
Затверджено 

на засіданні Вченої ради 

Харківського національного 

університету мистецтв 

імені І.П. Котляревського 

31 серпня 2022 року 

 

ПЛАН 

роботи Вченої Ради Харківського національного 

університету мистецтв імені І.П. Котляревського 

на І півріччя 2022–2023 навчального року. 

 

31 серпня 2022 року 

 

Порядок денний: 

1. Кадрові питання. 

2. Затвердження плану роботи Вченої ради на І півріччя 2022–2023 навчального 

року (доповідач – в.о. ректора І.Ю. Сухленко). 

3. Звіт про хід вступної кампанії 2022–2023 навчального року (доповідач – відп. 

секретар приймальної комісії С.О. Костогриз). 

4. Затвердження складу науково-методичної ради Харківського національного 

університету мистецтв імені І.П. Котляревського (доповідач – проректор з 

наукової роботи М.С. Чернявська). 

5. Про підготовку до акредитації освітніх програм для здобувачів першого, 

освітньо-професійного та другого, освітньо-наукового рівнів вищої освіти, 

спеціальності 025 Музичне мистецтво (доповідач – в.о. ректора І.Ю. Сухленко). 

6. Про затвердження оновлених освітніх програм та робочих навчальних планів на 

2022–2023 навчальний рік (доповідач – в.о. ректора І.Ю. Сухленко). 

7. Різне. 

 

29 вересня 2022 року 

 

Порядок денний: 

1. Кадрові питання. 

2. Звіт про випуск з аспірантури та про вступні іспити (доповідач – проректор з 

наукової роботи М.С. Чернявська). 

3. Затвердження планів науково-методичної та творчої роботи професорсько-

викладацького складу на 2022–2023 навчальний рік (доповідач – проректор з 

наукової роботи М.С. Чернявська). 

4. Про хід підготовки до Міжнародної науково-практичної конференції,  

присвяченої ювілею Харківського національного університету мистецтв імені 

І.П. Котляревського «105 років. Звершення та випробування» (доповідач – 

проректор з наукової роботи М.С. Чернявська). 



5. Про призначення комісії для перевірки стану навчально-методичної та 

організаційної роботи на кафедрах університету (доповідач – перший проректор 

І.Ю. Сухленко). 

6. Різне. 

 

27 жовтня 2022 року 

 

Порядок денний: 

1. Кадрові питання. 

2. Про підготовку до акредитації освітніх програм для здобувачів першого, 

освітньо-професійного та другого, освітньо-наукового рівнів вищої освіти, 

спеціальності 025 Музичне мистецтво (доповідач – ректор Н.О. Говорухіна). 

3. Про призначення комісії для перевірки стану навчально-методичної та 

організаційної роботи на кафедрах університету (доповідач – перший проректор 

І.Ю. Сухленко). 

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

роботи М.С. Чернявська). 

6. Про результати Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 

ювілею Харківського національного університету мистецтв імені 

І.П. Котляревського «105 років. Звершення та випробування» (доповідач – 

проректор з наукової роботи М.С. Чернявська). 

7. Різне. 

 

 

30 листопада 2022 року 

 

Порядок денний: 

1. Кадрові питання. 

2. Про стан навчально-методичної роботи на кафедрах Університету (доповідачі – 

завідувачі кафедр та комісія). 

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

кафедрах університету (доповідач – перший проректор І.Ю. Сухленко). 

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 М.С. Чернявська). 

5. Різне. 

 

29 грудня 2022 року 

 

Порядок денний: 

1. Кадрові питання. 



2. Затвердження звіту про роботу ХНУМ імені І.П. Котляревського за 2022 рік 

(доповідач – ректор Н.О. Говорухіна). 

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

заочному відділенні (доповідачі – декани факультетів). 

4. Затвердження плану роботи приймальної комісії на 2023 рік (доповідач – 

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

5. Звіт Ради молодих вчених про роботу за 2022 рік (доповідач – голова Ради 

молодих вчених О.О. Копелюк). 

6. Про стан навчально-методичної роботи на кафедрах університету (доповідачі – 

завідувачі кафедр та комісія). 

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

кафедрах університету (доповідач – перший проректор І.Ю. Сухленко). 

8. Різне. 

31 січня 2022 року  

 

Порядок денний: 

 

1. Кадрові питання. 

2. Про підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії. (доповідачі – декани 

факультетів). 

3. Затвердження кандидатур на державні та іменні стипендії. (доповідачі – декани 

факультетів). 

4. Звіт Студентської ради про роботу за І півріччя 2022–2023 навчального року. 

(доповідач – голова Студентської ради). 

5. Звіт рад факультетів про роботу за І півріччя 2022–2023 навчального року. 

6. Затвердження кошторису органу студентського самоврядування. (доповідач – 

голова Студентської ради). 

7. Про стан навчально-методичної роботи на кафедрах університету (доповідачі – 

завідувачі кафедр та комісія). 

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

кафедрах університету (доповідач – перший проректор І.Ю. Сухленко). 

9. Різне. 

 

 

 

Заступник Голови Вченої Ради                                             Ірина СУХЛЕНКО  

 

Учений секретар                                                                      Ольга МИХАЙЛОВА 

 


