
РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури  

щодо обрання на заміщення вакантних посад  
науково-педагогічних працівників ХДАК 

від 31 серпня 2016 року протокол № 2 
 

Вчена рада ухвалила: 
 

За результатами таємного голосування вважати обраними на заміщення 
вакантних посад науково-педагогічних працівників ХДАК 40 осіб. 

 
 
 
 

 
 

РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури  

щодо рекомендації до зарахування до докторантури ХДАК  
на місця держзамовлення  

від 31 серпня 2016 року протокол № 2 
 

Вчена рада ухвалила: 
 
Враховуючи певний науковий доробок, наявність публікацій з теми 

дослідження, висновки кафедр, рекомендувати до зарахування до докторантури 
Харківської державної академії культури на місця держзамовлення таких осіб: 

 
Спеціальність 029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  

(наукова галузь 02 – "Культура та мистецтво") 
МАР’ЇНУ Олену Юріївну, кандидата наук із соціальних комунікацій, 

доцента кафедри бібліотекознавства та інформаційно-аналітичної діяльності. 
Науковим консультантом призначити доктора наук із соціальних комунікацій, 
професора, зав. кафедри бібліотекознавства та інформаційно-аналітичної 
діяльності ДАВИДОВУ Ірину Олександрівну. 

 
Спеціальність 034– Культурологія (наукова галузь 03 – "Гуманітарні науки") 

ЩЕРБАНЬ Олену Василівну, кандидата історичних наук, старшого 
наукового співробітника КЗ "Харківський історичний музей ім. М.Ф. Сумцова" 
Харківської обласної ради. 
 
 
 
 



РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури  

щодо рекомендації на затвердження науковими консультантами докторантів та 
науковими керівниками аспірантів ХДАК (набір 2016 року)  

від 31 серпня 2016 року протокол № 2 
 

Вчена рада ухвалила: 
 

Рекомендувати затвердити науковими консультантами докторантів та 
науковими керівниками аспірантів ХДАК (набір 2016 року) таких осіб: 

 
Спеціальність 029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  

(наукова галузь 02 – "Культура та мистецтво") 
КУШНАРЕНКО Наталю Миколаївну, доктора педагогічних наук, професора, 
професора кафедри документознавства та книгознавства, проректора з наукової 
роботи (аспірант ЗАКЛІНСЬКА Юлія Михайлівна); 
ДАВИДОВУ Ірину Олександрівну, доктора наук із соціальних комунікацій, 
професора, зав. кафедри бібліотекознавства та інформаційно-аналітичної 
діяльності (докторант МАР’ЇНА Олена Юріївна). 
 

Спеціальність 034 – Культурологія (наукова галузь 03 – "Гуманітарні науки") 
ШЕЙКА Василя Миколайовича, доктора історичних наук, професора, 
професора кафедри культурології та медіа-комунікацій, ректора (аспіранти: 
ЦІСАР Анастасія Михайлівна, НАСТАЧЕНКО Кристина Олексіївна). 
 
Спеціальність 231 – Соціальна робота (наукова галузь 23 – "Соціальна робота") 
МАКСИМОВСЬКУ Наталію Олександрівну, доктора педагогічних наук, 
доцента, доцента кафедри соціальної педагогіки (аспірант ХОМЕНКО Валерія 
Валеріївна). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури  

"Про підготовку до набору 2017 року" 
від 31 серпня 2016 року протокол № 2 

 
Вчена рада ухвалила: 

 
1. Інформацію першого проректора Каністратенка М.М. "Про підготовку 

до набору 2017 року" прийняти до відома. 
2. На кафедрах, факультетах проаналізувати результати набору 2016 року, 

скласти дієві плани профорієнтаційної роботи на 2016/2017 навчальний рік і 
спрямувати зусилля всього колективу академії на реалізації головних завдань з 
набору 2017 року: 

– Зміцнення іміджу академії, популяризація освітніх, наукових, творчо-
виконавських здобутків. 

– Використання найрізноманітніших видів профорієнтаційної роботи 
кафедрами, факультетами; популяризація освітніх та творчих досягнень 
окремих шкіл, колективів. 

– Створення сучасних, конкурентоспроможних освітніх програм. 
– Залучення до профорієнтаційної роботи всіх без винятку викладачів і 

співробітників академії 
 
 
 
 
 
 
 
 


