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ПЛАН 

роботи Вченої Ради Харківського національного 

університету мистецтв імені І.П. Котляревського 
на І півріччя 2021/2022 навчального року. 

 

31 серпня 2021 року 

 
Порядок денний: 

1. Кадрові питання. 

2. Затвердження плану роботи Вченої ради на І півріччя 2021/2022 навчального 
року (доповідач – ректор Н.О. Говорухіна). 

3. Звіт про роботу приймальної комісії з проведення вступної кампанії 2021/2022 

навчального року (доповідач – відп. секретар приймальної комісії 

С.О. Костогриз). 
4. Про підготовку до акредитації освітньо-творчої програми «Доктор мистецтва» 

(доповідач – проректор з наукової роботи І.Ю. Сухленко). 

5. Про затвердження навчальних планів на 2021/2022 навчальний рік (доповідач – 
проректор з навчально-педагогічної та виховної роботи М.В. Бевз) 

6. Різне. 

 

1 жовтня 2021 року 
 

Порядок денний: 

1. Кадрові питання. 
2. Звіт про випуск з аспірантури та про вступні іспити (Доповідач – проректор з 

наукової роботи Сухленко І.Ю.). 

3. Затвердження плану виконання науково-методичної та творчої роботи 

професорсько-викладацького складу за 2021/2022 н.р. (Доповідач – проректор з 
наукової роботи Сухленко І.Ю.). 

4. Про хід підготовки до присвоєння науковим збіркам Університету категорії 

«А» (Доповідач – проректор з наукової роботи Сухленко І.Ю.). 

5. Про стан готовності навчальних корпусів та гуртожитку до експлуатації в 
зимовий період (Доповідач – проректор з АГР Кремльов А.М., комісія 

профспілкового комітету). 

6. Різне. 
 

 

 



28 жовтня 2021 року 

 

Порядок денний: 
1. Кадрові питання. 

2. Про підготовку до акредитації ОТП освітньо-творчого рівня «Доктор 

мистецтва» (Доповідач – проректор з наукової роботи Сухленко І.Ю.). 

3. Затвердження складу науково-методичної ради Харківського національного 
університету мистецтв імені І.П. Котляревського (Доповідач – проректор з 

наукової роботи Сухленко І.Ю.). 
4. Про призначення комісії для перевірки стану навчально-методичної та 

організаційної роботи на кафедрах: інтерпретології та аналізу музики, історії 

української та зарубіжної музики (Доповідач – проректор з науково-педагогічної 

та виховної роботи Кучин С.П.). 

5. Затвердження тем дисертаційних досліджень (Доповідач – проректор з наукової 

роботи Сухленко І.Ю.). 

6. Різне. 

 
 

30 листопада 2021 року 

 
Порядок денний: 

1. Кадрові питання. 

2. Про стан навчально-методичної роботи на кафедрах інтерпретології та аналізу 

музики та історії української та зарубіжної музики (Доповідачі – завідувачі 
кафедр та комісія). 

3. Про призначення комісії для перевірки стану навчально-методичної роботи на 

кафедрах: теорії музики, театрознавства. (Доповідач – проректор з науково-
педагогічної та виховної роботи Кучин С.П.). 

4. Затвердження плану профорієнтаційної роботи (Доповідачі – декани 

факультетів). 

5. Про хід роботи над кандидатськими дисертаціями та творчими мистецькими 
проєктами аспірантів останнього року навчання (Доповідач – проректор з 

наукової роботи Сухленко І.Ю.). 

5. Різне. 
30 грудня 2021 року 

 

Порядок денний: 

1. Кадрові питання. 
2. Затвердження звіту про роботу ХНУМ імені І.П. Котляревського за 2021 рік 

(Доповідач – ректор Говорухіна Н.О.). 

3. Про підготовку та проведення заліково-екзаменаційної сесії на денному та 

заочному відділенні (Доповідачі – декани факультетів). 
4. Затвердження плану роботи приймальної комісії на 2022 рік (Доповідач – 

відп. секретар приймальної комісії Костогриз С.О.). 



5. Звіт Ради молодих вчених про роботу за 2021 рік (Доповідач – голова Ради 

молодих вчених Копелюк О.). 

6. Різне. 
27 січня 2022 року 

 

1. Кадрові питання. 

2. Про підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії. (Доповідач – проректор з 
навчально-педагогічної та виховної роботи Кучин С.П.). 

3. Затвердження кандидатур на державні та іменні стипендії. (Доповідач – 

проректор з навчально-педагогічної та виховної роботи Кучин С.П.). 
4. Звіт Студентської ради про роботу за І півріччя 2021/2022 навчального року. 

(Доповідач – голова Студентської ради Анісімова С. О.). 

5. Звіт рад факультетів про роботу за І півріччя 2021/2022 навчального року.  

6. Затвердження кошторису органу студентського самоврядування. (Доповідач – 
голова Студентської ради Анісімова С. О.). 

7. Різне. 

 
 

 

Голова Вченої Ради                                                                  Наталія ГОВОРУХІНА  

 

Учений секретар                                                                        Ірина ПОЛУБОЯРИНА  


