РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
КИЇВСЬКОГО ІНCТИТУТУ МУЗИКИ ім. Р.М. ГЛІЄРА
від 25 січня 2018 року
(витяг з протоколу №6)
По п. 1 порядку денного:
Слухали: Про зміни у структурі КІМ ім. Р. М. Глієра та введення в
дію оновленого штатного розпису.
Пп.1.1. Реорганізація факультету музичного мистецтва.
Голова Вченої ради повідомив, що штатний розпис КІМ ім. Р. М. Глієра
на 2018 рік, в якому містилася пропозиція щодо посади декана (додатково),
був затверджений Департаментом культури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації). Згідно з цим, а
також відповідно до рішення Вченої ради від 07 грудня 2017 року, з 12 січня
2017-2018 навчального року (з початку другого семестру, згідно графіку
навчального процесу) відбулася реорганізація факультету музичного
мистецтва шляхом виділу. Отже, на сьогодні у структурі Інституту
функціонують два факультети:
- факультет мистецтва співу та джазу (декан – заслужений діяч мистецтв
України Н. А. Панова);
- факультет виконавського мистецтва та музикознавства.
Потрібно обговорити пропозиції щодо призначення виконувача
обов’язків декана нового факультету. Відповідно до частини третьої статті 43
Закону України «Про вищу освіту», виконувач обов’язків декана
новоствореного факультету призначається на строк до проведення виборів,
але не більше як на три місяці.
Вирішили по Пп.1:
1.Призначити кандидата мистецтвознавства Вороніну Марію Олексіївну
виконувачем обов’язки декана факультету виконавського мистецтва та
музикознавства і видати про це наказ (відповідно до частини третьої статті 43
Закону України «Про вищу освіту») від 25 січня 2018 року;
2. Провести конкурсний відбір щодо заміщення вакантної посади та
обрати декана факультету виконавського мистецтва та музикознавства
КІМ ім. Р. М. Глієра не пізніше 25 квітня 2018 року.
Пп.1.2. Про введення в дію оновленого штатного розпису.
Проректор Мудрецька Л. Г. зазначила, що оновлений штатний розпис
КІМ ім. Р. М. Глієра на 2018 рік, окрім додаткової посади декана факультету,
також містить зміни у загальній кількості штатних одиниць науковопедагогічних працівників (професорів, доцентів, старших викладачів,
викладачів). Ці зміни – у бік збільшення штатних одиниць – є очікуваними і
відповідають обґрунтованим пропозиціям, які у свій час надавалися
керівництвом КІМ ім. Р. М. Глієра до Департаменту культури КМДА. У

зв’язку з цим завідувачами кафедр здійснено коригування навчального
навантаження науково-педагогічних працівників Інституту (шляхом
внутрішнього перерозподілу). Коригування повністю узгоджено з вимогами
Закону України «Про вищу освіту» щодо граничного обсягу навчального
навантаження на одну ставку викладача закладу вищої освіти (стаття 56
Закону).
Вирішили по Пп. 2:
1. Ухвалити здійснене коригування навчального навантаження науковопедагогічних працівників Інституту (шляхом внутрішнього перерозподілу) у
зв’язку з оновленням штатного розпису КІМ ім. Р. М. Глієра на 2018 рік із
збільшенням загальної кількості штатних одиниць.
2. Протягом місяця оголосити конкурсних відбір щодо заміщення таких
вакантних посад науково-педагогічних працівників КІМ ім. Р. М. Глієра:
- декан факультету (1 ставка);
- професор кафедри академічного, джазового та естрадного співу
(1 ставка);
- доцент кафедри академічного, джазового та естрадного співу
(1 ставка);
- старший викладач кафедри академічного, джазового та естрадного
співу (1 ставка);
- викладач кафедри академічного, джазового та естрадного співу
(1 ставка);
- старший викладач кафедри теорії музики (1 ставка).
По п. 2 порядку денного:
Слухали: Про результати науково-дослідної роботи за 2017 рік та
завдання на 2018 рік.
Вирішили:
1. Інформацію проректора Л. Г. Мудрецької взяти до відома.
2. Кафедрам здійснити аналіз наукової діяльності щодо відповідності
сучасним мистецтвознавчим запитам та вимогам МОН України, вжити
заходів для підвищення публікаційної активності викладачів-науковців
КІМ ім. Р. М. Глієра.
3. Активно працювати над публікаціями у виданнях, які індексуються у
наукометричних базах даних Web of Science Core Collection та Scopus.
4. Активізувати роботу з налагодження нових наукових контактів для
роботи над спільними науковими проектами з європейськими (та іншими
закордонними) дослідниками.
5. Привести наукове видання КІМ ім. Р. М. Глієра у відповідність до
сучасних академічних видавничих стандартів, забезпечити виконання усіх
формальних вимог для реєстрації «Київського музикознавства» у провідних
наукометричних та реферативних базах даних.
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6. Протягом ІІ семестру 2017-2018 навч. року упорядкувати збірку
наукових «Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство»
(випуск 57).
По п. 3 порядку денного:
Слухали: Про стан фінансових справ Інституту, ухвалення річного
фінансового звіту за 2017 рік та фінансового плану на 2018 рік.
Вирішили:
1. Затвердити показники річного фінансового звіту за 2017 рік.
2. Схвалити роботу головного бухгалтера та планового відділу.
3. Затвердити показники кошторису та план використання бюджетних
коштів на 2018 рік.
4. Вважати пріоритетними напрямами видатків:
а) оновлення комп’ютерної техніки та програмного забезпечення;
б) зміцнення матеріально-технічної, лабораторної бази;
в) проведення ремонтних робіт у центральному корпусі Інституту та
гуртожитку.
5. Плановому відділу розглянути можливість збільшити виділення
коштів на наукову і творчу сфери діяльності КІМ ім. Р. М. Глієра.
6. Усім структурним підрозділам посилити увагу до перспективного
планування в межах стратегічного плану розвитку КІМ ім. Р. М. Глієра.
7. Оприлюднити на офіційному сайті КІМ ім. Р. М. Глієра кошторис на
поточний рік та звіт про використання та надходження коштів (відповідно до
статті 79 Закону України «Про вищу освіту»).
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