
ЗВІТ  

ПРО РОБОТУ ВЧЕНОЇ РАДИ ХНУМ імені І. П. Котляревського  

ЗА 2020-2021 н.р. 

 

1. За звітний період було розглянуто низку кадрових питань, серед них: 

-про вибори Голови та заступника Голови Вченої ради Університету; 

-про утворення кафедри соціально-гуманітарних дисциплін; 

- про утворення кафедри майстерності актора та режисури драматичного 

театру. 

- про розгляд кандидатур на здобуття вчених звань, зокрема за цей 

навчальний рік отримали атестати : Сагалова Г.В., Тарарак Ю.П., Седюк І.О., 

Пупіна О.В., Костогриз С.О. На розгляді у Департаменті атестації кадрів 

МОН України знаходиться Атестаційна справа Савельєвої Г.В.  

Відбулося висунення кандидатур з числа викладачів Університету на 

присудження почесного звання Заслужений артист України: Чернявського І., 

Жаркіх Т.В.; вченою радою підтримано ініціативу Харківської філармонії 

щодо присвоєння почесного звання «Заслужений артист України» 

концертмейстеру кафедри оркестрових струнних інструментів С. Калініну. 

-Затверджено кандидатуру на звання «почесного професора» Університету 

КОЗАКА БОГДАНА МИКОЛАЙОВИЧА, доцента Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

- Затверджено кандидатури на присвоєння стипендії імені Василя Каразіна 

Харківської обласної державної адміністрації. 

 Розглянуто питання щодо виведення із штатного розпису посади проректора 

з загальних питань та  введення до штатного розпису посади проректора з 

науково-педагогічної та виховної роботи. 

Також, на протязі навчального року розглянуто питання претендентів на 

зайняття посад: 

завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Кучина Сергія 

Павловича, доктора економічних наук, професора. 

завідувача кафедри майстерності актора та режисури драматичного театру 

Стеценко Оксани Володимирівни, заслуженої артистки України.  

професора кафедри композиції та інструментування Савченко Ганни 

Сергіївни, кандидата мистецтвознавства, доцента.  

професора кафедри майстерності актора та режисури театру анімації 

Рубинського Олексія Юрійовича, народного артиста України, професора. 

 проректора з науково-педагогічної та виховної роботи. 

 

2. Розглядалися наступні питання: 

1)Про скликання загальних зборів (конференції) трудового колективу 

Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського 

з метою затвердження Колективного договору ХНУМ імені 

І.П. Котляревського та обрання виборних представників до складу Вченої 

ради Університету  

2) Про включення до персонального складу Вченої ради Харківського 



національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського 

представників організацій роботодавців» 

 

3)про внесення змін до «Положення про виборчу комісію ХНУМ імені 

І.П. Котляревського». 

4)про внесення змін до «Положення про оргкомітет по виборам ректора у 

ХНУМ імені І.П. Котляревського» 

5)про затвердження Кошторису ХНУМ імені І.П. Котляревського. 

6)Кошторису витрат органів студентського самоврядування університету на 

2021  рік.  

7)Про затвердження студентів – кандидатів на призначення іменних 

стипендій» 

8) про хід підготовки до присвоєння науковим збіркам Університету категорії 

«Б».  

9)про затвердження Вимог до оформлення списку літератури у наукових 

працях. 

Затверджено низку Положень, а саме:  

1.«Положення про загальні збори (конференцію) трудового колективу 

Харківського національного університету мистецтв імені 

І.П. Котляревського»  

2.«Положення про порядок організації і проведення  виборів до складу 

Вченої ради Харківського національного університету мистецтв імені 

І.П. Котляревського» 

4. «Положення про навчально-науковий центр міжнародної освіти та 

співробітництва Харківського національного університету мистецтв імені 

І.П. Котляревського» «Положення про відбіркову комісію Харківського 

національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського»  

5.Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних 

працівників ХНУМ імені І.П. Котляревського, Положення про куратора 

академічної групи ХНУМ імені І.П. Котляревського. 

6.Положення про науково-методичну раду ХНУМ імені І.П. Котляревського 

та затвердження персонального складу Науково-методичної ради 

Харківського національного університету мистецтв імені І.П. 

Котляревського, 

7.Положення про організацію освітнього процесу з використанням 

технологій дистанційного навчання у ХНУМ імені І.П. Котляревського. 

8.Положення про дипломну роботу бакалавра Харківського національного 

університету мистецтв імені І.П. Котляревського. 

 

Розгляд низки проєктів положень: 

 «Положення про бібліотеку Харківського національного університету 

мистецтв імені І.П. Котляревського» 

«Концепції розвитку бібліотеки Харківського національного університету 

мистецтв імені І.П. Котляревського на 2021-2026 р.р.» 



Положення про звання «почесного доктора», «почесного професора» 

Харківського національного університету мистецтв імені 

І.П. Котляревського» 

«Положення про відділ кадрів» 

«Положення про порядок використання коштів (для матеріальної допомоги 

та заохочення)» 

«Положення про порядок надання платних послуг» 

«Положення про гуртожиток» 

«Положення про проведення педагогічної практики аспірантів» 

проєкт Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у ХНУМ імені 

І.П. Котляревського на 2021 рік, 

Питання затвердження: 

- Голів ДЕК освітніх рівнів бакалавр та магістр за спеціальностями 025 

Музичне мистецтво та 026 Сценічне мистецтво у ХНУМ імені 

І.П. Котляревського 

-графіку освітнього процесу на другий семестр 2020-2021 навчального року у 

ХНУМ імені І.П. Котляревського. 

Розглянуто питання: 

- Про підсумки Міжнародної наукової конференції «Сучасне слово про 

мистецтво: наука та критика», Всеукраїнської конференції «Леся 

Українка на перехресті культур і часів». 

-  Про результати проведення Першого міжнародного конкурсу молодих 

музикантів імені Іллі Слатіна, Х Всеукраїнського конкурсу виконавців 

на бандурі імені Гната Хоткевича, Про підсумки конкурсу «Арт-

журналістика 2021», Шостого Всеукраїнського конкурсу з теорії 

музики мені Т.С. Кравцова. 

-  про роботу аспірантури та докторантури (випуск, вступна кампанія, 

затвердження тем дисертаційних досліджень та наукових керівників, 

звіти та плани аспірантів та докторантів, затвердження рецензентів 

здобувачів наукового ступеню «Доктор філософії» тощо); 

- річний звіт про виконання науково-методичної та творчої роботи 

професорсько-викладацького складу за 2020 рік; 

- річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу 

національного, звітний період 01.01.2020– 31.12.2020 рік; 

Розглянуто питання: 

-Про рекомендацію до друку наукових видань – збірників наукових праць 

ХНУМ імені І.П. Котляревського. 

-Про затвердження ПРОГРАМИ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ для вступників до 

Харківського національного університету мистецтв імені І. П. 

Котляревського у 2021 році за спеціальностями 025 «Музичне мистецтво» та 

026 «Сценічне мистецтво» за державним замовленням та за кошти фізичних 

та юридичних осіб  

-Про затвердження нової Форми академічної довідки аспірантів Харківського 

національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського. 



-Про затвердження зразка Сертифікату про закінчення асистентури-

стажування у Харківському національному університеті мистецтв імені І. П. 

Котляревського,. 

-Про затвердження оновлених зразків документів про вищу освіту для 

випускників Харківського національного університету мистецтв імені 

І.П. Котляревського 2021 року за ступенями освіти «бакалавр» та «магістр», 

відповідно до наказу МОН України від 25.01.2021 року №102 «Про 

затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка 

до них, зразка академічної довідки». 

-«Правил призначення академічних стипендій у Харківського національного 

університету мистецтв імені І.П. Котляревського»  

- про визнання сертифікатів НПП Університету про проходження стажування 

та підвищення кваліфікації; 

- про затвердження програм навчальних дисциплін; 

- про роботу приймальної комісії (проведення вступної кампанії, затвердження 

плану роботи, здійснення профорієнтаційної роботи, стан технічного 

забезпечення, підготовка та стан готовності до вступних іспитів); 

- про підготовку та проведення заліково-екзаменаційних сесій на денному та 

заочному відділеннях і про підготовку та проведення державних іспитів; 

- про затвердження кандидатур на державні та іменні стипендії; 

- звіти рад факультетів;  

- адміністративно-господарчі питання. 

План роботи Вченої ради за перше та друге півріччя 2020-2021 навчального 

року в цілому виконано. 

 

 

 

Учений секретар        Полубоярина І.І. 


