
РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури  

щодо аналізу роботи ХДАК у вирішенні проблеми підвищення 
якості освітніх послуг 

від 24 лютого 2017 року протокол № 2 
 

Заслухавши та обговоривши питання "Аналіз роботи ХДАК у 
вирішенні проблеми підвищення якості освітніх послуг вчена рада 
ухвалила: 
 

1. Інформацію першого проректора Каністратенка М.М. "Аналіз 
роботи ХДАК у вирішенні проблеми підвищення якості освітніх 
послуг" прийняти до відома. 

2. Для вирішення проблем підвищення якості освітньої діяльності 
необхідно: 

– Методичним радам ХДАК, факультетів проводити 
систематичну роботу з науково-педагогічними працівниками щодо 
широкого використання ними новітніх технологій навчання, нових 
підходів до визначення результатів навчального процесу, що дозволить 
реалізувати основну ідею нових стандартів освіти – формування 
сучасного фахівця, здатного самостійно вирішувати складні 
нестандартні задані в ході майбутньої професійної діяльності, 
створювати власні оригінальні культурно-мистецькі програми. 

– Переглянути зміст і форми контролю за якістю знань студентів, 
їх готовністю до самостійної професійної діяльності. 

– Центру безперервної освіти розширити спектр освітніх послуг, 
в т. ч. вивчити можливість організації курсів підвищення кваліфікації 
за мистецькими спеціальностями. 

– Центру міжнародної освіти і співробітництва залучити фахівців 
відповідних випускових і загальноакадемічних кафедр до реалізації 
проекту формування іноземних студентів в окремі групи з 
англомовним навчанням. 
 

 

 

 

 



РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури  

щодо рекомендації до друку збірників наукових праць ХДАК 
від 24 лютого 2017 року протокол № 2 

 
Вчена рада ухвалила: 

 

Рекомендувати до друку: 
– збірник наукових праць: "Культура України". Вип. 55 (Серія : 
Культурологія); 
– збірник наукових праць: "Вісник Харківської державної академії 

культури". Вип. 50 (Серія : Соціальні комунікації). 
 

 

 

 

 

 



РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури  

"Про надання пропозицій щодо присудження Премії Кабінету 
Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України" 

від 24 лютого 2017 року протокол № 2 
 

Вчена рада ухвалила: 
 

Затвердити кандидатуру старшого викладача кафедри сучасної 
хореографії факультету хореографічного мистецтва ХДАК ЯНИНА-
ЛЕДОВСЬКОЇ Євгенії Вікторівни щодо присудження премії Кабінету 
Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України 
за напрямом "культурно-мистецька та наукова діяльність, збереження і 
популяризація історичної та культурної спадщини". 
 

 



РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури  

про затвердження Положень щодо організації виборчої системи та 

проведення обрання ректора ХДАК 

від 24 лютого 2017 року протокол № 2 
 

Вчена рада ухвалила: 
 
Відповідно до статті 42 Закону України "Про вищу освіту" та 

"Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та 
порядку обрання керівника вищого навчального закладу; типової 
форми контракту з керівником державного вищого закладу" затвердити  
Положення щодо організації виборчої системи та проведення обрання 
ректора ХДАК: 

1. Положення щодо організації виборчої системи та проведення 
обрання ректора Харківської державної академії культури. 

2. Положення про Організаційний комітет з проведення виборів 
ректора Харківської державної академії культури. 

3. Положення про порядок обрання представників з числа 
штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Харківської 
державної академії культури. 

4. Положення про Виборчу комісію з проведення виборів ректора 
Харківської державної академії культури. 


