
РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури 

"Про кадрове забезпечення навчального процесу: стан та перспективи" 
від 30 січня 2017 року протокол № 1 

 
Заслухавши та обговоривши питання "Про кадрове забезпечення 

навчального процесу: стан та перспективи" вчена рада ухвалила: 
 
1. Інформацію першого проректора Каністратенка М.М. "Про 

кадрове забезпечення навчального процесу: стан та перспективи" 
прийняти до відома. 

2. Перспективними для формування оптимального кадрового 
складу викладачів ХДАК вважати такі напрямки: 

– комплектування кафедр викладачами-науковцями вищої 
категорії: докторами наук і професорами та залучення їх до викладання 
фундаментальних і спеціальних дисциплін; 

– планування наукової роботи викладачів спеціальних кафедр у 
суворій відповідності до профілю їх навчальної роботи; 

– максимальне використання аспірантури і докторантури для 
підготовки фахівців вищої кваліфікації; 

– цілеспрямована робота кафедр по підготовці осіб, які мають 
науковий ступінь чи державне почесне звання, до присвоєння їм 
вченого звання доцент, професор. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури 

. "Про науково-методичну роботу ХДАК: стан та перспективи" 
від 30 січня 2017 року протокол № 1 

 
Вчена рада ухвалила: 

1. Інформацію проректора з наукової роботи Кушнаренко Н.М. 
"Про науково-методичну роботу ХДАК: стан та перспективи" прийняти 
до відома. 

2. Активізувати підготовку програм і науково-методичних 
матеріалів з нових курсів за усіма спеціальностями. 

3. На факультетах і кафедрах обговорити питання щодо науково-
методичного забезпечення навчального процесу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури 

"Про рекомендацію кандидатур студентів ХДАК на призначення 
іменних стипендій на ІI семестр 2016/2017 навчального  

від 30 січня 2017 року протокол № 1 
 

Вчена рада ухвалила: 
 

Затвердити на призначення іменних стипендій на ІI семестр 
2016/2017 навчального року кандидатури таких студентів: 

Стипендія Президента України на  
Мусіяченко Анжели Вікторівни, 4 курс, напрям підготовки 

“Хореографія”, спеціалізація "Народна 
хореографія" 

Шатохіної Лілії Тьєнівни, 4 курс, напрям підготовки 
“Хореографія”, спеціалізація "Сучасна 
хореографія 

Стецкович Олени Вікторівни, 4 курс, спеціальність "Музичне   
мистецтво", спеціалізація "Естрадний спів". 

Академічна стипендія ім. М.С. Грушевського 
Качур Катерини Вікторівни, 3 курс, спеціальність “Музичне 

мистецтво”, спеціалізація “Народний спів" 
 

 

 

 


