
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ  

КИЇВСЬКОГО ІНCТИТУТУ МУЗИКИ ім. Р.М. ГЛІЄРА 

від 26 квітня 2018 року 

 (витяг з протоколу №8) 

 

По п. 1 порядку денного: 

Слухали: Проведення конкурсного відбору щодо заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних працівників КІМ ім. Р.М. Глієра. 

 

Вирішили:  

1.  За результатами таємного голосування на Вченій раді призначити на 

вакантні посади науково-педагогічних працівників КІМ ім. Р. М. Глієра та 

укласти з ними строкові трудові договори на зазначений термін: 

1) Вороніну Марію Олексіївну – на посаду декана факультету 

виконавського мистецтва та музикознавства (1 ст.) на умовах строкового 

трудового договору з 26.04.2018 р. по 25.04.2023 р. включно (протокол 

лічильної комісії №2);  

2) Менделенко Дар’ю Валентинівну – на посаду старшого викладача 

кафедри теорії музики факультету виконавського мистецтва та 

музикознавства (1 ст.) на умовах строкового трудового договору з 

26.04.2018 р. по 26.08.2023 р. (протокол лічильної комісії №3); 

3) Кочергу Анатолія Івановича –  на посаду професора кафедри 

академічного, джазового та естрадного співу факультету мистецтва співу та 

джазу (1 ст.) на умовах строкового трудового договору з 26.04.2018 р. по 

26.08.2020 р. (протокол лічильної комісії №4);  

4) Кислу Світлану Вікторівну – на посаду доцента кафедри 

академічного, джазового та естрадного співу факультету мистецтва співу та 

джазу (1 ст.) на умовах строкового трудового договору з 26.04.2018 р. по 

26.08.2020 р. (протокол лічильної комісії №5);  

5) Гвініашвілі Ірму Ревазівну – на посаду старшого викладача кафедри 

академічного, джазового та естрадного співу факультету мистецтва співу та 

джазу (1 ст.) на умовах строкового трудового договору з 26.04.2018 р. по 

26.08.2023 р. (протокол лічильної комісії №6); 

6) Кучеренко Валерію Володимирівну – на посаду викладача кафедри 

академічного, джазового та естрадного співу факультету мистецтва співу та 

джазу (1 ст.) на умовах строкового трудового договору з 26.04.2018 р. по 

26.08.2019 р. (протокол лічильної комісії №7). 

2.  Відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про вищу освіту» 

включити до складу Вченої ради М. О. Вороніну. 

3.  Відповідним підрозділам Інституту видати накази щодо 

впровадження рішення Вченої ради. 
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По п. 2 порядку денного: 

Слухали: Про голів та склад державних кваліфікаційних та 

екзаменаційних комісій КІМ ім. Р.М. Глієра.  

 

Вирішили:  

1. Ухвалити запропонований склад державних екзаменаційних комісій 

та направити до Департаменту культури КМДА Подання до затвердження 

голів державних екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій зі встановлення 

відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-

професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за ОС «Бакалавр» та 

«Магістр» галузі знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 025 Музичне 

мистецтво (денна та заочна форма навчання) у КІМ ім. Р. М. Глієра на 

2018 рік. 

2. За результатами затвердженного Департаментом культури КМДА 

Подання видати наказ «Про затвердження голів та складу державних 

кваліфікаційних та екзаменаційних комісій КІМ ім. Р. М. Глієра у 2018 р.». 

3. Головам державних комісій у триденний термін після закінчення 

іспитів надати звіт про їх результати. 

4. Заступникам голів ДКК і ДЕК забезпечити проведення державних 

іспитів відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та «Положення про 

організацію освітнього процесу у КІМ ім. Р.М. Глієра». 

5. Секретарям комісій забезпечити своєчасну підготовку відповідної 

документації та інформації, необхідної головам ДКК і ДЕК. 

6. Бухгалтерії (І.П. Вахненко) провести оплату роботи голів ДКК і ДЕК 

згідно з діючим положенням та за наявністю відповідних документів. 

7. Призначити відповідальним проректора А. О. Жуков. 

 

 

По п. 3 порядку денного: 

Слухали: Затвердження дизайну бланку Свідоцтва про закінчення 

підготовчого відділення для іноземних громадян КІМ ім. Р.М. Глієра..  

 

Вирішили:  

1. Затвердити дизайн бланка Свідоцтва про закінчення підготовчого 

відділення для іноземних громадян КІМ ім. Р.М. Глієра, який розроблений 

відповідно до вимог МОН, наведених у Додатку до пункту 11  Порядку 

організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без 

громадянства та з врахуванням змін, внесених наказом МОН від 11.08.2017 

№1167. 

2. Іноземним громадянам, які у 2018 році завершують навчання на 

підготовчому відділенні КІМ ім. Р. М. Глієра, видати Свідоцтва 

затвердженого зразка. 

 

 



3 

 

По п. 4 порядку денного: 

Слухали: Про внесення змін до навчальних планів на 2018-2019 

навч. рік щодо окремих дисциплін.  

 

Вирішили:  

1. Внести зміни до навчальних планів на 2018-2019 навч. рік 

ОС «Магістр», ОС «Бакалавр», ОКР «Молодший спеціаліст» з врахуванням 

вимог Листа МОН від 13.04.2018 № 1/9-234 «Щодо навчання студентів з 

питань безпеки життєдіяльності». 

2. Проректору А. О. Жукову, декану факультету мистецтва співу та 

джазу Н. А. Пановій та декану факультету виконавського мистецтва та 

музикознавства М. О. Вороніній контролювати внесення змін до навчальних 

планів Інституту. 

 

 

По п. 5 порядку денного: 

Слухали: Про заходи Інституту щодо дотримання принципів 

академічної доброчесності. 

 

Вирішили:  

1. Вивчити пропозиції ТОВ «Антиплагіат» – українських розробників 

сервісу перевірки академічних текстів на плагіат Unicheck – щодо 

доцільності для Інституту укладання договору про співпрацю у 2018-2019 

навч. році (відповідальна – проректор Л. Г. Мудрецька). 

2. Розглянути можливість використання для перевірки наукових, 

методичних навчальних текстів Інституту інших сервісів, запропонованих 

МОН. 

3. До прийняття остаточного рішення здійснювати перевірку наукових, 

методичних навчальних текстів Інституту на наявність плагіату за 

допомогою якісних сервісів, які функціонують у відкритому доступі (Advego, 

Content Watch). 

 

 

 
Голова Вченої ради,  

ректор КІМ ім. Р.М. Глієра,  

професор, народний артист України   О.Й. ЗЛОТНИК 

                                                                 

 

Учений секретар,  

кандидат мистецтвознавства, доцент   О.В. ГАРМЕЛЬ  

 

 


