
РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури 

"Про відповідність освітніх програм ліцензійним вимогам" 
від 1 березні 2019 року протокол № 7 

 
Заслухавши та обговоривши питання "Про відповідність освітніх програм 

ліцензійним вимогам" вчена рада ухвалила: 
 

1. Інформацію деканів факультетів "Про відповідність освітніх програм 
ліцензійним вимогам" прийняти до відома. 

2. Деканам факультетів, завідувачам випускових кафедр та керівникам 
проектних груп підготувати матеріали для внесення корегувань до архівних 
ліцензійних справ. 

3. Деканам і завідувачам випускових кафедр факультетів театрального 
мистецтва та хореографічного мистецтва активізувати роботу щодо забезпечення 
відповідності критеріям ліцензійних вимог, зокрема в контексті підготовки за 
ступенями освіти "бакалавр" і "магістр" іноземних студентів 
 
 

РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури 

"Про наукові школи Харківської державної академії культури" 
від 1 березня 2019 року протокол № 7 

 
Заслухавши та обговоривши питання "Про наукові школи Харківської 

державної академії культури" вчена рада ухвалила: 
 

1. Інформацію проректора з наукової роботи Кушнаренко Н.М. "Про наукові 
школи Харківської державної академії культури" прийняти до відома. 

2. Затвердити Положення про наукові школи Харківської державної академії 
культури. 

3. Деканам факультетів вивчити питання щодо формування наукових шкіл за 
науковими напрямами, подати документи для затвердження наукових шкіл на 
вченій раді ХДАК (до вересня 2019 року). 
 
 
 
 
 
 
 
 



РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури 

"Про хід виконання державних науково-дослідних робіт" 
від 1 березні 2019 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. Вивчити питання щодо залучення коштів вітчизняних та іноземних 
замовників за науковими напрямами. 

3. Активізувати публікації статей науково-педагогічним складом ХДАК у 
наукових виданнях, які індексуються у наукометричних базах "Scopus" та/або 
"Web of Science". 
 
 
 

РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури 

"Про проблеми студентського самоврядування у Харківській  
державній академії культури" 

від 1 березня 2019 року протокол № 7 
 

Заслухавши та обговоривши питання "Про проблеми студентського 
самоврядування у Харківській державній академії культури" вчена рада ухвалила: 

 
1. Інформацію голови студентської ради ХДАК Кошелєвої Г.В. "Про 

проблеми студентського самоврядування у Харківській державній академії 
культури" прийняти до відома. 

2. Деканатам факультетів, випусковим кафедрам поглибити зв’язки зі 
студентськими радами, надавати їм дієву допомогу в вирішенні проблемних 
питань. 

3. Студрадам академії, факультетів, гуртожитків сприяти дотриманню 
студентами Правил внутрішнього розпорядку Харківської державної академії 
культури. 

4. Студрадам академії та факультетів залучати студентів до активної участі у 
роботі всеукраїнської науково-теоретичної конференції молодих вчених 
"Культура та інформаційне суспільство ХХI століття". 

5. Студраді академії оновити інформацію про свою діяльність на сайті 
Харківської державної академії культури. 
 



РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури 

щодо затвердження програм додаткового фахового вступного випробування для 
вступників до Харківської державної академії культури на ступінь "магістр" на 

базі ступеня "бакалавр" та ОКР "спеціаліст" за спеціальностями 
від 1 березні 2019 року протокол № 7 

 
Вчена рада ухвалила: 
Затвердити програми додаткового фахового вступного випробування для 

вступників до ХДАК на ступінь "магістр" на базі ступеня "бакалавр" та ОКР 
"спеціаліст" за спеціальностями: 

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство, 
028 Менеджмент соціокультурної діяльності, 
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 
034 Культурологія, 
073 Менеджмент, 
242 Туризм, 
061 Журналістика. 

 
РІШЕННЯ 

вченої ради Харківської державної академії культури 
"Про забезпечення функціонування української мови як державної в Харківській 

державній академії культури згідно чинного законодавства" 
від 1 березня 2019 року протокол № 7 

 
Заслухавши та обговоривши питання "Про забезпечення функціонування 

української мови як державної в Харківській державній академії культури згідно 
чинного законодавства" вчена рада ухвалила: 
 

1. Інформацію проректора з наукової роботи Кушнаренко Н.М. 
"Про забезпечення функціонування української мови як державної в Харківській 
державній академії культури згідно чинного законодавства" прийняти до відома. 

2. Науково-педагогічним працівникам академії сприяти: 
– поглибленому опануванню українською мовою студентами та 

аспірантами через викладання навчальної дисципліни "Українська мова за 
професійним спрямуванням"; 

– оволодінню українською мовою іноземними громадянами, які 
навчаються в ХДАК, через вивчення навчальної дисципліни "Українська мова як 
іноземна"; 

– формуванню чистоти власної державної мови та мови колег і студентів; 
– вихованню в колективі шанобливого ставлення, поваги, зацікавленості 

у використанні української мови у різних комунікативних ситуаціях. 


