
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ  

КИЇВСЬКОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МУЗИКИ ім. Р.М. ГЛІЄРА 

від 11 квітня 2019 року 

(витяг з протоколу №6) 

 

По п.1 порядку денного: 

Слухали: Проведення конкурсного відбору щодо заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних працівників 

КМАМ ім. Р.М. Глієра. 

Вирішили:  

1. 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) Тимченко-Бихун Інну Анатоліївну – на посаду декана факультету 

мистецтва співу та джазу з 11.04.2019 р. по 10.04.2024 р. (протокол лічильної 

комісії №2);  

2) Мудрецьку Лілію Григорівну – на посаду завідувача кафедри історії 

музики факультету виконавського мистецтва та музикознавства 

з 11.04.2019 р. по 10.04.2024 р. (протокол лічильної комісії №3);  

3) Закус Ігоря Мироновича – – на посаду доцента (1 ст.) кафедри 

джазової музики факультету мистецтва співу та джазу з 11.04.2019 р.  

по 10.04.2024 р. (протокол лічильної комісії №4). 

2.  Відповідним підрозділам Академії видати накази щодо впровадження 

рішення Вченої ради. 

 

 

По п.2 порядку денного: 

Слухали: Про документацію КМАМ ім. Р. М. Глієра. 

Вирішили:  

І. Затвердити всі положення по основній діяльності КМАМ 

ім. Р. М. Глієра. 

ІІ. Внести зміни в документацію КМАМ ім. Р. М. Глієра: 

1. У текстах всіх документів Академії, які визначають, регламентують, 

регулюють і супроводжують діяльність закладу освіти, назву Київський 

інститут музики ім. Р. М. Глієра (КІМ ім. Р. М. Глієра) у всіх відмінках 

замінити відповідно назвою Київська муніципальна академія музики 

ім. Р. М. Глієра (КМАМ ім. Р. М. Глієра) у відповідному відмінку згідно зі 

Статутом Київської муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра, 

затвердженим у новій редакції розпорядженням виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.03. 

2019 р. № 540. 
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2. Пункт 3.2.3 Положення про порядок проведення конкурсного відбору 

при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Київської 

муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра та укладання з ними трудових 

договорів (контрактів) викласти у такій редакції: «Претендент на посаду 

проректора, діяльність якого безпосередньо пов'язана з науково-

педагогічним, науковим, творчим процесом, повинен мати науковий ступінь 

та/або вчене (почесне) звання зі спеціальності (галузі), що відповідає 

профілю Академії». 

 

 

По п.3 порядку денного: 

Слухали: Про Наглядову раду КМАМ ім. Р. М. Глієра. 

Вирішили:  

Відповідно до пункту 4.16 Статуту затвердити склад Наглядової ради 

КМАМ ім. Р. М. Глієра:  

1. Білозір О. В. – народна артистка України, депутат Верховної Ради 

України. 

2. Кароль Т. Г. – солістка-вокалістка, народна артистка України. 

3. Ніконов І. В. – радник Київського міського Голови, депутат Київської 

міської ради. 

4. Дядюра М. В. – головний диригент Академічного симфонічного 

оркестру Національної філармонії України, народний артист України, 

кавалер ордену «За заслуги» ІІІ ступеня. 

5. Кінах М. В. – громадський діяч, заслужений журналіст України. 

6. Ємець І. М. – громадський діяч. 

 

 

По п.4 порядку денного: 

Слухали: Про надання рекомендацій до вступу в аспірантуру. 

Вирішили:  

Відповідно до протоколу засідання Державної екзаменаційної комісії 

(протокол № 4 від 16.01.2019 р.), звіту Голови державної екзаменаційної 

комісії, професора, заслуженого діяча мистецтв України, завідувача кафедри 

спеціального фортепіано № 2 Національної музичної академії України 

ім. П. І. Чайковського Т. О. Рощиної, а також враховуючи відмінне навчання 

в Київському інституті музики (Київській муніципальній академії музики) 

ім. Р. М. Глієра за спеціальністю 025 Музичне мистецтво, спеціалізацією 

«Фортепіано» та одержання диплому з відзнакою про здобуття освітнього 

рівня «Магістр» у 2019 році, виконавську та наукову активність Вчена рада 

Київської муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра одностайно 

рекомендує Горобець Ганну Сергіївну до вступу в аспірантуру Національної 

музичної академії України ім. П.І. Чайковського. 
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По п.5 порядку денного: 

Слухали: Рекомендація до друку наукових і навчально-методичних 

праць КМАМ ім. Р. М. Глієра. 

Вирішили:  

Враховуючи доцільність та необхідність впровадження в освітній 

процес КМАМ ім. Р. М. Глієра практикуму «English phrasal verbs. Workbook 

/ Англійські фразові дієслова. Збірник вправ» старшого викладача кафедри 

гуманітарних та музично-інноваційних дисциплін КМАМ ім. Р. М. Глієра 

Олени Олексіївни Василюк, орієнтованого на заклади вищої освіти України 

різного фахового профілю для викладання дисципліни «Іноземна мова 

(англійська)» студентам ОС «Бакалавр», Вчена рада Київської муніципальної 

академії музики ім. Р. М. Глієра рекомендує вищезазначений практикуму до 

друку за власний рахунок та в необхідній кількості для забезпечення 

освітнього процесу. 

 

 

                                                             
 

 

 

Учений секретар,  

кандидат мистецтвознавства,              

доцент          О.В. ГАРМЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 


