
РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури 

"Про рекомендацію кандидатур експертів до нового складу Міжгалузевої 
експертної ради з вищої освіти (МЕР) при Акредитаційній комісії України  

з числа провідних науково-педагогічних працівників ХДАК  
в галузі 02 Культура і мистецтво" 

від 25 квітня 2018 року протокол № 9 
 

Заслухавши та обговоривши питання "Про рекомендацію кандидатур 
експертів до нового складу Міжгалузевої експертної ради з вищої освіти (МЕР) 
при Акредитаційній комісії України з числа провідних науково-педагогічних 
працівників ХДАК в галузі 02 Культура і мистецтво" вчена рада ухвалила: 

 
Рекомендувати експертами до нового складу Міжгалузевої експертної ради з 

вищої освіти (МЕР) при Акредитаційній комісії України кандидатури провідних 
науково-педагогічних працівників ХДАК в галузі 02 Культура і мистецтво: 

Шейка В. М., доктора історичних наук, професора, дійсного члена 
(академіка) Національної академії мистецтв України, заслуженого діяча мистецтв 
України, ректора; 

Алфьорову З. І., доктора мистецтвознавства, професора, декана факультету 
кіно-, телемистецтва; 

Гордєєва С.І., кандидата мистецтвознавства, професора, заслуженого діяча 
мистецтв України, завідувача кафедри режисури; 

Жукову О.В., кандидата історичних наук, доцента, завідувача кафедри 
музеєзнавства та пам’яткознавства 

Колногузенка Б.М., професора, декана факультету хореографічного 
мистецтва, народного артиста України; 

Кравченка О.В., доктора культурології, професора, декана факультету 
культурології; 

Соляник А.А., доктора педагогічних наук, професора, декана факультету 
соціальних комунікацій. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури 

"Про організацію навчання студентів всіх спеціальностей за дисциплінами 
"Безпека життєдіяльності", "Охорона праці", "Цивільний захист" 

від 25 квітня 2018 року протокол № 9 
 

Заслухавши та обговоривши питання "Про організацію навчання студентів 
всіх спеціальностей за дисциплінами "Безпека життєдіяльності", "Охорона праці", 
"Цивільний захист" вчена рада ухвалила: 
 

1. Інформацію проректора з навчальної роботи Лошкова Ю.І. 
"Про організацію навчання студентів всіх спеціальностей за дисциплінами 
"Безпека життєдіяльності", "Охорона праці", "Цивільний захист" прийняти до 
відома. 

2. Рекомендувати деканам факультетів і завідувачам кафедр скорегувати 
навчальні плани на 2018/2019 навчальний рік стосовно відповідності наповнення 
дисциплін "Безпека життєдіяльності", "Охорона праці", "Цивільний захист" 
вимогам, зазначеним у листі Міністерства освіти і наук України № 1/9-234 від 
13.04.2018 р. 
 
 
 
 
 

РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури 
щодо затвердження доповнення до Правил прийому 

до Харківської державної академії культури в 2018 році. 
від 25 квітня 2018 року протокол № 9 

 
 

Вчена рада ухвалила: 
 

Затвердити доповнення до Правил прийому до Харківської державної 
академії культури в 2018 році. 
 
 
 
 



РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури 

"Про роботу спеціалізованих вчених рад ХДАК" 
від 25 квітня 2018 року протокол № 9 

 
Заслухавши та обговоривши питання "Про роботу спеціалізованих вчених 

рад ХДАК" вчена рада ухвалила: 
 

1. Інформацію голови спеціалізованої вченої ради Д 64.807.01 Дяченка М.В. 
і голови спеціалізованої вченої ради Д 64.807.02 Шемаєвої Г.В. "Про роботу 
спеціалізованих вчених рад ХДАК" прийняти до відома. 

2. Посилити вимоги до якості дисертаційних досліджень. 
3. Визначитися щодо вибору компанії Плагіат для перевірки дисертаційних 

досліджень на академічну доброчесність. 
 
 

РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури 

"Про підготовку резерву керівного складу ХДАК: стан та перспективи" 
від 25 квітня 2018 року протокол № 9 

 
Заслухавши та обговоривши питання "Про підготовку резерву керівного 

складу ХДАК: стан та перспективи" вчена рада ухвалила: 
 

1. Інформацію першого проректора Каністратенка М.М "Про підготовку 
резерву керівного складу ХДАК: стан та перспективи" прийняти до відома. 

2. Проректору з навчальної роботи, деканам факультетів у 2018/2019 
навчальному році організувати роботу Школи менеджменту освіти з метою 
виявлення найбільш здатних до виконання управлінських функцій на рівні 
факультет-кафедра осіб, поглибленого вивчення ними нормативно-правової бази 
діяльності закладів вищої освіти України. 
 
 
 
 
 
 
 



РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури 

"Про кадрове забезпечення освітнього процесу: стан та перспективи" 
від 25 квітня 2018 року протокол № 9 

 
Заслухавши та обговоривши питання " Про кадрове забезпечення освітнього 

процесу: стан та перспективи" вчена рада ухвалила: 
 

1. Інформацію першого проректора Каністратенка М.М. "Про кадрове 
забезпечення освітнього процесу: стан та перспективи" прийняти до відома. 

2. Деканам факультетів, завідувачам кафедр проаналізувати рівень наукової 
та професійної активності кожного науково-педагогічного працівника, який буде 
здійснювати освітню діяльність у 2018/2019 навчальному році, та внести, при 
необхідності, відповідні доповнення як до нових, так і діючих контрактів науково-
педагогічних працівників. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури 

"Про виконання науково-педагогічним складом Харківської державної академії 
культури зобов’язань за контрактами щодо наукової, творчо-виконавської 
діяльності та навчально-методичного забезпечення навчального процесу" 

від 25 квітня 2018 року протокол № 9 
 

Заслухавши та обговоривши питання "Про виконання науково-педагогічним 
складом Харківської державної академії культури 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. і проректора 
з навчальної роботи Лошкова Ю.І. "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. Доручити деканам та завідувачам випускових кафедр спрямувати наукову 
та навчально-методичну діяльність науково-педагогічного складу у відповідності 
до вимог нормативних документів, зокрема Постанови Кабінету Міністрів України 
від 30.12.2015 року № 1187. 

3. Доручити деканам та завідувачам кафедр під час формування наукової 
частини річного навантаження викладачів конкретизувати зобов’язання щодо 
публікацій наукових статей, за змістом відповідних навчальним курсам 
навантаження викладача, у рецензованих зарубіжних або фахових наукових 
періодичних виданнях України, які входять до наукометричних баз, 
рекомендованих Міністерством освіти і науки України. 
 
 
 

РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури 

щодо затвердження Акредитаційної справи напряму підготовки  
6.030302 Реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)  

ступеня "бакалавр" 
від 25 квітня 2018 року протокол № 9 

 
Вчена рада ухвалила: 

 
Затвердити Акредитаційну справу напряму підготовки 6.030302 Реклама і 

зв’язки з громадськістю (за видами діяльності) ступеня "бакалавр". 



РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури 

"Про міжнародну освіту та міжнародні зв’язки  
Харківської державної академії культури" 

від 25 квітня 2018 року протокол № 9 
 

Заслухавши та обговоривши питання "Про міжнародну освіту та міжнародні 
зв’язки Харківської державної академії культури", вчена рада ухвалила: 
 

1. Інформацію завідувача Центру міжнародної освіти та співробітництва 
Білик О.М. і зав. відділом міжнародних зв’язків ХДАК Частника С.В. "Про 
міжнародну освіту та міжнародні зв’язки ХДАК" прийняти до відома. 

2. Активізувати діяльність ЦМОіС, факультетів ХДАК щодо збільшення 
контингенту іноземних студентів, аспірантів, слухачів підготовчого відділення. 

3. ЦМОіС, кафедрам ХДАК створити належні умови щодо забезпечення 
якості професійної підготовки іноземних студентів та аспірантів ХДАК, мовної 
підготовки іноземних слухачів підготовчого відділення. 

4. Працювати над створенням системи підготовки іноземних громадян 
англійською мовою, що передбачає підготовку певного пакету навчально-
методичної документації. 

5. Центру міжнародної освіти і співробітництва, факультетам ХДАК, 
адміністративно-господарському відділу спрямувати зусилля на забезпечення 
комфортних умов проживання іноземних студентів в гуртожитках ХДАК. 

6. Центрам, факультетам, кафедрам сприяти розширенню міжнародних 
зв’язків ХДАК з закладами вищої освіти та освітніми організаціями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


