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ПЛАН
роботи Вченої ради КМАМ ім. Р.М. Глієра
на 2019/2020 навчальний рік
Затверджено на засіданні Вченої ради 30 серпня 2019 року
Засідання
30 серпня
2019 року
(№1)

Питання,
що виносяться на розгляд Вченої ради
Обрання Голови Вченої ради Академії
Підсумки вступної кампанії 2019 року і завдання
щодо планування, організації та забезпечення
прийому на 2020 рік
Обговорення та затвердження плану роботи Вченої
ради на 2019/2020 навчальний рік, планів роботи
кафедр
Обговорення та затвердження плану роботи
Академії на 2019/2020 навчальний рік
Обговорення та затвердження положень для
проведення виборів ректора
Оголошення конкурсу на заміщення вакантних
посад науково-педагогічних працівників Академії
Про прийняття на роботу науково-педагогічних
працівників до проведення конкурсу на заміщення
вакантних посад науково-педагогічних працівників
Академії
Про розподіл навчального навантаження на 20192020 навч. рік та затвердження складу кафедр

Доповідачі
Головуючий Вченої
ради
Голова Вченої ради,
перший проректор,
декани
Голова Вченої ради,
учений секретар,
декани
Голова Вченої ради,
проректори, учений
секретар, декани
Голова Вченої ради,
проректори
Голова Вченої ради
Голова Вченої ради,
проректори, декани,
завідувачі кафедр

Голова Вченої ради,
проректор з науковопедагогічної та
наукової роботи,
декани, завідувачі
кафедр
Затвердження графіку навчального процесу на 2019- Перший проректор
2020 навч. рік
Затвердження
складу
керівників
виробничої Проректор з науковопрактики, баз виробничої практики
педагогічної, творчої
роботи та міжнародної
діяльності
Про організацію підвищення кваліфікації та Перший проректор;
стажування
науково-педагогічних
працівників проректор з науковоАкадемії
педагогічної та
наукової роботи;
проректор з науковопедагогічної роботи,
інновацінометодичного
забезпечення
освітнього та наукового
процесів

жовтень/
листопад
2019 року
(№2)

Про новий Міжнародний науково-творчий проект
«Сучасне музикознавство та виконавство в
соціокультурному контексті: від теоретичного
музикознавства до виконавської практики»

Про стан підготовки до ІІ Міжнародного науковотворчого проекту «Музична культура сучасності: від
наукового осмислення до виконавської інтерпретації
та імпровізації»
Про Круглий стіл «Музикознавство у системі
соціогуманітарних дисциплін: наукові теорії, наукові
школи, наукові тексти» (КМАМ ім. Р. М. Глієра –
Вища школа музики ім. Р. Шумана, Дюссельдорф)
Про
ліцензійну
справу
щодо
розширення
провадження освітньої діяльності у сфері вищої
освіти з метою підготовки іноземців та осіб без
громадянства ОС Бакалавр, Магістр

листопад /
грудень
2019 року
(№3)

Проректор з науковопедагогічної, творчої
роботи та міжнародної
діяльності, завідувачі
кафедр виконавських
дисциплін №1 та №2,
завідувач кафедри
джазової музики,
завідувач кафедри
історії музики
Проректор з науковопедагогічної та
наукової роботи,
завідувач кафедри
історії музики
Проректор з науковопедагогічної та
наукової роботи

Перший проректор;
проректор з науковопедагогічної та
наукової роботи;
учений секретар
Про підготовку до Державних екзаменів
Перший проректор;
проректор з науковопедагогічної та
наукової роботи;
декани
Рекомендація до друку наукових і навчально- Проректор з науковометодичних праць
педагогічної та
наукової роботи;
учений секретар
Проведення конкурсного відбору щодо заміщення Голова Вченої ради,
вакантних посад науково-педагогічних працівників учений секретар
Академії
Про стан підготовки до ХХ Міжнародної науково- Проректор з науковопрактичної конференції «Молоді музикознавці»
педагогічної та
наукової роботи;
завідувач кафедри
історії музики;
учений секретар
Рекомендація до друку наукових і навчально- Проректор з науковометодичних праць
педагогічної та
наукової роботи;
учений секретар
Затвердження Правил до КМАМ ім. Р. М, Глієра та Перший проректор
коледжу КМАМ ім. Р. М, Глієра у 2020 році та
іншої документації Приймальної комісії

січень
2020 року
(№4)

лютий /
березень
2020 року
(№5)

Про завершення навчання студентів Академії ОС Перший проректор;
«Магістр» денної форми навчання, присвоєння проректор з науковокваліфікацій та видачу дипломів
педагогічної та
наукової роботи;
декани
Про обговорення проекту мистецького фестивалю Проректор з науково«Шевченківський березень» КМАМ ім. Р.М. Глієра
педагогічної, творчої
роботи та міжнародної
діяльності
Про результати проведення ІІ Міжнародного Проректор з науковонауково-творчого проекту «Музична культура педагогічної та
сучасності:
від
наукового
осмислення
до наукової роботи
виконавської інтерпретації та імпровізації» та ХХ
Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Молоді музикознавці»
Рекомендація до друку наукових і навчально- Проректор з науковометодичних праць
педагогічної та
наукової роботи;
учений секретар
Про фінансовий стан Академії, ухвалення річного Головний бухгалтер
фінансового звіту та фінансового плану
Про розгляд справ на присвоєння вчених звань
Учений секретар
Про результати діяльності Академії у І семестрі та Перший проректор;
завдання на ІІ семестр 2019-2020 навчального року
проректор з науковопедагогічної, творчої
роботи та міжнародної
діяльності; декани
Про результати наукової роботи за 2019 рік і Проректор з науковозавдання на 2020 рік
педагогічної та
наукової роботи;
учений секретар
Про стан виховної роботи в Академії
Проректор з науковопедагогічної роботи та
соціально-гуманітарних
питань і розвитку
Про стан інноваційно-методичного забезпечення Проректор з науковоосвітнього та наукового процесів Академії
педагогічної роботи,
інновацінометодичного
забезпечення
освітнього та наукового
процесів
Про досягнення, проблеми, перспективу розвитку Проректор з наукововиконавської діяльності у КМАМ ім. РМ. Глієра педагогічної, творчої
Результати звітних концертів.
роботи та міжнародної
діяльності
Рекомендація до друку наукових і навчально- Проректор з науковометодичних праць
педагогічної та
наукової роботи;
учений секретар
Про підготовку до літньої заліково-екзаменаційної Перший проректор;
сесії.
декани

квітень /
травень
2020 року
(№6)
червень
2020 року
(№7)

Про організацію вступної компанії 2020 року
Про підготовку до Державних екзаменів
Інформація щодо поточного фінансового стану
Про завершення навчання студентів Академії ОС
«Магістр» зачної форми навчання, ОС «Бакалавр»
денної та заочної форми навчання, присвоєння
кваліфікацій та видачу дипломів

Перший проректор
Перший проректор;
декани
Головний бухгалтер
Перший проректор;
проректор з науковопедагогічної та
наукової роботи;
декани
Перший проректор

Про внесення Змін до Правил до КМАМ
ім. Р. М, Глієра та коледжу КМАМ ім. Р. М, Глієра у
2020 році та іншої документації Приймальної комісії
Аналіз результатів освітнього процесу Академії за Перший проректор;
2019/2020 навч.рік: якість освіти та шляхи її проректор з наукововдосконалення. Звіти завідувачів кафедр
педагогічної та
наукової роботи;
проректор з науковопедагогічної, творчої
роботи та міжнародної
діяльності;
декани; завідувачі
кафедр
Про організацію освітньої діяльності Академії в Перший проректор;
2020-2021 навчальному році. Внесення змін до проректор з науковоосвітніх програм, навчальних план, індивідуальних педагогічної та
навчальних планів студентів
наукової роботи;
проректор з науковопедагогічної, творчої
роботи та міжнародної
діяльності; декани;
завідувачі кафедр
Планування підвищення кваліфікації та стажування Проректор з науковонауково-педагогічних працівників
педагогічної та
наукової роботи;
проректор з науковопедагогічної роботи,
інновацінометодичного
забезпечення
освітнього та наукового
процесів;
учений секретар
Про розподіл навантаження на 2019-2020 навч.рік
Перший проректор;
проректор з науковопедагогічної та
наукової роботи;
декани, завідувачі
кафедр

