
РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури 

щодо затвердження навчальних планів ХДАК на 2019/2020 навчальний рік 
від 27 серпня 2019 року протокол № 1 

 
Заслухавши інформацію проректора з наукової роботи Сташевської І.О., 

вчена рада ухвалила: 
 

1. Затвердити нові навчальні плани підготовки бакалаврів та магістрів для 
набору 2019/2020 навчального року. 

2. Затвердити зміни в навчальних планах підготовки бакалаврів другого, 
третього та четвертого курсів та магістрів другого курсу. 

3. Продовжити роботу щодо удосконалення змісту й оптимізації 
аудиторного навантаження в навчальних планах підготовки бакалаврів та 
магістрів для набору попередніх років (до грудня 2019 року). 

4. Здійснити моніторинг і переведення в нову форму навчальних планів за 
освітнім рівнем доктора філософії (до кінця вересня 2019 року). 

5. Запровадити курси підвищення кваліфікації для секретарів та лаборантів 
ХДАК з підсумковою атестацією. 

6. Затвердити графік навчального процесу на 2019/2020 навчальний рік, 
передбачивши вихідні, святкові  та неробочі дні. 
 
 
 
 

РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури 

щодо затвердження Інструкції з питань планування основних видів наукової, 
методичної та організаційної роботи науково-педагогічних працівників 

Харківської державної академії культури 
від 27 серпня 2019 року протокол № 1 

 
Вчена рада ухвалила 

 
Затвердити Інструкцію з питань планування основних видів наукової, 

методичної та організаційної роботи науково-педагогічних працівників 
Харківської державної академії культури 

 
 
 
 
 



РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури 

щодо затвердження навчально-методичних матеріалів щодо підготовки іноземців 
та осіб без громадянства в ХДАК на 2019/2020 навчальний рік 

від 27 серпня 2019 року протокол № 1 
 

Заслухавши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи та 
міжнародних звязків Білик О.М., вчена рада ухвалила: 

 
1. Затвердити навчальні плани, адаптовані для іноземних студентів на 

2019/2020 навчальний рік. 
2. Затвердити навчальні плани підготовчого відділення для іноземних 

громадян на 2019/2020 навчальний рік. 
3. Затвердити навчальні плани, адаптовані для іноземних аспірантів на 

2019/2020 навчальний рік 
4. Затвердити Положення про мовну підготовку іноземців та осіб без 

громадянства, які навчаються у ХДАК в 2019/2020 навчальному році. 
5. Затвердити навчально-методичні матеріали підготовчого відділення для 

іноземних громадян ХДАК на 2019/2020 навчальний рік: робочі навчальні 
програми, методичні матеріали для практичних занять, методичні матеріали для 
самостійної роботи; методичні матеріали для проведення контролю знань. 

6. Затвердити навчально-методичні матеріали щодо мовної підготовки 
іноземних студентів та аспірантів ХДАК на 2019/2020 навчальний рік: робочі 
навчальні програми, методичні матеріали для практичних занять, методичні 
матеріали для самостійної роботи; методичні матеріали для проведення контролю 
знань. 
 
 
 
 
 
 

РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури 

щодо рекомендації до друку наукових та навчально-методичних матеріалів 
науково-педагогічних працівників ХДАК 

від 27 серпня 2019 року протокол № 1 
 

Вчена рада ухвалила: 
Рекомендувати до друку збірник наукових праць "Культура України". 

Вип. 65 (Серія : Мистецтвознавство) 
 


