
Ухвали 
Витяг із протоколу № 4 

засідання Вченої ради Київського інституту музики ім.Р.М. Глієра 
від  “23” грудня 2016 року 
(за основними питаннями) 

 

Слухали по п.1 декан факультету Панова Н.А. повідомила, що 

Випускникам факультету музичного мистецтва КІМ ім. Р.М. Глієра, які 

повністю виконали навчальний план та успішно склали державні екзамени, згідно з 

рішенням Державних екзаменаційних комісій необхідно надати кваліфікації та 

видати дипломи  згідно  з  поданим  списком: 
Спеціалізація «ФОРТЕПІАНО» 

(Протокол ДЕК № 4 від 20.12.2016) 
Диплом МАГІСТРА 

 

Кваліфікація: артист ансамблю (камерного); концертмейстер; викладач вищого 

навчального закладу (викладач-інструменталіст, фортепіано): 

 

Диплом (з відзнакою):  

1.1. Гуда Уляна Василівна 

2.2. Ковальчук Максим Сергійович 

Кваліфікація: артист ансамблю (камерного); концертмейстер; викладач вищого 

навчального закладу (викладач-інструменталіст, фортепіано); звукорежисер: 

 

Диплом (з відзнакою):  
3.1. Телегін Ростислав Анатолійович 

 

Спеціалізація «ОРКЕСТРОВІ СТРУННІ ІНСТРУМЕНТИ» 

(Протокол ДЕК № 3 від 20.12.2016) 
Диплом МАГІСТРА 

 

Кваліфікація: артист оркестру, ансамблю (оркестрові струнні інструменти, 

скрипка); артист-соліст-інструменталіст (оркестрові струнні інструменти); 

викладач вищого навчального закладу (викладач-інструменталіст): 
Диплом (з відзнакою): 

4.1. Онищенко Едуард Віталійович 

 
Спеціалізація  «ОРКЕСТРОВІ ДУХОВІ ТА УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ» 

(Протокол ДЕК № 3 від 19.12.2016) 

Диплом МАГІСТРА 
 

Кваліфікація: артист оркестру, ансамблю (оркестрові духові та ударні інструменти, 

саксофон); артист-соліст-інструменталіст (оркестрові духові та ударні 

інструменти); викладач вищого навчального закладу (викладач-інструменталіст): 
 

Диплом (з відзнакою): 

5.1. Петухова Катерина Вікторівна 

 
Кваліфікація: артист оркестру, ансамблю (оркестрові духові та ударні інструменти, 

баритон); артист-соліст-інструменталіст (оркестрові духові та ударні 

інструменти); викладач вищого навчального закладу (викладач-інструменталіст): 



Диплом: 
6.1. Вірченко Ілля Іванович 

 

Кваліфікація: артист оркестру, ансамблю (оркестрові духові та ударні інструменти, 

труба); артист-соліст-інструменталіст (оркестрові духові та ударні інструменти); 

викладач вищого навчального закладу (викладач-інструменталіст): 
 

 

Диплом: 
7.1. Гірдюк Микита Леонідович 

 

Кваліфікація: артист оркестру, ансамблю (оркестрові духові та ударні інструменти, 

труба); викладач вищого навчального закладу (викладач-інструменталіст): 
 

Диплом: 
8.1. Мельничук Дмитро Олегович  

 
Кваліфікація: артист оркестру, ансамблю (оркестрові духові та ударні інструменти, 

туба); артист-соліст-інструменталіст (оркестрові духові та ударні інструменти); 

викладач вищого навчального закладу (викладач-інструменталіст): 
Диплом: 

9.1.Щава Сергій Володимирович 

 
Спеціалізація   «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЕСТРАДИ (ДЖАЗ)» 

(Протокол ДЕК № 4 від 23.12.2016) 
Диплом МАГІСТРА 

 

Кваліфікація:  артист оркестру, ансамблю (музичне мистецтво естради (джаз) 

фортепіано); артист-соліст-інструменталіст (музичне мистецтво естради (джаз)); 

концертмейстер; викладач вищого навчального закладу (викладач-інструменталіст): 

 

Диплом  

10.1. Шерстньова Марина Олександрівна 

                               11.2. Агріч Ігор Васильович 

 
Кваліфікація:  артист оркестру, ансамблю (музичне мистецтво естради (джаз) ударні 

інструменти); викладач вищого навчального закладу (викладач-інструменталіст); 

диригент: 

Диплом: 

12.1. Домашов Микола Миколайович 

 

Кваліфікація:  артист оркестру, ансамблю (музичне мистецтво естради (джаз), 

саксофон); артист-соліст-інструменталіст (музичне мистецтво естради (джаз)); 

викладач вищого навчального закладу (викладач-інструменталіст); диригент: 

 

Диплом: 

13.1. Кременок Максим Валерійович 

 

Кваліфікація:  артист оркестру, ансамблю (музичне мистецтво естради (джаз), 

труба); артист-соліст-інструменталіст (музичне мистецтво естради (джаз)); 

викладач вищого навчального закладу (викладач-інструменталіст): 

 

Диплом: 

14.1. Самутін Антон Юрійович 



Кваліфікація:  артист оркестру, ансамблю (музичне мистецтво естради (джаз) 

фортепіано); концертмейстер; викладач вищого навчального закладу (викладач-

інструменталіст); диригент: 

 

Диплом: 

15.1. Шевцов Олексій Юрійович 

 

Спеціалізація   «СПІВ (АКАДЕМІЧНИЙ, НАРОДНИЙ)» 

(Протокол ДЕК № 3 від 22.12.2016) 
Диплом МАГІСТРА 

 

Кваліфікація: артист-вокаліст (ансамблю, хору); артист-вокаліст (соліст оперний, 

камерний); викладач вищого навчального закладу (викладач співу):     
Диплом (з відзнакою): 

16.1. Бабілуа Марія Ігорівна 

17.2. Гнедько Олександра Вікторівна 

18.4. Махлай Романа Михайлівна 

19.5. Попович Марія Олександрівна 

20.6. Філатова Олександра Олександрівна 

 

Кваліфікація: артист-вокаліст (ансамблю, хору); артист-вокаліст (соліст оперний, 

камерний); викладач вищого навчального закладу (викладач співу):     
Диплом: 

21.1. Кудіна Анастасія Дмитрівна 

22.2. Шевченко Ганна Олегівна 

 
Диплом (з відзнакою): 

Кваліфікація: артист-вокаліст (ансамблю, хору); артист-вокаліст (соліст оперний, 

камерний); викладач вищого навчального закладу (викладач співу):     
Диплом: 

23.1. Сухенко Анастасія Володимирівна 

 

Спеціалізація   «СПІВ  (ЕСТРАДНИЙ)» 
(Протокол ДЕК № 3 від 22.12.2016) 

Диплом МАГІСТРА 
 

Кваліфікація: артист-вокаліст (ансамблю); артист-вокаліст (соліст естради); 

викладач вищого навчального закладу (викладач співу):     
 

Диплом (з відзнакою): 

24.1. Башкіна Аліна Едуардівна 

25.2. Литвинчук Орина Сергіївна 

26.3. Жжонова Тетяна Олександрівна 

27.4. Хавронічева-Осадчук Яна Євгенівна 

 
Кваліфікація: артист-вокаліст (ансамблю); артист-вокаліст (соліст естради); 

викладач вищого навчального закладу (викладач співу):     
 

Диплом: 

28.1. Веремейчик Роман Олександрович 

29.2. Голей Назар Тарасович 

 
 



Спеціалізація   «СПІВ  (ДЖАЗОВИЙ)» 
(Протокол ДЕК № 3 від 22.12.2016) 

Диплом МАГІСТРА 
 
Кваліфікація: артист-вокаліст (ансамблю); артист-вокаліст (соліст джаз-

естради); викладач вищого навчального закладу (викладач співу):     
 

Диплом: 

 
30.1. Андрієць Галина Володимирівна 

 
Голосували: за – одноголосно. 

Ухвалили по п.1: Заслухавши та обговоривши інформацію з означеного 

питання, Вчена рада ухвалила: 

1. Взяти інформацію до відома. 

2. Видати наказ та верифікувати його у ЄДЕБО. 

     3. Вказаних вище студентів випустити з 25 грудня 2016 року з інституту як 

таких, що закінчили навчання, отримали кваліфікацію і яким видано диплом 

«Магістра». 

     4.  Контроль за виконанням наказу  покласти на проректора з навчальної роботи, 

директора коледжу Жукова А.О., декана  факультету  музичного  мистецтва 

Панову Н.А. та головного бухгалтера Вахненко І.П. в межах їх повноважень. 

5. Рекомендувати ректору КІМ ім. Р.М. Глієра видати дипломи Київського 

інституту музики ім. Р.М. Глієра студентам, які успішно опанували програми 

підготовки магістра, підтвердивши це під час підсумкової державної атестації 

26.12.2016 року. 

 

Слухали по п. 2. Про закінчення навчання студентів інституту та 
надання кваліфікацій (іноземні студенти). Декан факультету Панова Н.А. 
повідомила, що випускникам факультету музичного мистецтва  КІМ ім. Р.М. Глієра – 
іноземним студентам, які повністю виконали навчальний план та успішно склали 

державні екзамени, необхідно надати кваліфікації та видати дипломи  згідно  з  поданим  

списком: 

 
Спеціалізація «СПІВ (АКАДЕМІЧНИЙ)» 

(Протокол ДЕК № 3 від 22.12.2016) 
 

Диплом БАКАЛАВРА 
Кваліфікація: артист-вокаліст (вокального ансамблю, хору):  

Диплом (з відзнакою): 

1.1. Хуан Лей  

2.2. Чжан Вей  
Диплом: 

 

3.1. Хе Меншань  

 
Голосували: за – одноголосно. 

Ухвалили по п.2: Заслухавши та обговоривши інформацію з означеного 

питання, Вчена рада ухвалила: 



1. Взяти інформацію до відома. 

2. Видати наказ та верифікувати його у ЄДЕБО. 

     3. Вказаних вище студентів випустити з 25 грудня 2016 року з інституту як таких, що 

закінчили навчання, отримали кваліфікацію і яким видано диплом «Магістра». 

     4.  Контроль за виконанням наказу  покласти на проректора з навчальної роботи, 

директора коледжу Жукова А.О., декана  факультету  музичного  мистецтва Панову Н.А. 

та головного бухгалтера Вахненко І.П. в межах їх повноважень. 

5. Рекомендувати ректору КІМ ім. Р.М. Глієра видати дипломи Київського 

інституту музики ім. Р.М. Глієра студентам, які успішно опанували програми 

підготовки магістра, підтвердивши це під час підсумкової державної атестації 

26.12.2016 року. 

 


