
РІШЕННЯ
вченої ради Харківської державної академії культури

"Про науково-методичну роботу ХДАК: стан та перспективи"
від 2 березня 2018 року протокол № 7

Заслухавши та обговоривши питання "Про науково-методичну роботу
ХДАК: стан та перспективи" вчена рада ухвалила:

1. Інформацію проректора з навчальної роботи Лошкова Ю.І. "Про науково-
методичну роботу ХДАК: стан та перспективи" прийняти до відома.

2. Завідувачам кафедр посилити контроль за науково-методичним
забезпеченням навчального процесу.

3. Деканам факультетів активізувати діяльність науково-методичних рад
факультетів ХДАК щодо науково-методичного забезпечення навчального процесу.

4. Завідувачам кафедр та науково-методичним радам факультетів
проаналізувати вимоги до навчально-методичного забезпечення навчальних
дисциплін, викладені в Постанові Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. №
1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
закладів освіти".

5. Завідувачам випускових кафедр та науково-методичним радам факультетів
удосконалити Положення про магістерські роботи; привести їх у відповідність до
державних освітніх стандартів, освітньо-професійних програм, положень статті 42
Закону України "Про освіту" стосовно дотримання академічної доброчесності.



РІШЕННЯ
вченої ради Харківської державної академії культури

"Про хід виконання державних науково-дослідних робіт"
від 2 березня 2018 року протокол № 7

Заслухавши та обговоривши питання "Про хід виконання державних
науково-дослідних робіт" вчена рада ухвалила:

1. Інформацію проректора з наукової роботи Кушнаренко Н.М. "Про хід
виконання державних науково-дослідних робіт" прийняти до відома.

2. При плануванні другої половини індивідуального навантаження науково-
педагогічних працівників керуватися "Тематичним планом наукових досліджень
кафедр Харківської державної академії культури на період 2016–2020 рр.".

3. На вченій раді академії заслухати питання щодо впровадження в освітній
процес факультетів результатів наукових досліджень

РІШЕННЯ
вченої ради Харківської державної академії культури

щодо рекомендації до друку наукових та навчально-методичних матеріалів
від 2 березня 2018 року протокол № 5

Вчена рада ухвалила:

Рекомендувати до друку монографію "Пластичність. Мова. Тіло". Автор:
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри сучасної та бальної хореографії
Шабаліна Олена Миколаївна



РІШЕННЯ
вченої ради Харківської державної академії культури

"Про сучасний стан та перспективи розвитку бібліотеки ХДАК"
від 2 березня 2018 року протокол № 7

Заслухавши та обговоривши питання "Про сучасний стан та перспективи
розвитку бібліотеки ХДАК" вчена рада ухвалила:

1. Інформацію директора бібліотеки ХДАК Шикаленко Т.П. "Про сучасний
стан та перспективи розвитку бібліотеки ХДАК" прийняти до відома.

2. Деканам факультетів і завідувачам кафедр активізувати співпрацю з
бібліотекою щодо створення індивідуальних бібліометричних профілів викладачів-
науковців у системі Google Академія задля підвищення рівня цитування та
визначення індексу Гірша

3. Бібліотеці та редакційно-видавничому відділу ХДАК підгортувати
матеріали для заключення угоди про супровід веб-сайтів наукових видань на
відкритій платформі OJS з ТОВ "Видавнича служба УРАН" з метою надання
кожній науковій статті DOI (цифрового ідентифікатора об’єкта) у відповідності до
наказу МОН України від 15 січня 2018 року № 32 "Про затвердження Порядку
формування Переліку наукових фахових видань України".

4. Деканам факультетів та завідувачам кафедр ХДАК провести підготовчу
роботу по створенню локального академічного репозитарію у відповідності до
наказу МОН України від 13 лютого 2018 року № 140 "Про затвердження
Регламенту роботи Національного репозитарію академічних текстів".



РІШЕННЯ
вченої ради Харківської державної академії культури

"Аналіз роботи ХДАК у вирішенні проблеми підвищення якості освітніх послуг"
від 2 березня 2018 року протокол № 7

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

1. Інформацію першого проректора Каністратенка М.М. і проректора з
навчальної роботи Лошкова Ю.І. "Аналіз роботи ХДАК у вирішенні проблеми
підвищення якості освітніх послуг" прийняти до відома.

2. Організувати системну роботу зі скаргами й пропозиціями студентів,
забезпечити їх оперативний аналіз і дієве реагування з боку відповідних
підрозділів (відповідальні: проректор з навчальної роботи, декани факультетів).

3. Проводити постійне анкетування студентів щодо їхньої оцінки стану
освітнього процесу та навчальної роботи викладачів, з подальшим оприлюдненням
результатів анкетування (відповідальні: перший проректор, проректор з навчальної
роботи, декани факультетів, органи студентського самоврядування).

4. Налагодити зв’язки з випускниками академії та потенційними
роботодавцями з метою удосконалення окремих ланок освітньої діяльності,
оперативного реагування на нові тенденції на ринку праці (відповідальні:
завідувачі випускових кафедр).

5. Проаналізувати пропозиції викладачів щодо шляхів удосконалення
системи освітніх послуг академії (відповідальні: проректор з навчальної роботи,
декани факультетів).

6. Активізувати систему матеріального й морального стимулювання кращих
викладачів ХДАК (відповідальні: помічник ректора з кадрових питань, помічник
ректора з економічних питань, декани факультетів, завідувачі кафедр).

Контроль за виконання рішення покласти на першого проректора
Каністратенка М.М.


