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ПЛАН 

роботи Вченої ради Харківського національного 

університету мистецтв імені І.П. Котляревського 

на 2-е півріччя 2021–2022 навчального року 

 

28 лютого 

1. Кадрові питання. 

2. Затвердження плану роботи Вченої ради на 2-е півріччя 2021–2022 

навчального року (доповідач – Учений секретар О.В. Михайлова). 
3. Про затвердження Кошторису Харківського національного університету 

мистецтв імені І.П. Котляревського (доповідач – помічник ректора з 

економічних питань Т.В. Михайлова). 

4. Про хід підготовки до 105-річчя Харківського національного університету 
мистецтв імені І.П. Котляревського (доповідач – проректор з наукової роботи 

М.С. Чернявська). 

5. Про підготовку до атестаційних іспитів та призначення голів ЕК 
(доповідачі – декани факультетів). 

6. Про призначення комісії для перевірки стану навчально-методичної 

роботи на кафедрах Харківського національного університету мистецтв 

імені І.П. Котляревського (доповідач – голова комісії Науково-методичної 
ради – С.П. Турнєєв). 

7. Про затвердження програм творчих конкурсів для абітурієнтів 2022 року 

та критеріїв оцінювання творчих конкурсів (доповідач – відповідальний 
секретар приймальної комісії С.О. Костогриз). 

8. Різне. 

 

31 березня 

1. Про організацію освітнього процесу в умовах воєнного стану (доповідач – 

ректор Н.О. Говорухіна). 

2. Про виконання навчального навантаження науково-педагогічних 

працівників Університету у 2021-2022 навчальному році (доповідач – перший 
проректор І.Ю. Сухленко). 

3. Затвердження вимог до проведення атестаційних іспитів здобувачів вищої 

освіти рівнів «Бакалавр», «Магістр» (доповідач – перший проректор 
І.Ю. Сухленко). 

4. Затвердження каталогу вибіркових дисциплін на 2022-2023 навчальні роки 

(доповідачі – декани факультетів). 



5. Про особливості вступної компанії 2022 року (доповідач – відповідальний 

секретар приймальної комісії С.О. Костогриз). 

6. Про підготовку відкритого конкурсу молодих музикантів конкурсу Іллі 
Слатіна та теоретичної Олімпіади (доповідачі – заступник декану 

виконавсько-музикознавчого факультету О.О. Копелюк та доцент кафедри 

теорії музики М.Ю. Борисенко). 

7. Про затвердження порядку визнання результатів навчання, здобутих 
шляхом неформальної та/або інформальної освіти в Харківському 

національному університеті мистецтв імені І.П. Котляревського.  

8. Різне. 
 

28 квітня 

1. Кадрові питання. 

2. Про затвердження Програм творчих конкурсів для проведення вступних 
іспитів у 2022 році (доповідач – відповідальний секретар приймальної комісії 

С.О. Костогриз). 

3. Про стан технічного забезпечення роботи приймальної комісії 
Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського 

(доповідач – відповідальний секретар приймальної комісії С.О. Костогриз).  

4. Про хід підготовки до 105-річчя Харківського національного університету 

мистецтв імені І.П. Котляревського (доповідач – проректор з наукової роботи 
М.С. Чернявська). 

5. Про моніторинг якості освіти у Харківському національному університеті 

мистецтв імені І.П. Котляревського (доповідач – перший проректор 
І.Ю. Сухленко). 

6. Різне. 

26 травня 

1. Кадрові питання. 
2. Про підготовку до вступних іспитів та підсумки проведення Днів 

відкритих дверей (доповідач – відповідальний секретар приймальної комісії 

С.О. Костогриз) 
3. Про результати аналізу навантаження науково-педагогічних працівників 

(доповідач – І.Ю.Сухленко) 

4.Про підсумки І Міжнародного конкурсу виконавців на класичній гітарі 

«Kharkiv-Guitar-Competitio» (доповідач – В.І.Доценко) 
5. Про підсумки Теоретичної Олімпіади та «Богатирьовських читань» 

(доповідач – М.Ю.Борисенко) 

6. Про підсумки І Всеукраїнського конкурсу цимбалістів імені Олени 

Костенко (доповідач – О.П.Юрченко). 
7. Про підсумки ІІІ міжнародної конференції «Мистецтво та наука в 

сучасному глобалізованому просторі» та ІІ всеукраїнського відкритого 

круглого столу «Сучасні мистецька освіта умовах війни» (доповідач – 
О.О.Копелюк). 

8. Різне. 

 



30 червня 

1. Кадрові питання. 

2. Підсумки роботи Вченої ради за 2021–2022 навчальний рік (доповідач 

– Учений секретар О.В. Михайлова). 

3. Про підсумки атестаційних іспитів та завдання щодо вдосконалення 

підготовки фахівців (доповідач – перший проректор І.Ю. Сухленко). 
4. Про планування навчального навантаження випускаючих кафедр на 

2020–2021 навчальний рік (доповідач – перший проректор І.Ю. Сухленко). 

5. Затвердження кандидатур студентів, рекомендованих ЕК до 
аспірантури та асистентури-стажування (доповідач – перший проректор І.Ю. 

Сухленко). 

6. Затвердження кандидатур на державні та іменні стипендії (доповідач – 

перший проректор І.Ю. Сухленко). 
7. Про підсумки літньої екзаменаційної сесії (доповідачі – декани 

факультетів). 

8. Про рекомендацію до друку наукових видань університету (доповідач – 
проректор з наукової роботи М.С. Чернявська). 

9. Про підсумки рейтингового оцінювання діяльності науково-

педагогічний працівників Харківського національного університету мистецтв 

імені І.П. Котляревського (доповідач – проректор з наукової роботи 
М.С. Чернявська). 

10. Про підсумки Міжвузівського конкурсу «Арт-журналістика – 2022» 

(доповідач – І.С. Драч). 
11. Про затвердження другої половини навантаження (доповідач – проректор 

з наукової роботи М.С. Чернявська). 

12. Різне. 

 
 

 

 
 

Голова Вченої ради      Наталія ГОВОРУХІНА 

 

 
Учений секретар      Ольга МИХАЙЛОВА 


