ЗВІТ
ПРО РОБОТУ ВЧЕНОЇ РАДИ ХНУМ імені І. П. Котляревського
ЗА 2019-2020 н.р.
1. За звітний період було розглянуто низку кадрових питань, серед них
розгляд кандидатур на здобуття вчених звань:
Турнєєв С.П.– професора;
Клєбанова С.В.– доцента;
Євсюков Ю.С.– доцента;
Старікова О.П. – доцента.
Ці викладачі вже отримали атестати.
На розгляді у Департаменті атестації кадрів МОН України знаходяться
Атестаційні справи таких викладачів: Маклюк Д.М. – доцента та Чуріков
В.В. – професора. У найближчий час будуть відправлені документи
Сагалової Г.В., Тарарака Ю.П. та Костогриза С.О.
.За цей навчальний рік отримали атестати такі викладачі:
Аркадін-Школьнік О.А. - доцента;
Горецька Н.В. – професора;
Тимошенко А.В. – доцента.
Янко Ю.В. – доцента.
Відбулося висунення кандидатур з числа викладачів Університету на
присудження почесного звання Заслужений артист України: Жаркіх Т.В. та
Заслуженого діяча мистецтв України Присталова І.К. та Дрожжиної Т.В.,
Дедусенко Ж.В.
Також, на протязі навчального року розглянуто питання претендентів на
зайняття посад:
1. Назаренко Олександр Івановича, заслужений діяч мистецтв України,
професор, на посаду завідувача кафедри оркестрових духових інструментів
та оперно-симфонічного диригування.
2. Полубоярина Ірина Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, на посаду
завідуючого кафедри теорії та методики мистецької освіти.

3. Ткаченко Тетяна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, на
посаду професора кафедри теорії та методики мистецької освіти.
4. Смирнова Тетяна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, на
посаду професора кафедри теорії та методики мистецької освіти.
2. Розглядалися наступні масштабні питання:
- про підготовку та проведення Міжнародного фестивалю класичної музики
«Харківські

асамблеї»

та

конкурсу-огляду

молодих

виконавців

та

композиторів «Харківські асамблеї» і олімпіади з історії та теорії музики;
- про роботу аспірантури та докторантури (випуск, вступна кампанія,
затвердження тем дисертаційних досліджень та наукових керівників, звіти та
плани аспірантів та докторантів тощо);
- річний звіт про виконання науково-методичної та творчої роботи
професорсько-викладацького складу за 2019 рік;
- річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу
національного, звітний період 01.01.2019– 31.12.2019 рік;
-

про

перспективи

творчої

діяльності

студентів

ХНУМ

ім. І. П. Котляревського;
- на засіданні Вченої ради заслуховувалося питання про хід підготовки до
акредитації освітнього рівня доктор філософії, що дозволило виявити
недоліки у виконанні вимог, виправити їх та підготувати ЗВІТ (ВІДОМОСТІ)
ПРО
САМООЦІНЮВАННЯ
ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ
ПРОГРАМИ
«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» ТРЕТЬОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ (ДОКТОР
ФІЛОСОФІЇ);
- затвердження низки Положень, а саме: Кодекс академічної доброчесності та
корпоративної етики, Положення про академічну мобільність, Положення
про академічну доброчесність, Положення про інклюзивне навчання,
Положення про дуальну освіту, Положення про розробку та моніторинг
освітніх програм, Положення про визнання результатів здобутих у
неформальній та інформальній освіті в Харківському національному
університеті мистецтв імені І.П. Котляревського, Положення про політику та
процедури

врегулювання

конфліктних

ситуацій

у

ХНУМ

імені

І.П. Котляревського та інші. Було розглянуто питання про внесення змін до

Положення про організацію освітнього процесу, Положення про поточний та
семестровий контроль та інші.
- 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;
- звіт проректора з з науково-педагогічної та міжнародних зв’язків;
- про перенайменування кафедри фізичної культури;
- адміністративно-господарчі питання.
4.За звітний період рекомендовано до друку 8 збірок наукових статей, більше
17 методичних рекомендацій, близько 10 навчально-методичних посібників,
низку навчальних програм для навчання іноземних студентів.
План роботи Вченої ради за перше та друге півріччя 2019-2020 навчального
року в цілому виконано.
Учений секретар

Полубоярина І.І.

