
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ  

КИЇВСЬКОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МУЗИКИ ім. Р.М. ГЛІЄРА 

від 12 грудня 2019 року 

(витяг з протоколу №4) 

 

По п.1 порядку денного: 

Слухали: Проведення конкурсного відбору щодо заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних працівників КМАМ 

ім. Р. М. Глієра. 

Вирішили:  

І.  За результатами таємного голосування на Вченій раді призначити на 

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

укласти з ними строкові трудові договори на зазначений термін:  

1) Борисову Світлану Володимирівну – на посаду декана (1 ст.)  

факультету виконавського мистецтва та музикознавства з 12.12.2019 р.  

по 26.08.2024 р. (протокол лічильної комісії №2);  

2) Бакликова Сергія Михайловича – на посаду викладача (1 ст.)  кафедри 

естрадного співу факультету мистецтва співу та джазу  

з 12.12.2019 р. по 30.06.2020 р. (протокол лічильної комісії №3);  

3) Вороніну Марію Олексіївну – на посаду доцента (1 ст.) кафедри історії 

музики факультету виконавського мистецтва та музикознавства 

з 12.12.2019 р. по 26.08.2024 р. (протокол лічильної комісії №4);  

4) Гомон Тетяну Василівну – на посаду доцента (1 ст.) кафедри 

виконавських дисциплін № 1 факультету виконавського мистецтва та 

музикознавства з 12.12.2019 р. по 26.08.2024 р.  (протокол лічильної комісії 

№5);  

5) Іщенко Катерину Володимирівну – на посаду старшого викладача 

(1 ст.) кафедри виконавських дисциплін № 2 факультету виконавського 

мистецтва та музикознавства з 12.12.2019 р. по 26.08.2024 р. (протокол 

лічильної комісії №6);  

6) Лопатько Марію Євгенівну – на посаду викладача (0,5 ст.) кафедри 

виконавських дисциплін № 1 факультету виконавського мистецтва та 

музикознавства з 12.12.2019 р. по 26.08.2020 р. (протокол лічильної комісії 

№7);  

7) Маркова Олега Олеговича – на посаду викладача (1 ст.) кафедри 

джазової музики факультету мистецтва співу та джазу з 12.12.2019 р. по 

26.08.2022 р.  (протокол лічильної комісії №8);  

8) Менделенко Дар’ю Валентинівну – на посаду доцента (1 ст.) кафедри 

теорії музики факультету виконавського мистецтва та музикознавства з 

12.12.2019 р. по 26.08.2024 р. (протокол лічильної комісії №9);  
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9) Опенька Володимира Васильовича – на посаду старшого викладача 

(1 ст.) кафедри академічного співу факультету мистецтва співу та джазу з 

12.12.2019 р. по 26.08.2024 р. (протокол лічильної комісії №10);  

10) Павлова Андрія Олександровича – на посаду викладача (1 ст.) 

кафедри виконавських дисциплін № 1 факультету виконавського мистецтва 

та музикознавства з 12.12.2019 р. по 26.08.2024 р. (протокол лічильної комісії 

№11);  

11) Протасова Віталія Германовича – на посаду викладача (1 ст.) 

кафедри виконавських дисциплін № 1 факультету виконавського мистецтва 

та музикознавства з 12.12.2019 р. по 26.08.2024 р. (протокол лічильної комісії 

№12);  

12) Рукомойнікова Олександра Валентиновича – на посаду доцента 

(1 ст.) кафедри джазової музики факультету мистецтва співу та джазу  

з 12.12.2019 р. по 26.08.2024 р.  (протокол лічильної комісії №13);  

13) Слобченко Юлію Олександрівну – на викладача (0,5 ст.) кафедри 

виконавських дисциплін № 1 факультету виконавського мистецтва та 

музикознавства з 12.12.2019 р. по 26.08.2021 р. (протокол лічильної комісії 

№14);  

14) Циганову Марію Дмитрівну – на посаду викладача (1 ст.) кафедри 

естрадного співу факультету мистецтва співу та джазу  

з 12.12.2019 р. по 30.06.2020 р. (протокол лічильної комісії №15).  

ІІ. Ввести до складу Вченої ради КМАМ ім. Р. М. Глієра кандидата 

педагогічних наук, доцента Борисову Світлану Володимирівну, яка була 

обрана за конкурсом на посаду декана факультету виконавського мистецтва 

та музикознавства рішенням. 

ІІІ. Відповідним підрозділам зробити накази. 

 

 

По п.2 порядку денного: 

Слухали: Про стан підготовки до ХХ Міжнародної конференції 

«Молоді музикознавці». 

Вирішили:  

1.  Інформацію проректора Н. А. Панова та завідувачки кафедри 

Л. Г. Мудрецька прийняти до уваги. 

2.  Усім структурним підрозділам, залученим до підготовки 

ХХ Міжнародної конференції «Молоді музикознавці», виконувати 

поставлені завдання вчасно та якісно. 
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По п.3 порядку денного: 

Слухали: Про підготовку матеріалів для вступної кампанії 

2020 року. 

Вирішили:  

1.  Розробити новий варіант екзаменаційних білетів для проведення 

творчого конкурсу з «Теорії музики» для вступників на навчання за ОС 

Бакалавр у КМАМ ім. Р. М. Глієра. 

2.  Відповідальною за розробку нового варіанту екзаменаційних білетів 

для проведення творчого конкурсу з «Теорії музики» для вступників на 

навчання за ОС Бакалавр у КМАМ ім. Р. М. Глієра призначити завідувачку 

кафедри теорії музики Т. Є. Дугіну. 

 

 
 

 

Учений секретар,  

кандидат мистецтвознавства,              

доцент          О.В. ГАРМЕЛЬ 

 

 


