РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
КИЇВСЬКОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МУЗИКИ ім. Р.М. ГЛІЄРА
від 26 грудня 2019 року
(витяг з протоколу №5)
По п.1 порядку денного:
Слухали:
Затвердження
КМАМ ім. Р. М. Глієра.

документів

Приймальної

комісії

Вирішили:
Затвердити такі документи Приймальної комісії КМАМ ім. Р. М. Глієра,
укладені відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти
України в 2020 році, затверджених наказом МОН віл 11.10.2019 № 1285 та
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.12.2019 № 1192/34163:
1) Правила прийому до КМАМ ім. Р. М. Глієра у 2020 році та Додатки
№ 1, 2, 3 до Правил прийому до КМАМ ім. Р. М. Глієра;
2) Положення про Приймальну комісію КМАМ ім. Р. М. Глієра на
2020 рік;
3) Положення про Апеляційну комісію КМАМ ім. Р. М. Глієра на
2020 рік;
4) Порядок організації та проведення творчих конкурсів для вступників
на навчання для здобуття ступенів вищої освіти до КМАМ ім. Р. М. Глієра у
2020 році.
По п.2 порядку денного:
Слухали: Про зміни у складі та назві кафедр.
Вирішили:
1. Назву кафедри академічного співу (факультету мистецтва співу та
джазу) змінити на назву кафедра академічного співу та хорового
диригування.
2. Викладачів та концертмейстерів, що є фахівцями зі спеціалізації
«Хорове диригування», перевести з другого семестру 2019-2020 навчального
року (з 13.01.2020 р.) з кафедри виконавських дисциплін № 1 факультету
виконавського мистецтва та музикознавства на кафедру академічного співу
та хорового диригування факультету мистецтва співу та джазу:
- Горбатенко Г. Л., професор;
- Томсон З. О., доцент;
- Толмачов Р. В., старший викладач;
- Крилова Т. В., викладач;
- Соловей О. Т., викладач;
- Шалькевич Ю. В., викладач;
- Яворська Н. Л., викладач;
- Грищенко А. П., концертмейстер;
- Коломийченко Н. О., концертмейстер;

- Парусова К. В., концертмейстер;
- Щегловська А. Ю, концертмейстер.
3. Відділу кадрів та організаційної роботи оформити документацію
відповідно до цього рішення.
4. Інформацію про внесені зміни оприлюднити на офіційному сайті
КМАМ ім. Р. М. Глієра.
По п.3 порядку денного:
Слухали: Про переведення студентів на вакантні місця державного
замовлення.
Вирішили:
1. При наявності (за результатами зимової сесії) вакантного місця
державного замовлення та при успішному складанні зимової сесії і
рекомендації кафедри академічного співу перевести студентку ІІ курсу
денної форми навчання ОС Бакалавр спеціалізації «Спів академічний»
Дубовик Дар’ю Юріївну на денну форму навчання (за бюджетом) на
вакантне місце державного замовлення.
2. При наявності (за результатами зимової сесії) вакантного місця
державного замовлення та при успішному складанні зимової сесії і
рекомендації кафедри естрадного співу перевести студентку І курсу денної
форми навчання ОС Бакалавр спеціалізації «Спів естрадний» Гурову Діану
Михайлівну на денну форму навчання (за бюджетом) на вакантне місце
державного замовлення.
По п.4 порядку денного:
Слухали: Про фінансування
самоврядування.

роботи

органів

студентського

Вирішили:
Включити до фінансового плану КМАМ ім. Р. М. Глієра на 2020 рік пункт
щодо фінансування роботи органів студентського самоврядування Академії з
2020 року (відповідно пункту 1 частини 10 статті 40 Закону України «Про
вищу освіту» та пункту 5.10 Статуту КМАМ ім. Р. М. Глієра).
По п.5 порядку денного:
Слухали: Про внесення змін до штатного розпису.
Вирішили:
1. Створити структурний підрозділ «Юридичний сектор» (за рахунок
спеціального фонду місцевого бюджету).
2. Ліквідувати структурний підрозділ «Відділення контрактної форми
навчання» (спеціальний фонд місцевого бюджету).
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3. Внести відповідні зміни до штатного розпису КМАМ ім. Р. М. Глієра
з 01.01.2020 р. та погодити у Департаменті культури Київської міської
державної адміністрації.
По п.6 порядку денного:
Слухали: Рекомендація до друку наукових і навчально-методичних
праць.
Вирішили по пп.6.1:
Вчена рада КМАМ ім. Р. М. Глієра одностайно рекомендує до друку
методичний посібник «Як написати науково-дослідну роботу?»
для студентів освітнього ступеня магістра закладів вищої освіти України
галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності 025 Музичне мистецтво,
укладений завідувачкою кафедри гуманітарних та музично-інноваційних
дисциплін КМАМ ім. Р. М. Глієра, доктором педагогічних наук, професором
Жорновою Оленою Іллівною та професором кафедри гуманітарних та
музично-інноваційних
дисциплін
КМАМ ім. Р. М. Глієра,
доктором
педагогічних
наук,
доцентом
Жорновою
Ольгою
Іллівною,
з метою подальшого впровадження в освітній процес.
Вирішили по пп.6.2:
Вчена рада КМАМ ім. Р. М. Глієра одностайно рекомендує до друку
навчальний посібник «Сучасні проблеми педагогіки вищої школи»
для іноземних студентів освітнього ступеня магістра закладів вищої освіти
України галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності 025 Музичне
мистецтво, укладений завідувачем кафедри гуманітарних та музичноінноваційних дисциплін КМАМ ім. Р. М. Глієра, доктором педагогічних
наук, професором Жорновою Оленою Іллівною та професором кафедри
гуманітарних та музично-інноваційних дисциплін КМАМ ім. Р. М. Глієра,
доктором педагогічних наук, доцентом Жорновою Ольгою Іллівною, з метою
подальшого впровадження в освітній процес.

Учений секретар,
кандидат мистецтвознавства,
доцент

О.В. ГАРМЕЛЬ
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