
РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури 

"Про підсумки навчальної, навчально-методичної, наукової, творчо-виконавської 
та виховної діяльності ХДАК в 2017/2018 навчальному році" 

від 27 червня 2018 року протокол № 11 
 

Заслухавши та обговоривши питання "Про підсумки навчальної, навчально-
методичної, наукової, творчо-виконавської та виховної діяльності ХДАК в 
2017/2018 навчальному році" вчена рада ухвалила: 
 

1. Інформацію проректора з навчальної роботи Лошкова Ю.І. і проректора з 
наукової роботи Кушнаренко Н.М. "Про підсумки навчальної, навчально-
методичної, наукової, творчо-виконавської та виховної діяльності ХДАК в 
2017/2018 навчальному році” прийняти до відома. 

2. Доручити деканам та завідувачам випускових кафедр в серпні 2018 року 
обговорити та подати на вчену раду академії рекомендації щодо впровадження 
методичних матеріалів для самостійної роботи студентів за всіма навчальними 
дисциплінами, які входять в освітні програми. 

3. Доручити завідувачам випускових кафедр у співпраці з бібліотекою 
академії здійснити вібіркову перевірку на академічну доброчесність 
бакалаврських робіт, захищених у травні-червні 2018 року. 

4. Деканам факультетів та завідувачам випускових кафедр прискорити 
роботу по завершенню підготовки архівних ліцензійних справ за всіма освітніми 
рівнями. 

5. Завідувачам кафедр та науково-методичним радам факультетів до початку 
2018/2019 навч. року привести програми і науково-методичні матеріали у 
відповідність вимогам 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" зі 
змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 347 від 
10.05.2018 р. 

6. Деканам факультетів та завідувачам випускових кафедр при укладанні 
контрактів з науково-педагогічними працівниками врахувати кваліфікаційну 
відповідність видам чи результатам, переліченим у пункті 30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності. 

7. Випусковим кафедрам забезпечити якісну підготовку докторів філософії і 
докторів наук у ХДАК, підвищити ефективність аспірантури і докторантури зі 
спеціальностей 231 Соціальна робота, 29 Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа, 034 Культурологія, 025 Музичне мистецтво. 

8. Завершити підготовку архівних справ та подати до МОН України 
документи щодо збільшення обсягів державного замовлення за діючими 
4 науковими спеціальностями. 



9. Підвищити якість, активізувати підготовку та прискорити захисти 
кандидатських і докторських дисертацій викладачами ХДАК. Посилити контроль 
за написанням та захистом дисертацій співробітниками академії. 

10. Стимулювати науково-педагогічний склад ХДАК щодо публікації статей 
у журналах, які входять до наукометричних баз Scopus або Web of Science. 

11. Сприяти зміцненню системи студентського самоврядування в академії 
загалом і на факультетах та гуртожитках, зокрема, через активне представництво 
студентських рад факультетів на загальноакадемічному рівні у складі вченої ради, 
конференції трудового колективу ХДАК; 

12. Активніше залучати до системи студентського самоврядування 
іноземних студентів через Центр міжнародної комунікації та соціальної інтеграції 
іноземних студентів; 

13. Здійснювати подальшу оптимізацію Інституту кураторів ХДАК, сприяти 
координації їх діяльності з виховання студентської молоді з усіма ланками 
виховної роботи; 

14. Налагодити ефективну діяльність психологічної служби ХДАК. 
15. Доручити деканам факультетів та завідувачам кафедр підготувати та 

подати пропозиції щодо культурно-мистецьких заходів до 90-річчя ХДАК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури 

"Про зміст, організацію, результати виробничої практики студентів" 
від 27 червня 2018 року протокол № 11 

 
Заслухавши та обговоривши питання "Про зміст, організацію, результати 

виробничої практики студентів" вчена рада ухвалила: 
 

1. Інформацію деканів факультетів "Про зміст, організацію, результати 
виробничої практики студентів" прийняти до відома. 

2. На факультетах посилити практичну складову навчального процесу 
шляхом збереження існуючої мережі та розширення переліку баз практики та 
укладання договорів з новими базами практики, які відповідають програмам 
практики, використання котрих сприятиме ефективності підготовки сучасних 
фахівців. 

3. Переглянути програми практик та бази практики з урахуванням нових 
вимог Закону України "Про вищу освіту" та новим "Переліком галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти". 

4. Особливу увагу звернути на підвищення якості проходження професійно-
практичної підготовки студентів усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
РІШЕННЯ 

вченої ради Харківської державної академії культури 
"Про зміни та доповнення до Правил прийому до 

Харківської державної академії культури в 2018 році" 
від 27 червня 2018 року протокол № 11 

 
Вчена рада ухвалила: 
 
Затвердити зміни та доповнення до Правил прийому до Харківської 

державної академії культури в 2018 році. 
 

 
 

РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури 

"Про висунення кандидатур на здобуття звання переможця обласного конкурсу 
"Вища школа Харківщини – кращі імена" 2017/2018 навчального року" 

від 27 червня 2018 року протокол № 11 
 

Вчена рада ухвалила: 
 
Висунути кандидатуру Островської Каріни Володимирівни, доцента, 

завідувача кафедри народної хореографії, заслуженого працівника культури 
України, на здобуття звання переможця обласного конкурсу “Вища школа 
Харківщини — кращі імена” 2017/2018 навчального року в номінації "завідувач 
кафедри". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
РІШЕННЯ 

вченої ради Харківської державної академії культури 
щодо затвердження кандидатур студентів на іменні стипендії 

від 27 червня 2018 року протокол № 11 
 

Вчена рада ухвалила: 
 
Затвердити на призначення іменних стипендій кандидатури таких студентів: 

 
Стипендія Президента України на І семестр 2018/2019 навчального року 

Лісніченко Ірини Олександрівни, 4 курс, спеціальність “Музичне мистецтво”, 
спеціалізація “Хорове диригування” 

Козачок Анастасії Миколаївни, 4 курс, спеціальність "Хореографія", 
спеціалізація "Народна хореографія" 

Хінчик Олени Сергіївни, 4 курс, спеціальність "Кіно-, телемистецтво", 
спеціалізація "Режисура телебачення" 

Стипендія Верховної Ради України на 2018/2019 навчальний рік 
Цомая Оксани Олександрівни, 4 курс, напрям підготовки "Хореографія", 

спеціалізація "Народна хореографія" 
Академічна стипендія ім. М.С. Грушевського на І семестр 2017/2018 навч. 

року 
Горлової Аліни Олександрівни, 4 курс, спеціальність "Музичне мистецтво", 

спеціалізація "Хорове диригування" 
Соціальна стипендія Верховної Ради України для студентів вищих навчальних 

закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей на 2019 рік 
з 1 січня 2019 року 

Растрьопенко Софії Геннадіївни, 3 курс, спеціальність "Музичне мистецтво", 
спеціалізація "Естрадний спів" 
Обласна стипендія студентам вищих навчальних закладів I–IV рівнів акредитації 

із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
на 2018/2019 навчальний рік 

Семенюк Софії Сергіївни, 3 курс, спеціальність "Кіно-, теле-мистецтво", 
спеціалізація "Режисура телебачення" 
 
 
 
 
 
 
 
 


