
РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури 

"Про рекомендацію до друку наукових та навчально-методичних праць" 
від 21 квітня 2017 року протокол № 4 

 
Вчена рада ухвалила: 

 
рекомендувати до друку: 
– монографію "Рекламна комунікація в книжковій сфері". Автор: 

докторант Булах Тетяна Дмитрівна. 
– біобібліографічний покажчик "Шейко Василь Миколайович : 

(до 75-річчя від дня народження)". 
 
 
 
 
 
 
 
 



РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури 

"Про висування кандидатом у дійсні члени (академіки) Національної 
академії мистецтв України члена-кореспондента НАМУ, доктора 

історичних наук, професора, заслуженого діяча мистецтв України, 
ректора Харківської державної академії культури Шейка Василя 

Миколайовича по секції естетики та культурології відділення синтезу 
пластичних мистецтв НАМУ" 

від 21 квітня 2017 року протокол № 4 
 

Вчена рада ухвалила: 
 

Рекомендувати кандидатом в дійсні члени (академіки) Національної 
академії мистецтв України члена-кореспондента НАМУ, докторам 
історичних наук, професора, заслуженого діяча мистецтв України, ректора 
Харківської державної академії культури Шейка Василя Миколайовича по 
секції естетики та культурології відділення синтезу пластичних мистецтв 
НАМУ. 
 



РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури 

"Про виконання науково-педагогічним складом ХДАК зобов’язань за 
контрактами щодо наукової, творчо-виконавської діяльності та 

навчально-методичного забезпечення навчального процесу" 
від 21 квітня 2017 року протокол № 4 

 
Заслухавши та обговоривши питання "Про виконання науково-

педагогічним складом ХДАК зобов’язань за контрактами щодо 
наукової, творчо-виконавської діяльності та навчально-методичного 
забезпечення навчального процесу" вчена рада ухвалила: 

1. Інформацію проректора з наукової роботи Кушнаренко Н.М. та 
проректора з науково-педагогічної та творчо-виконавської роботи 
Рощенко О.Г. "Про виконання науково-педагогічним складом ХДАК 
зобов’язань за контрактами щодо наукової, творчо-виконавської 
діяльності та навчально-методичного забезпечення навчального 
процесу" прийняти до відома. 

2. При визначенні зобов’язань за контрактами викладацького 
складу керуватися Законом України "Про вищу освіту", постановою 
Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти", а також Інструкцією 
з питань планування основних видів наукової, методичної, 
організаційної і творчо-виконавської роботи науково-педагогічних 
працівників Харківської державної академії культури. 

3. Посилити увагу щодо визначення змісту зобов’язань та 
ступеню їх виконання як з боку викладачів, так і завідувачів 
відповідних кафедр. 

4. Планувати комплекс навчально-методичного забезпечення 
нових навчальних дисциплін. 

5. В контрактах викладачів мистецьких факультетів надавати 
перевагу видам творчо-виконавської роботи з урахуванням потреб 
навчального процесу, сприяння розвитку обдарованості студентів, 
формування репертуару академічних студентських колективів. 

6. При укладанні контрактів враховувати якісні і кількісні 
показники видів роботи, їх конкретизацію з метою запобігання 
абстрактності, сприяти поглибленню зв’язків між видами творчо-
виконавської, наукової та навчально-методичної роботи. 
 
 
 



РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури 

"Про роботу спеціалізованих вчених рад ХДАК" 
від 21 квітня 2017 року протокол № 4 

 
Заслухавши та обговоривши питання "Про роботу 

спеціалізованих вчених рад ХДАК" вчена рада ухвалила: 
1. Інформацію голів спеціалізованих вчених рад ХДАК 

Дяченка М.В.та Соляник А.А. "Про роботу спеціалізованих вчених рад 
ХДАК"" прийняти до відома. 

2. Проректору з наукової роботи Кушнаренко Н.М., головам 
спеціалізованих вчених рад Дяченко М.В. і Соляник А.А. посилити 
контроль за якістю дисертацій, які подаються до спеціалізованих 
вчених рад ХДАК. 
 
 
 
 


