
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ  

КИЇВСЬКОГО ІНCТИТУТУ МУЗИКИ ім. Р.М. ГЛІЄРА 

від 19 січня 2018 року 

 (витяг з протоколу №5) 

По п. 1 порядку денного: 

Слухали: Про завершення навчання студентів Інституту ОС 

«Магістр» денної форми навчання та ОС «Бакалавр» заочної форми 

навчання, присвоєння кваліфікацій та видачу дипломів. 

Вирішили:  

1. Студентам КІМ ім. Р. М. Глієра ОС «Магістр» (денної форми 

навчання) та ОС «Бакалавр» (заочної форми навчання), які повністю 

виконали навчальний план та успішно склали державні екзамени, присвоїти 

кваліфікації згідно з рішеннями Державних екзаменаційних комісій, видати 

дипломи державного зразка (згідно поданого списку) та випустити 20 січня 

2018 року з Інституту як таких, що закінчили навчання. 

2. Видати відповідний наказ та верифікувати його у ЄДЕБО. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора 

А. О. Жукова, декана Н. А. Панову та головного бухгалтера І. П. Вахненко в 

межах їх повноважень. 

 

По п. 2 порядку денного: 

Слухали: Про результати підсумкового контролю у І семестрі та 

завдання на ІІ семестр 2017-2018 навч. року.  

Вирішили:  

1. Інформацію про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 

2017-2018 навч. року взяти до відома. 

2. Результати підсумкового контролю за І семестр 2017-2018 навч. року 

визнати задовільними. 

3. Основним завданням на ІІ семестр 2017-2018 навч. року вважати 

забезпечення якості освіти відповідно до сучасних вимог, у зв’язку з чим: 

- розробляти та вдосконалювати навчальны плани та освітні програми 

всіх освітніх рівнів; 

- розробляти та впроваджувати нові форми моніторингу якості освіти; 

- активізувати підвищення кваліфікації та стажування науково-

педагогічних працівників Інституту за кордоном. 

4. На засіданнях кафедр факультетів та Педагогічній раді коледжу 

провести системний аналіз результатів зимової заліково-екзаменаційної сесії. 

5. Навчальному відділу Інституту спільно з кафедрами перевірити 

повноту і якість методичного забезпечення з дисциплін, за якими виявився 

найбільший процент низьких показників щодо якості навчання студентів. 

6. Завідувачам кафедр контролювати якість викладання дисциплін та, в 

разі потреби, вносити відповідні корективи та пропозиції щодо зміни 

кадрового забезпечення дисциплін. 
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По п. 3 порядку денного: 

Слухали: Про надання рекомендації до вступу в асистентуру-

стажування.  

Вирішили:  

Відповідно до протоколу засідання Державної екзаменаційної комісії 

(протокол № 3 від 15.01.2018 р.) та звіту Голови державної екзаменаційної 

комісії, соліста оркестру Національного театру опери та балету України, 

заслуженого артиста України, доцента В. К. Турбовського,  

в яких Кузику Тарасу Ярославовичу надано рекомендацію щодо 

продовження навчання в асистентурі-стажуванні, а також враховуючи 

бездоганне навчання в КІМ ім. Р.М. Глієра, одержання диплому магістра з 

відзнакою та студентську виконавську активність Вчена рада Київського 

інституту музики ім. Р.М. Глієра одностайно рекомендує випускника 

2018 року факультету виконавського мистецтва та музикознавства, 

спеціалізації «Оркестрові духові та ударні інструменти» Кузика Тараса 

Ярославовича до вступу в асистентуру-стажування Національної музичної 

академії України ім. П.І. Чайковського. 

 

По п. 4 порядку денного: 

Слухали: Про висунення кандидата на отримання академічної 

стипендії Президента України.  

Вирішили:  

1. За відмінні результати навчання та виняткове активне зростання 

виконавського професіоналізму висунути кандидатуру Олександра Леонова, 

студент ІІІ курсу ОС «Бакалавр» факультету виконавського мистецтва та 

музикознавства КІМ ім. Р. М. Глієра (спеціалізація «Фортепіано»), на 

отримання академічної стипендії Президента України. 

2. Відповідно до «Положення про порядок призначення академічних 

стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та 

аспірантам» (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

28.10.1994 р. № 744) подати клопотання щодо призначення Олександру 

Леонову академічної стипендії Президента України до Департаменту 

культури КМДА. 
 

 

 

Голова Вченої ради,  

ректор КІМ ім. Р.М. Глієра,  

професор, народний артист України   О.Й. ЗЛОТНИК 

                                                                 

 

Учений секретар,  

кандидат мистецтвознавства, доцент   О.В. ГАРМЕЛЬ  

 


