультету дошкільної та корекційної освіти, 

керівник Масло Ольга Володимирівна.  

 

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЯ 
 

2015 року  здійснено ліцензування спеціальностей «Дошкільна  освіта» 

та «Соціальна педагогіка» за освітнім ступенем "магістр" та напряму 

підготовки "Соціальна робота" за освітнім ступенем "бакалавр". 

 З 1 вересня 2015 року розпочато підготовку  з цих спеціальностей. 

Акредитовано 4 спеціальності, з них:  

 магістр – Початкова освіта, Інформатика*, Фізичне виховання*; 

 бакалавр – Корекційна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія).  

Отримано ліцензію на надання освітніх послуг, пов'язаних зі здобуттям 

вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, 

бакалавра, спеціаліста, магістра.  

Отримано сертифікати про акредитацію з чотирьох спеціальностей: 

Початкова освіта, Інформатика*, Корекційна освіта 

(Олігофренопедагогіка. Логопедія) та Фізичне виховання*.  

Підготовлено і подано у листопаді 2015 року до Міністерства освіти і 

науки України матеріали для проведення акредитації зі спеціальностей: 

Дошкільна освіта та Початкова освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
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"спеціаліст", та напрям підготовки Музичне мистецтво* і Філологія* за 

освітнім ступенем «бакалавр». 

 

ВИХОВНА РОБОТА 
 

Сучасні умови життя в Україні висувають перед освітою якісно нові 

завдання у сфері виховання молоді. Відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 27.10.2014 р. № 1232 щодо посилення національно-

патріотичного виховання студентської молоді та Концепції національно-

патріотичного виховання учнівської та студентської молоді, затвердженої 

МОНУ №582 від 28.05.2015р. серед виховних напрямів сьогодні найбільш 

актуальним виступають патріотичне, громадянське виховання. 

2015 рік у нашій країні проходив під гаслом гідного вшанування  

70-ої річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-річчя завершення 

Другої світової війни. 

З нагоди цих знаменних подій у академії проведено 37 заходів різного 

змісту та форми. Основні з них: 

- День пам’яті і примирення (який вперше відзначався у нашій державі 

8 травня 2015 року); 

    

- зустрічі студентів з ветеранами Другої світової війни та учасниками АТО 

на Сході України; 

- традиційний для нашого закладу «Фестиваль патріотичної пісні»; 
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- святковий концерт до Дня Перемоги із запрошенням ветеранів, учасників 

АТО та дітей-війни (викладачів нашої академії); 

 

- відвідування тематичних виставок Харківського історичного музею  та 

проведення на їх базі лекцій, круглих столів, семінарів; 

      

- проведення в Кімнаті бойової слави академії науково-теоретичної 

конференції «Вклад українців у перемогу над нацизмом (1939-1945 роки)» з 

нагоди відзначення 71-річниці визволення України від фашистських 

загарбників; 

- проведення для студентів та викладачів лекції-спогадів ветеранів з нагоди 

70-річниці завершення Другої світової війни (2 вересня 2015 року). 
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Вперше в цьому році відповідно до Указу Президента України від 

14.10.2014 року № 806 було проведене свято День захисника України.  

З метою гідного вшанування мужності та героїзму захисників 

незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій було 

проведено 28 масових виховних заходів: 

- більше 300 студентів академії взяли участь у студентському патріотичному 

флеш-мобі, організованого в усіх вузах Харківщини з метою підтримки 

ініціативи Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації, Ради ректорів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Харківської 

області та Харківського університетського консорціуму щодо проведення 

патріотичної студентської хвилі «Харків – це Україна. Україна понад усе!» з 

нагоди 1-ої річниці Дня захисника України; 

                       

- соціальна акція «Добровільний донор – рятівник захисника», у якій взяли 

активну участь викладачі, співпрацівники та студенти; 
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- організація зустрічей, вечорів, розмов за круглим столом з учасниками 

Антитерористичної операції; 

- акції «Напиши листа військовому» та «Оберег для захисника». Всі листи та 

обереги були передані через військових, які були присутні на концерті з 

нагоди свята; 

         

 

- веб-конференція зі студентами та викладачами Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії «Історія українських козаків»; 

- студентський народний аматорський колектив танцю «Сонцеворот» та шоу-

група «Фантазія» (керівники І.М. Кощавець та І.М. Коржавих) стали 

учасниками обласного свята, що проходило у Харківському національному 

академічному театрі опери і балету імені Миколи Лисенка. 

З метою поліпшення військово-патріотичного виховання молоді, 

формування готовності до захисту Вітчизни проведено у 2015 році 34 заходи. 

Деякі з них: 

- благодійна акція «Новорічна ялинка з привітаннями солдату» та свято 

«Масляної». Студенти-волонтери відвідали військових у шпиталі і привітали 

зі святами; 
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- 450 студентів відвідали виставку «АТО та Харківщина» у Харківському 

історичному музеї імені Миколи Федоровича Сумцова; 

 

 

- студентські творчі колективи провели 12 заходів у Обласному 

військовому комісаріаті, у обласному шпиталі ветеранів, у військовій 

частині №3017 Східного територіального управління Національної гвардії 

України. 

         

 

У жовтні серед студентів проведено конкурс з елементами військової 

підготовки «Козацькі розваги». 

5 студентських команд взяли участь у Міжвузівських змаганнях з 

військово-прикладних видів спорту. 
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З метою отримання необхідних знань та навичок поведінки у 

надзвичайних ситуаціях 15 студентів академії взяли участь у міському 

соціальному проекті «Знаєш-живеш».  

             

Студенти взяли активну участь у Міжнародному українсько-литовському 

конкурсі малюнків «Здай кров заради життя». Робота Худякової Поліни, 

студентки 1 курсу факультету початкової освіти, отримала ІІІ місце. 

 

Для посилення національно-патріотичного виховання молоді за 

минулий навчальний рік проведено близько 100 заходів загальноакадемічного 

рівня, до проведення яких були залучені всі студенти академії. Серед них : 

- понад 30 круглих столів, конференцій щодо відзначення пам’ятних дат і 

ювілеїв у 2015 році, відповідно до листа МОНУ №1\9-112 від 05.03.2015: 150 

років від дня народження Михайла Івановича Туган-Барановського; 420 

років – Богдана Хмельницького, 120 років – Бориса Лятошинського; 110 

років – Павла Вірського, 120 років – Максима Рильського, 180 років – 

Олександра Потебні, 170 років – Івана Карпенка-Карого тощо; 

- 27 відкритих виховних заходів за загальною темою «Виховання патріотизму 

у молоді»; 



 17 

       

 

- понад 30 студентських науково-теоретичних конференцій, круглих столів, 

соціальних акцій-ініціатив до Дня Європи, Дня Незалежності, Дня 

Конституції, Дня державного Прапору, Всесвітнього тижня права, Дня 

пам’яті жертв Голодоморів, з нагоди відзначення 25 річниці Студентської 

революції на граніті; 

      

- телеміст зі студентами та викладачами Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії «Європейський вибір – новий старт для України» у 

рамках спільного проекту «Схід і Захід разом», з колективом якої 

співпрацюємо понад 10 років. 
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Знаменною подією для професорсько-викладацького складу та 

студентської родини було відзначення у 2015 році 95 річниці академії. 

Більше 50 різноформатних заходів відбулося на кафедрах, факультетах та 

у студентських групах.  

Підсумком стали урочистості з нагоди 95-річниці академії із 

запрошенням почесних гостей, ветеранів академії та нагородження 

63 викладачів, співпрацівників та студентів відомчими, обласними, міськими, 

районними відзнаками та грамотами академії. 

 

 

 

 

 

 

З метою формування моральних, художньо-естетичних та 

загальнолюдських цінностей у студентства проведено 75 тематичних заходів. 

Деякі з них: літературно-музичні композиції, лекції-концерти, вечори до 

днів народження відомих світових, українських діячів, поетів, письменників, 

мистецтвознавців; 

 

- полікультурні заходи іноземними мовами до Міжнародного дня студента, 

Дня Європи, Різдва, Нового року; 
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- проведення фотоконкурсу «З Україною в серці», свята української 

творчості, конкурсу художньої самодіяльності для першокурсників, 

інтелектуального турніру команд викладачів та студентів «Що?Де?Коли?», 

які стали традиційними у академії; 

       

- організація екскурсій для викладачів та студентів до музеїв  

с. Опішні, с. Сковородинівки, с. Пархомівки, м. Охтирки, м. Чугуєва. 

- проведення на базі академії ХІ Обласного конкурсу обдарованої молоді 

«Музична Слобожанщина». 

 

Окремої уваги заслуговує шефська та волонтерська робота 

викладачів та студентів, яка через конкретну діяльність сприяє 

встановленню соціальних зв’язків, формуванню моральних та духовних 

якостей молоді.  

Студентські творчі колективи організували 15 концертів, розважальних 

програм для дітей інтернатів, дитячих будинків, центрів. Студенти-волонтери 

групи «Підтримка» (керівник Ібрагім Ю.С.), організатори і учасники низки 

різноманітних заходів для дітей-переселенців із зони АТО. 
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Проведено 47 заходів: 

- дводенний семінар за участі представників з Німеччини та благодійного 

фонду «Квіти життя»; 

- тренінг за участі представників з Львівщини та громадської організації 

«Аутизм. Альтернатива»; 

 

- на засіданні Харківської обласної студентської ради було презентовано 

досвід роботи волонтерських загонів академії. 

Серед основних завдань національного виховання є формування 

світоглядної потреби молоді у здоровому способі життя. 

75% студентів займаються у різноманітних спортивних секціях, а також 

у фізкультурно-оздоровчих закладах м. Харкова та області. Багато уваги 

приділяється на факультеті фізичного виховання роботі зі студентами, які 

мають відхилення в стані здоров’я. Для таких студентів проводяться додаткові 

заняття в спеціальних медичних групах під керівництвом досвідчених 

викладачів. 

Протягом 2015 року в академії проведена комплексна Спартакіади з 14 

видів спорту (баскетбол, волейбол, гирьовий спорт, плавання, черлідінг, 
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оздоровча аеробіка, спортивна гімнастика, шахи та шашки, настільний теніс, 

міні-футбол, легка атлетика, легкоатлетичний крос, лижні перегони). 

Проведено 46 фізкультурно-оздоровчих заходів (змагання до 

Всесвітнього Дня здоров’я, Олімпійський тиждень та Олімпійський урок до 

Дня фізичної культури та спорту із запрошенням відповідального секретаря 

Харківського регіонального відділення Національного Олімпійського комітету 

Христоєва Віктора Анатолійовича). 

    

За результатами участі у 68-х традиційних змаганнях з легкоатлетичного 

кросу «Біг патрулів» збірні команди академії хлопців та дівчат посіли ІІ місця 

та стали срібними призерами змагань.  

Збірна команда академії з футболу посіла перше місце серед ВНЗ 1-2 

рівнів акредитації та взяла участь у фіналі розіграшу студентського кубку 

«Металіст».  

 

Кучеренко Юлія, студентка 3 курсу факультету іноземної філології та 

музичного мистецтва, стала переможцем, а Єфіменко Олег – срібним призером 

Всеукраїнських змагань з гирьового спорту серед студентів ВНЗ. 

У 2015 році чемпіонами та призерами чемпіонатів Світу стали 

2 студенти: Балаба Данило – з козацького двобою та Поліщук Яна – з сучасного 
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п’ятиборства. Яна – стипендіат губернатора Харківської області у номінації 

«Кращий спортсмен Харківщини», з розміром додаткової щомісячної стипендії. 

Призером чемпіонату Європи став Ігнатьєв Олег з сучасного 

п’ятиборства. 

Чемпіонами та призерами чемпіонатів України стали 9 студентів з 

7 видів спорту:  

- Ігнатьєв Олег – сучасне п’ятиборство 

- Кужелєв Владислав – сучасне п’ятиборство 

- Макаровець Олена – сучасне п’ятиборство 

- Єфіменко Олег – пауерліфтінг 

- Кучеренко Юлія – гирьовий спорт 

- Небоженко Анастасія – академічна гребля 

- Таран Артур –греко-римська боротьба, боротьба сумо 

- Магденко Богдана – бокс 

- Парфьонов Руслан – кікбоксінг 

Чемпіонами та призерами чемпіонатів Харківської області стали 

14 студентів із 9 видів спорту (із таеквон-до ІТФ, карате-до, важкої атлетики, 

легкої атлетики, з сучасного п’ятиборства, кемпо-карате, боксу, боротьби сумо 

та греко-римської боротьби). 

2015 року за результатами участі в змаганнях різного рівня присвоєно 

звання майстра спорту України: Поліщук Яні – сучасне п’ятиборство,Тарану 

Артуру – греко-римська боротьба, а 12 студентам – звання кандидата у майстри 

спорту. 

За результатами змагань студенти та викладачі нагороджені грамотами, 

подяками, кубками, подарунками та грошовою премією. 

Проявом патріотичного духу, свідченням формування української 

нації є готовність студентів та викладачів своєю працею, творчими 

досягненнями сприяти розвитку нашої держави. 

У 2015 році присвоєно почесне звання «Народний аматорський 

колектив профспілок України» ансамблю танцю «Сонцеворот», керівник 
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заслужений діяч мистецтв Ірина Миколаївна Кощавець. Колектив ансамблю 

взяв участь у 20 заходах районного, міського та обласного рівнів. 

           

У 2015 році 163 студенти та 12 творчих колективів взяли участь 

у 23 міжнародних, всеукраїнських, регіональних конкурсах-фестивалях і стали 

володарями Гран-прі, переможцями та лауреатами.  

За звітній рік студенти та викладачі отримали: 2 дипломи Гран-прі; 

47 дипломів за І місце; 60 за ІІ місце; 23 за ІІІ місце. 

Найбільш плідними були такі конкурси: 

- міський конкурс «Студентська весна 2015» – 10 призових місць і 2 місце 

в Харкові серед ВНЗ. 

 

- Інтернет конкурс «Міжнародний музичний конкурс» (країна Сербія) – хор 

«Світанок» отримав ІІ місце (керівник – Варганич Галина Олексіївна); 

 

- XIV Всеукраїнський юніорський конкурс вокальної, диригентської та 

інструментально-виконавської майстерності (м. Ніжин): 1 золотий диплом, 
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1– срібний; бронзовий – 2 (керівники – Костіна Людмила Михайлівна, 

Жилкіна Олена Іванівна, Цехмістро Ольга Валентинівна). 

- ІІІ та ІV Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Київський колорит»  

(м. Київ). Отримали  три І місця (серед них – хор «Континела» (керівник 

Поддуда Ірина Анатоліївна); Соболєва Валентина, Ковальчук Катерина 

(керівник – Жилкіна Олена Іванівна) 

 

Щорічно студенти академії є переможцями конкурсу «Обдарованість» під 

патронатом Харківського міського голови. Стипендіатом стала Жидкова Ірина 

(студентка 3 курсу факультету початкової освіти), яка щомісяця отримує у 

продовж цього навчального року додаткову стипендію у розмірі 400 гривен. 

 

РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ 
 

В академії та структурних підрозділах навчаються 156 студентів 

пільгових категорій. З них 100 студентів з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 29 дітей-інвалідів, 1 студент з числа 

осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 12 студентів з 

малозабезпечених сімей, 14 студентів з числа осіб, яким передбачена пільга 
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Законом України «Про підвищення престижності шахтарської праці». Всі ці 

студенти знаходяться під постійною опікою адміністрації, викладачів та 

особисто ректора академії. Для їх соціальної адаптації психологічною, 

юридичною, медичною службами, науково-педагогічними працівниками, 

кураторами груп, вихователями гуртожитку, студентськими радами факультетів 

організовуються зустрічі, семінари-практикуми, проводяться тренінги, круглі 

столи, студентські науково-практичні конференції, надаються індивідуальні 

поради, консультації. Адміністрацією, професорсько-викладацьким складом, 

студентською радою академії створені всі умови для успішного навчання, 

особистісного розвитку та повноцінної життєдіяльності студентів пільгового 

контингенту, підготовки їх до самостійного життя. 

Обласним стипендіатом 2015-2016 н. року стала Казакова Анастасія 

(студентка 4 курсу факультету педагогічної освіти), що дає їй право отримувати 

додатково щомісячну стипендію у розмірі 1000 гривень. 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
 

Значна роль в освітньому процесі відводиться студентському 

самоврядуванню.  

Задля можливості студентам реалізувати свій інтелектуальний потенціал 

на благо нашої держави, бути конкурентоспроможними фахівцями, соціально 

свідомими громадянами, налагоджена тісна співпраця адміністрації з 

органами студентського самоврядування. 

Студенти є членами Вченої ради академії, Вчених рад факультетів, 

Приймальної комісії, Комісії щодо працевлаштування випускників та беруть 
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активну участь у обговоренні та вирішенні питань, що виносяться на їх 

засідання. 

Адміністрація упродовж 2015 року сприяла активній участі представників 

органів студентського самоврядування в 15 студентських зібраннях у різних 

містах України (м. Харків, м. Київ, м. Полтава, м. Переяслав-Хмельницький). 

Красногорська Вікторія, голова студентської ради академії, входить до 

персонального складу Харківської обласної студентської ради. 

Мулик Артем, заступник голови студентської ради факультету іноземної 

філології та музичного мистецтва, увійшов до складу Молодіжної ради при 

Харківському міському голові.  

Ємець Євгеній, голова студентської ради факультету фізичного 

виховання, входить до складу Всеукраїнської молодіжної громадської 

організації «Національний Студентський Союз». 

Довгоспина Тетяна, голова студентської ради факультету початкової 

освіти, входить до складу Всеукраїнської молодіжної громадської організації 

«Студентська Республіка». 

За звітній період лідери студентського самоврядування взяли участь у 

проекті «Школа лідерства» голови Харківської обласної державної 

адміністрації, Всеукраїнському конкурсі «Кращий студент України», 

Міжнародному проекті «Об’єднаємось за ради миру», зустрічі з Головою 

Верховної Ради України Гройсманом Володимиром Борисовичем тощо. 

     

За ініціативи студентської ради проведено: 

- 17 шефських виїздів до шкіл-інтернатів, дитячих будинків, санаторних 

закладів до Міжнародного дня інвалідів, Дня захисту дітей, Святого 

Миколая та Нового року тощо; 
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- 12 доброчинних акцій до Міжнародного дня громадян похилого віку, Дня 

Добра, Дня Толерантності. 

Представники студентської ради були ініціаторами проведення 

38 традиційних заходів: до Дня знань, Дня працівників освіти, Дня Тетяни, Дня 

самоврядування, Дня фізичної культури та спорту та багато інших. 

   

 

 

За рік було отримано адміністрацією, викладачами та студентами більше 

80 подяк та листів-вдячності за активну участь, якісну підготовку студентів, 

студентських творчих колективів та тематичних заходів, проведених за межами 

навчального закладу. А також, за відмінне та сумлінне навчання і активну 

життєву позицію понад 900 студентів отримали грамоти, понад 300 отримали 

грошові премії, 36 стали кращими студентами академії.  

Отже, робота всього колективу була спрямована на утвердження 

свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги 
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до культурного та історичного минулого України та стверджувала ідею 

спільності інтересів усіх громадян України.  

 

НАУКОВА РОБОТА 
 

В академії та структурних підрозділах приділяється багато уваги науковій 

роботі. 

2015 року захищено 13 дисертацій, з них на здобуття наукового ступеня 

доктора наук:  

Олянич Валентина Володимирівна – дисертація доктора історичних наук;  

Фінін Георгій Іванович – дисертація доктора філософських наук;  

кандидата наук: Полякова Ірина Вікторівна, Швецова Ганна Андріївна, 

Ткаченко Катерина Геннадіївна, Бєлікова Ірина Валентинівна, Лученцова Ірина 

Сергіївна, Ярославцева Мілена Ігорівна, Гомозова Тетяна Вікторівна, 

Калашникова Леся Миколаївна, Лопатенко Юлія Павлівна; Наумкіна Ольга 

Сергіївна, Кригін Олександр Іванович. 

Викладачі академії постійно підвищують свій науковий та науково-

методичний рівень. 22 викладачі і співпрацівники навчаються в аспірантурі; 

53 – є здобувачами наукового ступеня.  

Відповідно до перспективного плану підготовки наукових досліджень 

15 науково-педагогічних працівників планують у 2016 році захистити 

дисертаційні дослідження для здобуття наукового ступеня кандидата і доктора 

наук. 

 

 

 

 

Рис. 1. Кількість захищених кандидатських дисертацій 

2015 року 17 науково-педагогічних працівників отримали вчені звання: 

професора – Рассказова Ольга Ігорівна та 16-ти – присвоєно вчене звання 

доцента: Хряпін Едуард Олександрович, Пироженко Олександр Сергійович, 
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Ільченко Оксана Валеріївна, Тарасова Віталія Віталіївна, Лісковацька Христина 

Михайлівна, Андрєєва Марія Олександрівна, Лисенко Юлія Олегівна, 

Бужинська Світлана Миколаївна, Коловоротна Наталя Дмитрівна, Акімова 

Олена Михайлівна, Кощавець Ірина Миколаївна, Ібрагім Юлія Сергіївна, 

Нікуленко Світлана Іванівна, Снєдкова Людмила Антонівна, Халєєва Олена 

Вікторівна, Мартиросян Артур Артурович. 

 

 

 

 

Рис.2. Кількість науково-педагогічних працівників, 

яким присвоєно вчене звання доцента та професора 

Викладачами академії разом зі студентами проведена значна науково-

дослідницька та науково-методична робота. Найбільш активними у цих 

напрямах діяльності за підсумками року є науково-педагогічні та педагогічні 

працівники кафедр педагогіки та психології (завідувач кафедри – Єрьомкін 

Анатолій Ілліч), теорії та методики дошкільної освіти (завідувач кафедри – 

Роганова Марина Вікторівна), інформатики (завідувач кафедри – Волколупова 

Раїса Тимофіївна), соціальної педагогіки та соціальної роботи (завідувач 

кафедри – Рассказова Ольга Ігорівна), іноземної філології (завідувач кафедри – 

Осова Ольга Олексіївна).  

Хотілося б звернути увагу, щоб такими ж активними були викладачі 

інших 12 кафедр.  

У поточному році опубліковано 342 наукові статті, з яких 171 – у фахових 

виданнях України, зокрема 86 у виданнях, що індексується у міжнародних 

наукометричних базах та за кордоном (Австралія, Бельгія, Німеччина, Польща, 

Республіка Бєларусь, Російська Федерація, Чехія).  

Підготовлено та опубліковано 459 тез доповідей. 
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Рис. 3. Кількість опублікованих статей 

 

Рис. 4. Кількість опублікованих тез доповідей 

389 викладачів взяли участь у Міжнародних – 221, Всеукраїнських – 124, 

регіональних та міжвузівських конференціях – 59. 

2015 року, відповідно до укладеного договору про співпрацю, 

Александрова Оксана Олександрівна, доцент кафедри музично-

інструментальної підготовки вчителя, взяла участь у 10 Міжнародній науковій 

конференції «Музична наука сьогодні: традиції та перспективи розвитку» 

(м. Даугавпільс, Латвія). 

За участь у Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта 

Слобожанщини та кіберпростір-2015» (м. Харків) колектив академії 

відзначений дипломом.  

За участь у Сьомому Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній 

освіті». 
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За участь у виставці-презентації, Національному виставковому конкурсі 

та конкурсі з тематичних номінацій колектив академії  нагороджений за видатні 

науково-практичні досягнення в освіті у номінації «Електронний підручник», 

став лауреатом конкурсу І ступеня у номінації «Інновації у створенні системи 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти». 

Спільно з науковцями Харківської державної академії фізичної культури 

активними розробниками наукового проекту «Теоретико-методичні засади 

формування культури фізичного здоров’я у студентської молоді» у 2015 році є 

Васьков Юрій Вадимович та Мудрик Василь Іванович. 

Щорічно викладачі академії та структурних підрозділів беруть активну 

участь у обласному конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена» і стають 

його переможцями та лауреатами.  

Так, дипломантом 16-го конкурсу стала Рассказова Ольга Ігорівна у 

номінації «Викладач професійно орієнтованих дисциплін». 

Брославська Галина Михайлівна, старший викладач кафедри математики та 

фізики, стала призером ІХ Всеукраїнського конкурсу Microsoft «Вчитель – 

новатор» (м. Київ). 

Акімова Олена Михайлівна нагороджена Почесною грамотою 

Харківської міської громадської організації «Енергія миру» за волонтерську 

допомогу при проведенні конкурсу творчих робіт у рамках щорічного «Енерго 

– Фестивалю». 

Акімовій Олені Михайлівні, Бужинській Світлані Миколаївна, 

Кондрацькій Ларисі Вікторівні, Одарченко Вероніці Ігорівні, Семеновій 

Мирославі Олександрівні висловлено подяку за надання допомоги у підготовці 

учнівських наукових робіт і проведенні районного етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 

наук України керівництвом Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості № 1» Харківської міської ради. 

Упродовж всього 2015 року студенти брали активну участь у науково-

дослідницькій роботі.  
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23 студентські наукові роботи подано на Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук. 

Литвин Валентину Анатоліївну, студентку 6 курсу факультету початкової 

освіти, нагороджено Дипломом ІІ ступеня зі спеціальності «Теорія і методика 

професійної освіти»; Ярошенко Олену Віталіївну, студентку 4 курсу 

факультету початкової освіти, – дипломом ІІІ ступеня зі спеціальності 

«Початкова освіта» (науковий керівник – Толмачова І.М.). 

                       

16 студентів академії представили наукові роботи на VІІІ Харківському 

регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних 

та гуманітарних наук. За результатами конкурсу Науменко Катерина Олегівна, 

студентка 5 курсу факультету дошкільної та корекційної освіти (науковий 

керівник – Ільченко О.В.) та Іванюк Артем Анатолійович, студент 4 курсу 

факультету педагогічної освіти (науковий керівник – Гордієнко С.М.) отримали 

дипломи І та ІІІ ступенів відповідно. 

За результатами ІІІ Всеукраїнського дистанційного конкурсу 

студентських і учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки дипломами 

переможців у номінації «Соціальна реклама» нагороджені: 

Мірошниченко Яна Ігорівна студентка 4 курсу факультету початкової 

освіти – диплом ІІ ступеня;  

Зіменко Олександр Євгенович та Мартиненко Ольга Андріївна, студенти 

2 курсу факультету педагогічної освіти – диплом ІІІ ступеня (м. Житомир) 

(науковий керівник – Брославська Г.М.). 
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Воронкіна Владислава Олександрівна, студентка 2 курсу факультету 

дошкільної та корекційної освіти, нагороджена дипломом І ступеня за участь у 

ІІІ обласній науково-практичній конференції «Фізика. Наука. Життя».                  

Пахомова Лілія Олександрівна, студентка 4 курсу факультету дошкільної та 

корекційної освіти, отримала Диплом переможця. Шаболтас Марина Валеріївна 

та Барнаш Антоніна Дмитрівна, студенти 2 курсу факультету фізичного 

виховання, нагороджені Грамотами за активну участь у роботі конференції 

(науковий керівник – Брославська Г.М.). 

Сінна Ольга Федорівна, студентка 4 курсу факультету іноземної філології 

та музичного мистецтва нагороджена грамотою за І місце у IV Міжнародній 

науково-практичній конференції студентів і молодих учених «Дитинство. 

Освіта. Соціум» (м. Київ) (науковий керівник – Дорош Т.Л.). 

                                                

Стецюра Богдан Олександрович, студент 2 курсу факультету педагогічної 

освіти, нагороджений дипломом ІІІ ступеня у Сумському обласному конкурсі з 

комп’ютерної графіки «Розфарбуй світ» (науковий керівник – Морквян І.В.). 

Галецька Анастасія Артурівна та Данилюк Ольга Андріївна посіли 

2 місце у номінації «Short movie» з розробкою мультиплікаційного фільму на 

Міжнародному чемпіонаті комп’ютерних талантів «Золотий байт» студенти 

3 курсу факультету педагогічної освіти (науковий керівник – Морквян І.В.). 
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Попова Вікторія, студентка 3 курсу факультету дошкільної та корекційної 

освіти, Зіменко Олександр та Мартиненко Ольга, студенти 2 курсу факультету 

педагогічної освіти, нагороджені дипломами І ступеня, Мірошниченко Яна, 

студентка 4 курсу факультету початкової освіти, – дипломом ІІІ ступеня за 

перемогу у конкурсі соціальної реклами у рамках відкритого засідання 

Євроклубу «Healthy Living: Tools for Success».  

За перемогу у конкурсі соціальної реклами 4 студенти факультету 

початкової освіти у 4 номінаціях були нагороджені грамотами: Цибенко Наталія, 

Мастерна Ольга, Фількова Олена, Махота Ірина (наукові керівники – 

Брославська Галина Михайлівна, Брославська Любов Ярославівна). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глущенко Аліна, Івченко Марина, Писаренко Ольга, Кононенко Руслана, 

Трембач Дар’я, студентки факультету початкової освіти, нагороджені 

Почесною грамотою за 1 місце у Конкурсі творчих робіт у рамках щорічного 

«Енерго – Фестивалю» Харківської міської громадської організації «Енергія 

миру» (науковий керівник – Акімова Олена Михайлівна). 
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Студентами академії підготовлено та опубліковано 429 наукових праць 

(статей та тез доповідей) як одноосібно так і у співавторстві, в тому числі з 

викладачами.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.Кількість студентських наукових публікацій. 

 

Понад 400 студентів академії взяли участь у роботі наукових конференцій, 

семінарів, круглих столів Міжнародного, Усеукраїнського, регіонального та 

вузівського рівнів. 

14 травня 2015 року в академії відбулася Регіональна науково-практична 

конференція «Актуальні питання формування методичної компетентності  

майбутніх фахівців у вищій школі», на якій було розглянуто шляхи та засоби 

формування методичної компетентності студентів у вищих навчальних 

закладах.  

Відповідно до плану Міністерства освіти і науки України на 2015 рік  

в академії відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 

питання методики навчання як чинника підвищення якості професійної 

підготовки фахівців вищої школи», в роботі якої взяли участь 232 науково-

педагогічних і педагогічних працівників, молодих учених, аспірантів та 

студентів із 20 вищих навчальних закладів України та Республіки Бєларусь. На 

конференції було обговорено проблему вдосконалення методики освітньої 

діяльності у вищій школі, визначено шляхи та засоби інтенсифікації освітнього 

середовища як умови забезпечення якості освіти. 
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Колектив академії співпрацює із 22 вищими навчальними закладами, 

академічними товариствами та громадськими організаціями України та 

зарубіжжя, зокрема  України, а також Республіки Бєларусь, Словакії, Латвії. 

 

Підвищенню якості професійної підготовки студентів та викладачів 

упродовж року сприяла багатогранна діяльність навчально-методичного відділу. 

Так, було проведено низку конференцій, семінарів, творчих зустрічей, панорами 

творчих педагогічних ідей, майстер-класи, круглі столи з учителями 

й вихователями, досвідченими керівниками, переможцями професійних конкурсів 

«Учитель року», «Вихователь року», які є випускниками нашого навчального 

закладу різних років.  

Працівниками відділу разом з викладачами академії було проведено 31 захід.  

 

9 засідань Школи викладача-початківця за участі досвідчених викладачів, 

учителів і вихователів академії, загальноосвітніх та дошкільних навчальних 

закладів м. Харкова і Харківської області. 

 

Серед них :  

– педагогічна лабораторія за участі вчителів початкової школи 

Харківського навчально-виховного комплексу №45 «Академічна гімназія», які є 

випускниками різних років нашої академії. Це Бескаравайна Іоланта 
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Володимирівна, заступник директора з навчально-виховної роботи та вчителі 

початкових класів: Бернадська Оксана Володимирівна, Гончаренко Олена 

Вікторівна, Холод Тетяна Валеріївна. 

 

– семінари за участі педагогічних працівників ХЗОШ №129 та Харківської 

гімназії №169; 

– семінари-практикуми щодо формування комунікативної компетентності 

майбутніх вчителів та вихователів за участі викладачів кафедри української та 

російської філології: Кордулян Марії Іллівни, старшого викладача та Полякової 

Ірини Вікторівни, кандидата педагогічних наук; 

 

–  

– семінари-практикуми щодо адаптації першокурсників до 

студентського життя за участі Нестеренко Тетяни Станіславівни, практичного 

психолога, голів студентських рад та культорганізаторів академії;  

– учительська студія за участі молодих вчителів Сіраш Валентини 

Василівни, учителя математики та інформатики загальноосвітньої школи №143 та 

Нестеренко Юлії Володимирівни, учителя початкових класів Солоницівського 

навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа  
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І-ІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземної мови – дошкільний заклад 

«Перлина» Дергачівської районної ради Харківської області; 

 

 

– віртуальна подорож у педагогічне минуле у рамках співпраці 

відділу з працівниками бібліотеки про спадщину видатних  педагогів Адольфа 

Дістерверга, Симона Соловейчика, Михайло Васильовича Богдановича; 

 

 

– майстер-класи за участі: Жук 

Галини Олексіївни, переможця в номінації 

«Початкові класи», учителя початкових 

класів Харківської гімназії № 169; Сіренко 

Анжеліки Альбертівни, переможця 
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обласного конкурсу «Учитель року – 2014» учителя початкових класів, 

заступника директора з навчально-виховної роботи Харківського ліцею 

№ 89; 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  Міщенко Наталії Володимирівни, учителя 

музики ХЗОШ № 53;  

– Колеснікової Світлани Вікторівни,  учителя 

фізичної культури ХГ №46 імені М.В. Ломоносова;  

– Степась Олени Олексіївни, переможця обласного 

фестивалю професійної майстерності «Вихователь року-2011»;  

– круглий стіл за темою: «Особливості змісту і методики проведення уроків 

іноземної мови» на базі Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №66 

Харківської міської ради Харківської області за участі вчителів іноземної мови 

школи, викладачів кафедри іноземної філології, студентів факультету іноземної 

філології та музичного мистецтва; 
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Одним із напрямів діяльності навчально-методичного відділу є організація 

роботи «Школи викладача-початківця».  

До складу школи входить 21 викладач-початківець різних кафедр. 

За перше півріччя було проведено засідання Школи викладача-початківця за 

такими темами: 

1. Педагогічне зростання молодого викладача. 

2. Науково-дослідницька діяльність у вищому педагогічному навчальному 

закладі. 

3. Ознайомлення з особливостями роботи з бібліотечним фондом, 

періодичними виданнями, каталогами. 

4. Тренінгове заняття «Творчий викладач – креативні студенти». 

 

Одним із важливих напрямів діяльності відділу є сприяння становленню 

особистості фахівця через постійно діючу школу викладача-початківця. 

 

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА 
 

Постійно приділяється увага практичній і методичній підготовці 

студентів академії та структурних підрозділів. 

2015 року студенти проходили практику з 15 видів у: 130 

загальноосвітніх і інтернатних та 40 дошкільних навчальних закладах та 12 

соціальних центрах. 
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Викладачами академії разом з представниками базових дошкільних 

та загальноосвітніх навчальних закладах було проведено: 

– 8 науково-практичних конференцій; 

– 15 зустрічей з представниками шкіл та соціальних служб; 

– 5 круглих столів, присвячених підведенню підсумків різних видів 

педагогічних практики; 

– понад 1500 студентів взяли участь у 18 зустрічах з найкращими 

вчителя-майстрами педагогічної справи і вихователями м. Харкова та області,  

відвідали відкриті уроки й заняття з метою набуття педагогічного досвіду 

застосування інновацій у освітньому процесі; 

– 6 семінарів-практикумів з директорами та старшими вожатими  

закладів оздоровлення та відпочинку дітей м. Харкова та області з метою 

підготовки студентів до літньої педагогічної практики 

Успішність студентів академії та Харківського коледжу за 

результатами різних видів практики у 2015 році: 

 

 

 

 

 

 

            

           Академія        Харківський коледж 

«відмінно» – 70% 

«добре» – 30% 

«відмінно» – 81% 

«добре» – 19% 

 

19%

81%

відмінно

добре

30%

70%

відмінно

добре
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Успішність студентів Красноградського коледжу та Балаклійської 

філії за результатами різних видів практики у 2015 році: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноградський коледж                     Балаклійська філія 

 

«відмінно» – 70% 

«добре» – 27% 

«задовільно» – 3% 

«відмінно» – 59% 

«добре» – 33% 

«задовільно» – 8% 

 

Якісний показник практичної підготовки студентів становить: 

– у академії – 100%; 

– у Харківському коледжі – 100%; 

– у Красноградському коледжі – 96%; 

– у Балаклійській філії – 92%. 

 

Про високий рівень практичної та науково-методичної підготовки 

студентів свідчить той факт, що понад 80% із них отримали листи-подяки від 

керівників баз практик м. Харкова та області. 

Щиро дякую керівникам управлінь і відділів освіти районних адміністрацій 

м. Харкова та області, керівникам закладів освіти, соціальних служб, таборів 

літнього відпочинку за створення умов для проходження практики студентами. 

 

ВИПУСК І ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ СТУДЕНТІВ  
 

2015 року 894 студенти денної та 273 студенти заочної форм навчання 

закінчили навчальний заклад, із них 230 (19,7%) випускники отримали диплом 

із відзнакою.  

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»: 

70%

27%

3%

відмінно

добре

задовільно

59%33%

8%

відмінно

добре

задовільно
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Випуск –– 40 студентів, працевлаштовано – 34 (85%), продовжують 

навчання – 2 (5%). 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»: 

Випуск - 190 студентів, працевлаштовано – 104 (55%), продовжують 

навчання (магістри) – 58 (30,6%). 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»: 

Випуск – 323 студенти, працевлаштовано – 75 (23,2%), продовжують 

навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста і магістра 

– 229 (70,9%). 

У Харківському та Красноградському коледжах й Балаклійській філії 

341 студенту присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший 

спеціаліст». 

З них працевлаштовано 128 студентів (37,5%) та продовжують навчання 

213 студентів (62,5%).  

Отже 98 % студентів працевлаштовано за фахом, а 2 % – це студенти, які 

народили дітей і знаходяться по догляду за ними, та хлопці, що проходять 

службу у Збройних Силах України. 

 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 
 

1. Відповідно до плану профорієнтаційної роботи в академії працював 

консультативний пункт приймальної комісії, де можна отримати вичерпну  

інформацію про умови вступу до академії та її структурних підрозділів, 

дізнатися особливості підготовки фахівців за різними напрямами і 

спеціальностями підготовки педагогічних працівників системи освіти 

2. Налагоджені зв’язки з управліннями та відділами освіти м. Харкова та 

Харківської області. Надана інформація про умови вступу до академії та її 

структурних підрозділів. Проводилися консультативні бесіди, виступи перед 

керівниками загальноосвітніх навчальних закладів та їх заступниками під час 

семінарів, що проводилися Департаментом науки і освіти  Харківської обласної 

державної адміністрації. Метою цих бесід є інформація про специфіку 
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підготовки, позааудиторну діяльність студентів та умови навчання у закладі. 

Така співпраця забезпечує з’ясування потреб освітніх установ у кадрах, що 

зумовлює план прийому та працевлаштування  випускників. 

3. До профорієнтаційної роботи в навчальних закладах залучалися 

викладачі академії та студенти-старшокурсники, які проводили професійні 

консультації та презентації  Академії та її структурних підрозділів. 

4. Розроблені агітаційні матеріали (в друкованому та електронному 

вигляді) : 

  буклет до 95-ої річниці академії; 

  буклети за спеціальностями та напрямами підготовки; 

  оголошення про прийом студентів у 2016 році; 

  інформаційна листівка про академію. 

5. Створено фонд відеотеки та оновлюються їх матеріали: фільми про  

умови та специфіку навчання, матеріальну базу, проведення виховної роботи в 

закладі, організацію педагогічної практики. 

6. Заклад має офіційний сайт, де на сторінці «Абітурієнту» розміщена й 

постійно оновлюється інформація про навчальний заклад, Дні відкритих  

дверей, День зустрічі з випускниками, Правила прийому, програми вступних 

іспитів, вартість навчання  для абітурієнтів. 

7. Надрукована агітаційна листівка-оголошення про прийом студентів у 

2015 році до академії та її структурних підрозділів. 

8. Залучалися засоби масової інформації: 

 8 та 13 лютого, 8 та 13 березня, 12 та 17 квітня, 5 та11 грудня 2015 року 

на каналі «ОТБ» відбулися демонстрації відеогазети  із запрошенням 

випускників загальноосвітніх навчальних закладів на Дні відкритих дверей; 

  у газеті «Время» статті «Традиции и современность гуманитарно- 

педагогической академии»  (1  вересня 2015року), «Как учить, чтобы выпускать 

высоких профессионалов»  (12 листопада 2015 року); 
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  у газеті «Вісті Балаклійщини» розміщено інформацію про 

Балаклійську філію та привітання і теплі слова до Дня працівників освіти від 

студентської ради філії; 

  у газеті «Вісті Красноградщини» № 1-2 та №4 2015 р. висвітлюється 

життя студентської молоді Красноградського коледжу; 

  репортаж про святкування Дня знань по телебаченню на каналах 

«Фора» та « Фаворит» у програмі «Довідник абітурієнта» (з 3 по13 вересня 

2015 року); вітання ректора та студентських творчих колективів з Днем 

працівників освіти (з 2 по 5 жовтня 2015 року); 

9.  Співпраця з видавництвами по розміщенню інформації щодо вступу до 

навчального закладу в Довідниках для абітурієнтів: «Медовый город-2001» 

(«Довідник абітурієнта України 2015-2016»), «NТМТ» («Образование Харькова 

2015-2016»), «Торба» («Довідник вищих навчальних закладів України 2015»). 

10.  14 лютого,  14 березня, 18 квітня та 12грудня 2015 року проведено 

Дні відкритих дверей. 

11.  28 березня 2015 року відбулася  зустріч з випускниками. 

12.  25 квітня 2015 року в академії проведено ХI Обласний конкурс 

обдарованої молоді «Музична Слобожанщина». 

13.  З 4 травня по 31 травня  відбулася демонстрація рекламного ролику 

вузу на світлодіодних екранах станцій метрополітену. 

14.  Складено графік розподілу представників адміністрації академії 

для спільної профорієнтаційної роботи у 2016 році з відділами та управліннями 

освіти Харкова та Харківської області; графіки розподілу викладачів для 

профорієнтаційної роботи  у загальноосвітніх навчальних закладах, спортивних 

та музичних школах міста Харкова та Харківської області. 

15. Навчальний заклад – постійний учасник спеціалізованих виставок 

та ярмарок:  

 20 березня 2015 року – участь у ярмарку професій «Професія твоєї 

мрії» в Палаці дитячої та юнацької творчості «ІСТОК» (м. Харків); 
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 2-4 квітня 2015 року – участь у VІІ Спеціалізованій виставці для 

абітурієнтів з міжнародною участю (Україна, Чехія, Німеччина, Ізраїль, 

Польща) «Освіта Слобожанщини» за підтримки Департаменту науки та освіти 

Харківської обласної державної адміністрації та Департаменту освіти 

Харківської міської ради. 

17. 17 квітня 2015 року у рамках акції «Вища школа Харківщини – 

сільському абітурієнту» та з метою проведення профорієнтаційної роботи серед 

випускників навчальних закладів області був проведений виїзд представників 

приймальної комісії та агітаційної бригади академії до Краснокутського 

професійного аграрного ліцею, де відбулася презентація академії та її 

структурних підрозділів для випускників загальноосвітніх навчальних закладів 

Краснокутського району. 

18 . З метою покращення якісного і кількісного складу абітурієнтів у 

2015 році викладачі академії та її структурних підрозділів використовували 

різноманітні форми роботи: 

 тематичні заходи («Вибір професії» (Отрошко Т.Ф.), «Педагог – 

найкраща професія» (Семенова М.О.), «Ким я хочу бути» (Привалова Н.Я.), 

«У кожного свій шлях» (Бужинська С.М.), «Найкраща робота – це робота з 

дітьми» (Толмачова І.М.), «Що має вміти вчитель» (Павлова О.Г.);  

 тестування «Яка професія для мене» (Кондрацька Л.В.); 

 запрошення учнів на різноманітні заходи, що проводяться в академії: 

засідання міжвузівського круглого стола, присвяченого Дню боротьби зі 

СНІДом (проводився кафедрою природничих дисциплін, були присутні 

випускники Люботинської гімназії № 1;); запрошення випускників 

Харківського ліцею № 109 на звітний концерт  тижня факультету іноземної 

філології та музичного мистецтва; відкритий захід «Чудовий світ орігамі» 

(Ярославцева М.І. та Фролова І.В., були присутні учні навчально-виховного 

комплексу НВК «Вересень» та ЗОШ І-ІІІ ступенів № 80); захід з нагоди 

святкування Ювілею НТСТ «Перехрестя» (Александрова О.О. запрошувала 
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учнів 9 – 11 класів  ліцею № 89); концерт до 200-х річчя з дня народження 

Т.Г. Шевченка (Варганич Г.О. разом з учнями ліцею № 107) та концерт у ДМШ 

№ 13 (викладачі Погода О.В., Лосєва О.С. та Лосєв О.С.), 

 використання соціальних мереж (розміщення інформації «В контакте», 

«Одноклассниках»); 

 профорієнтаційні уроки з учнями 5-х, 9-х класів Харківських ЗОШ 

№ 105, № 106, гімназії № 14 (з участю студентів 411 сп групи) (викладачі 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи);  

 до Дня фізичної культури і спорту спільно із учнями міста були 

проведені спортивні змагання; 

 запрошення випускників шкіл на конкурси педагогічної професії «Я іду 

до професії»; 

 Ця робота проводиться викладачами Красноградського коледжу і 

Балаклійської філії. 

Отже, проведені заходи дали можливість 100% забезпечити прийом 

абітурієнтів 2015 року, як до академії, так і структурних підрозділів. 

 

РОБОТА БІБЛІОТЕКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 
 

Одним з найбільш значимих структурних підрозділів академії є 

бібліотека, фонд якої формується згідно навчальної, науково-дослідної та 

виховної роботи академії, з урахуванням потреб наукового та навчального 

процесів та на основі постійної співпраці з факультетами , кафедрами, 

підрозділами  академії. 

За 2015 рік бібліотечний фонд поповнився на 900 примірників, 57 %   

становлять  підручники та навчальні посібники або конспекти лекцій, матеріали 

до семінарських, практичних, лабораторних занять та самостійної роботи 

студентів, методичні вказівки для студентів щодо виконання індивідуальних 

завдань, курсових, дипломних робіт та інші., авторами  яких є викладачі  

академії.     
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У цілому за 2015 рік кількість видань, підготовлених науково-

педагогічними та педагогічними працівниками академії становить 269.  

Факультет дошкільної та корекційної освіти  

Всього на факультеті розглянуто 21 методичну роботу, із них:  

 для викладачів розроблено 10 робіт, а для студентів – 11 робіт.  

• затверджено на засіданнях кафедр – 4 

• затверджено на засіданні НМР факультету – 3 

• затверджено на засіданні НМР академії – 10 

Факультет початкової освіти  

Всього на факультеті розглянуто 40 методичних робіт, із них:  

 для викладачів розроблено 12 робіт, а для студентів – 28 робіт.  

• затверджено на засіданнях  кафедр – 7 

• затверджено на засіданні НМР факультету – 17 

• затверджено на засіданні НМР академії – 15 

Факультет фізичного виховання  

Всього на факультеті розглянуто 30 методичних робіт, із них: 

 для викладачів розроблено 9 робіт, а для студентів – 21 робота.  

• затверджено на засіданнях кафедр –16 

• затверджено на засіданні НМР факультету –6 

• затверджено на засіданні НМР академії – 8 

Факультет педагогічної освіти  

На факультеті розглянуто 27 методичних робіт, із них:  

 для викладачів написано 6 робіт, а для студентів – 21 роботу.  

• затверджено на засіданнях кафедр – 13 

• затверджено на засіданні НМР факультету – 7 

• затверджено на засіданні НМР академії – 7  

Факультет іноземної філології та музичного мистецтва  

Всього на факультеті розглянуто 48  методичних робіт, із них:  

 для викладачів написано 4 роботи, а для студентів – 44 роботи.  

• затверджено на засіданнях кафедр – 28 
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• затверджено на засіданні НМР факультету – 8 

• затверджено на засіданні НМР академії – 12 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КРАСНОГРАДСЬКОГО КОЛЕДЖУ 

Протягом 2015 року на розгляд навчально-методичної ради коледжу було 

представлено 57 методичних робіт, із них:  

 для викладачів написано 15 робіт, а для студентів – 42 роботи.  

 схвалено на засіданнях циклових комісій – 51 

 затверджено на засіданні науково-методичною радою академії – 6 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА БАЛАКЛІЙСЬКОЇ ФІЛІЇ 

Кількість методичних розробок викладачів філії затверджених у 2015 році  

– 46, із них, затверджено на рівні: 

 для викладачів написано 14 робіт, а для студентів – 32 роботи. 

 затверджено на засіданні циклових комісій –36 

 затверджено на засіданні навчально-методичної ради філії – 11 

 

На базі бібліотеки створено електронний навчально-методичний 

комплекс дисциплін, що викладаються в академії. Комплекс містить робочі 

програми, підручники,  навчальні посібники або конспекти лекцій, матеріали до 

семінарських, практичних, лабораторних занять та самостійної роботи 

студентів, методичні вказівки для студентів щодо виконання індивідуальних 

завдань, курсових, дипломних робіт та інші. 

 Таким чином, навчально-виховний процес на 100% забезпечений 

підручниками і навчальними посібниками, в тому числі на електронних носіях, 

а також художньою літературою.  
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СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ, МАТЕРІАЛЬНЕ-ТЕХНІЧНЕ, 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ 
 

На 2015 рік ХХХІІІ сесією VІ скликання Харківської обласної ради від 

15.01.2015 р. було затверджено бюджет навчального закладу у розмірі 63 млн. 

383 тис. грн. 

За 12 місяців 2015 року видатки склали 63 млн. 383 тис. грн (виконання 

100%). 

В тому числі: 

- на заробітну плату з нарахуванням – 37 млн. 366 тис. грн. 

- на стипендію – 19 млн.305 тис. грн. 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2млн. 804 тис. грн. 

- придбання предметів, матеріалів та обладнання – 972 тис. 943 грн. 

- оплата послуг(крім комунальних) – 1 млн. 255 тис. грн. 

- оплата відряджень – 51 тис. грн. 

- інші виплати (адресна допомога випускникам) 182 тис. грн. 

На утримання студентів-сиріт було витрачено 3 млн. 899 тис. грн., а саме: 

- харчування – 1 млн. 684 тис. грн. 

- стипендія – 2 млн. грн. 

- матеріальну допомогу – 33 тис. 660 грн. 

- компенсація на одяг – 34тис. 926 грн. 

- компенсація на літературу – 134 тис.880 грн. 

- премію - 12 тис. грн. 

Надано: 

- матеріальну допомогу: 

працівникам академії – 1 млн. 089 тис. грн. 

студентам - 56 тис. грн. 

- премії та винагорода працівникам в розмірі – 1млн.080 тис. грн. 

Соціальну стипендію в сумі 353 тис. 115 грн отримали: 

- студенти з малозабезпечених сімей – 16 тис.331 грн. 

- студенти-інваліди – 189 тис. 929 грн. 
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- студенти з дітьми до трьох років – 79 тис.250 грн. 

- студенти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 

6 тис. 381 грн. 

Заробітна плата та стипендія виплачувались своєчасно. 

Залишок коштів за 2014 рік  на спеціальному рахунку, який перейшов на   

2015 рік  склав  1 млн. 184 тис. грн., на спонсорському рахунку - 44 тис.509 грн. 

На спеціальний рахунок закладу за 2015 рік надійшло 7 млн 956 тис.грн., 

використано – 8 млн. 248 тис.грн, на спонсорський рахунок – 222 тис. 698 грн. 

(грошима – 95 тис. 341 грн., подарунків загальною вартістю на 127 тис. 357 

грн.)., використано 206 тис. 736 грн. 

На кінець 2015 року залишок коштів на спеціальному рахунку склав              

892 тис. грн., на спонсорському рахунку – 60 тис.471 грн. 

 

У 2015 році на вирішення соціально-побутових питань було витрачено 

2млн. 258 тис. грн. 

Виконано робіт з поточного ремонту в академії на суму 356 тис. 499 грн.          

(II навчальний корпус – 118 тис. 899 грн (відремонтовано тренажерну залу та 

раздягальню, комору), гуртожиток – 119 тис. 299 грн. (приміщення  кухонь 7 та 

9 поверхів, коридор 6 поверху, хол 6 та 5 поверхів, ауд.8). Здійснено монтаж 

поручнів та огорож в навчальних корпусах та гуртожитку на суму 9 тис грн. В 

Красноградському коледжі виконано ремонт харчоблоку на суму 118 тис. 

299 грн.  

Придбано предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю: 

- в академії та структурних підрозділах на суму – 972 тис.943 грн., 

зокрема відеопроектор, 2 настінних та 2 переносних екрани. 

 

Для забезпечення сприятливих умов праці та дотримання правил 

техніки безпеки й охорони праці витрачено 236 тис. грн.: 

- заміна опору та ізоляції – 24 тис.грн; 

- заміна теплообмінників у гуртожитку та навчальному корпусі – 146 

тис. грн.; 
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- корегування енергопаспорту – 13 тис. грн.; 

- миючих засобів – 23 тис. 409 грн.; 

- придбання спецодягу – 22 тис. 560 грн.; 

- вогнегасників – 7 тис. 450 грн.; 

- засобів індивідуального захисту – 7 тис. 221 грн.; 

Для забезпечення студентів, викладачів та співпрацівників якісним, 

дієтичним, гарячим харчуванням на балансі академії знаходиться 

їдальня. Питання різноманітного асортименту, якості продуктів та 

доступності цін знаходиться під постійним контролем адміністрації. 

 

За рейтингом Міністерства освіти і науки України серед педагогічних, 

гуманітарних ВНЗ та ВНЗ фізичного виховання та спорту наша академія 

посідає 10 місце з 31 вищого навчального закладу. 

 

Щодо виконання умов контракту, хочу зазначити, що всі пункти семи 

розділів повністю виконано. 

 

 


