
РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури 

"Про застосування державної мови в освітньому процесі" 
від 27 вересня 2019 року протокол № 2 

 
Заслухавши та обговоривши питання "Про застосування державної мови в 

освітньому процесі" вчена рада ухвалила: 
 

1. Інформацію проректора з навчальної роботи Сташевської І.О. "Про 
застосування державної мови в освітньому процесі" прийняти до відома. 

2. Проректорам, деканам, завідувачам кафедр посилити контроль за 
виконанням нормативних вимог щодо забезпечення функціонування української 
мови як державної, зокрема застосування української мови в межах освітнього 
процесу під час проведення навчальнеих занять (крім занять, які згідно з 
освітньою програмою викладаються іншою мовою), а також у спілкуванні в 
робочий час викладачів та іншого персоналу академії як зі здобувачами освіти, так 
і між собою. 

3. Деканам підготувати перелік дисциплін, які згідно з певною освітньою 
програмою викладаються на факультеті в поточному навчальному році та 
планують викладати в наступному році двома чи більше мовами – державною 
мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу 
(до 15 жовтня 2019 р.) 
 
 
 
 

РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури 

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

від 27 вересня 2019 року протокол № 2 
 

Вчена рада ухвалила 
 

Рекомендувати до друку: 
– монографію "Фундатори Харківської бібліотечної науково-освітньої 

школи (до 90-річчя ХДАК)"; 
– монографію "Інтелігенція та влада в часи Української революції 1917-1921 

років". Автор: доктор історичних наук, професор Шейко Василь Миколайович; 
– монографію "Джаз як системне явище". Автори: кандидат 

мистецтвознавства Лі Шуай, доктор мистецтвознавства, професор Лошков Юрій 
Іванович. 



РІШЕННЯ 
вченої ради Харківської державної академії культури 

"Про підсумки прийому до Харківської державної академії культури 
у 2019 році та завдання на 2020 рік" 

від 27 вересня 2019 року протокол № 2 
 
Заслухавши та обговоривши питання "Про підсумки прийому до Харківської 

державної академії культури у 2019 році та завдання на 2020 рік" вчена рада 
ухвалила: 
 

1. Інформацію першого проректора Лошкова Ю.І. "Про підсумки прийому 
до Харківської державної академії культури у 2019 році та завдання на 2020 рік" 
прийняти до відома. 

2. Деканам і завідувачам кафедр, особливо факультетів соціальних 
комунікацій, культурології, управління та бізнесу, активізувати профорієнтаційну 
роботу на основі осмислення реалій сьогодення, здійснювати підготовку до 
вступної компанії 2020 року, зокрема: 

– скласти за кожною спеціальністю реальний план профорієнтаційної роботи 
з конкретними напрямками та шляхами її реалізації; 

– постійно звітувати на вченій раді ХДАК з документальним 
підтвердженням проведених профорієнтаційних заходів; 

– вважати профорієнтаційну роботу одним з основних критеріїв при 
заключенні контракту, зокрема на посади декана та завідувача кафедри. 

3. З метою покращання іміджу ХДАК у соціальних мережах, які нині 
відіграють важливу інформаційну роль  у виборі абітурієнтом закладу освіти, 
посилити контроль за якістю викладання навчальних дисциплін та їх змістовною 
спрямованістю на підготовку фахівця за обраною абітурієнтом спеціальністю. 

4. Проаналізувати та нівелювати чинники, що спричиняють масове 
відрахування студентів протягом кожного навчального року. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


