
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ  

КИЇВСЬКОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МУЗИКИ ім. Р.М. ГЛІЄРА 

від 18 червня 2019 року 

(витяг з протоколу №8) 

 

По п.1 порядку денного: 

Слухали: Про завершення навчання студентів КМАМ ім. Глієра 

ОС Бакалавр та ОС Магістр (денної та заочної форми навчання), 

присвоєння кваліфікацій та видачу дипломів. 

Вирішили:  

1. Студентам КМАМ ім. Р. М. Глієра ОС Бакалавр (денної та заочної 

форми навчання) та ОС Магістр (денної та заочної форми навчання), які 

повністю виконали навчальний план та успішно склали державні екзамени, 

присвоїти кваліфікації згідно з рішеннями Державних екзаменаційних 

комісій, видати дипломи державного зразка (згідно поданого списку) та 

випустити 25 червня 2019 року з Академії як таких, що закінчили навчання: 

ОС «Бакалавр», денна форма навчання 

МУЗИКОЗНАВСТВО 

1.  Ємельяненко  

Анастасія Андріївна 

музикознавець; викладач професійного навчально-

виховного закладу (музично-теоретичних та музично-

історичних дисциплін); редактор музичний 

2.  Гордієнко  

Леся Володимирівна 

музикознавець; викладач професійного навчально-

виховного закладу (музично-теоретичних та музично-

історичних дисциплін); редактор музичний 

3.  

 

Беспала  

Олександра 

Володимирівна 

(диплом з відзнакою) 

музикознавець; викладач професійного навчально-

виховного закладу (музично-теоретичних та музично-

історичних дисциплін); редактор музичний 

4.  

 

Скурська  

Діана Юріївна  

(диплом з відзнакою) 

музикознавець; викладач професійного навчально-

виховного закладу (музично-теоретичних та музично-

історичних дисциплін) 

5.  

 

Чернобровкіна  

Ганна Володимирівна 

(диплом з відзнакою) 

музикознавець; викладач професійного навчально-

виховного закладу (музично-теоретичних та музично-

історичних дисциплін) 

ФОРТЕПІАНО 

6.  Бець  

Тетяна Олександрівна 

 

артист ансамблю (камерного); концертмейстер; викладач 

професійного навчально-виховного закладу (викладач-

інструменталіст – фортепіано) 

7.  Варакіна  

Єлизавета Анатоліївна 

артист ансамблю (камерного); концертмейстер; викладач 

професійного навчально-виховного закладу (викладач-

інструменталіст – фортепіано) 

8.  

 

Марчук  

Тетяна Павлівна 

артист ансамблю (камерного); концертмейстер; викладач 

професійного навчально-виховного закладу (викладач-

інструменталіст – фортепіано) 

9.  

 

Переясловець  

Дар’я Дмитрівна 

артист ансамблю (камерного); концертмейстер; викладач 

професійного навчально-виховного закладу (викладач-

інструменталіст – фортепіано) 
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10.  

 

Шкара  

Юлія Володимирівна 

артист ансамблю (камерного); концертмейстер; викладач 

професійного навчально-виховного закладу (викладач-

інструменталіст – фортепіано) 

11.  Зінов’єва  

Катерина Олександрівна 

(диплом з відзнакою) 

артист ансамблю (камерного); концертмейстер; викладач 

професійного навчально-виховного закладу (викладач-

інструменталіст – фортепіано) 

12.  Чеснокова 

Анастасія Василівна 

(диплом з відзнакою) 

артист ансамблю (камерного); концертмейстер; викладач 

професійного навчально-виховного закладу (викладач-

інструменталіст – фортепіано) 

13.  Бойко  

Богдан Ілліч 

артист ансамблю (камерного); концертмейстер; викладач 

професійного навчально-виховного закладу (викладач-

інструменталіст – фортепіано); звукорежисер 

14.  Дрозд  

Микита Сергійович 

(диплом з відзнакою) 

артист ансамблю (камерного); концертмейстер; викладач 

професійного навчально-виховного закладу (викладач-

інструменталіст – фортепіано); звукорежисер 

ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ 
15.  Кіяшко  

Людмила Миколаївна 

артист (хору, хорового колективу, ансамблю); диригент 

(хору); викладач професійного навчально-виховного 

закладу (викладач хорових дисциплін та постановки 

голосу) 

16.  Теодорович  

Віталій Валентинович 

артист (хору, хорового колективу, ансамблю); диригент 

(хору); викладач професійного навчально-виховного 

закладу (викладач хорових дисциплін та постановки 

голосу) 

ОРКЕСТРОВІ СТРУННІ ІНСТРУМЕНТИ 

17.  Боровський  

Ярослав Станіславович 

артист оркестру, ансамблю (оркестрові струнні 

інструменти, скрипка); викладач професійного навчально-

виховного закладу (викладач-інструменталіст – оркестрові 

струнні інструменти) 

18.  Куліковська  

Марія Сергіївна 

артист оркестру, ансамблю (оркестрові струнні 

інструменти, скрипка); викладач професійного навчально-

виховного закладу (викладач-інструменталіст – оркестрові 

струнні інструменти) 

19.  Морський  

Антоній Андрійович 

артист оркестру, ансамблю (оркестрові струнні 

інструменти, скрипка); викладач професійного навчально-

виховного закладу (викладач-інструменталіст – оркестрові 

струнні інструменти) 

20.  Кустіцька  

Валерія Вікторівна 

(диплом з відзнакою) 

артист оркестру, ансамблю (оркестрові струнні 

інструменти, скрипка); викладач професійного навчально-

виховного закладу (викладач-інструменталіст – оркестрові 

струнні інструменти) 

21.  Нгуен  

Тетяна Куетівна 

(диплом з відзнакою) 

артист оркестру, ансамблю (оркестрові струнні 

інструменти, скрипка); викладач професійного навчально-

виховного закладу (викладач-інструменталіст – оркестрові 

струнні інструменти) 

22.  Валіуліна  

Регіна Олегівна 

артист оркестру, ансамблю (оркестрові струнні 

інструменти, альт); викладач професійного навчально-

виховного закладу (викладач-інструменталіст – оркестрові 

струнні інструменти) 
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23.  Свєт  

Олександр 

Олександрович 

артист оркестру, ансамблю (оркестрові струнні 

інструменти, альт); викладач професійного навчально-

виховного закладу (викладач-інструменталіст – оркестрові 

струнні інструменти) 

ОРКЕСТРОВІ ДУХОВІ ТА УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ 

24.  Ахтамов  

Максим Рамільєвич 

артист оркестру, ансамблю (оркестрові духові та ударні 

інструменти, кларнет); викладач професійного навчально-

виховного закладу (викладач-інструменталіст – оркестрові 

духові та ударні інструменти) 

25.  Алексеєв  

Василь Леонідович 

артист оркестру, ансамблю (оркестрові духові та ударні 

інструменти, кларнет); викладач професійного навчально-

виховного закладу (викладач-інструменталіст – оркестрові 

духові та ударні інструменти) 

26.  Канчій  

Сергій Васильович 

артист оркестру, ансамблю (оркестрові духові та ударні 

інструменти, баритон); викладач професійного навчально-

виховного закладу (викладач-інструменталіст – оркестрові 

духові та ударні інструменти); звукорежисер; диригент 

27.  

 

Пилипчук  

Олександр Олегович 

артист оркестру, ансамблю (оркестрові духові та ударні 

інструменти, баритон); викладач професійного навчально-

виховного закладу (викладач-інструменталіст – оркестрові 

духові та ударні інструменти) 

28.  Родіонова  

Анна Олександрівна 

(диплом з відзнакою) 

артист оркестру, ансамблю (оркестрові духові та ударні 

інструменти, ударні інструменти); викладач професійного 

навчально-виховного закладу (викладач-інструменталіст – 

оркестрові духові та ударні інструменти) 

29.  Чернай  

Владислав 

Володимирович 

артист оркестру, ансамблю (оркестрові духові та ударні 

інструменти, гобой); викладач професійного навчально-

виховного закладу (викладач-інструменталіст – оркестрові 

духові та ударні інструменти); звукорежисер; диригент 

30.  Шадрін  

Антон Андрійович 

артист оркестру, ансамблю (оркестрові духові та ударні 

інструменти, кларнет); викладач професійного навчально-

виховного закладу (викладач-інструменталіст – оркестрові 

духові та ударні інструменти); диригент 

НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ 

31.  

 

Савицька  

Катерина Романівна 

артист оркестру, ансамблю (народних інструментів, 

акордеон); викладач професійного навчально-виховного 

закладу (викладач-інструменталіст – народні 

інструменти); аранжувальник (музичний) 

32.  Сизоненко  

Крістіна Анатоліївна 

артист оркестру, ансамблю (народних інструментів, 

гітара); викладач професійного навчально-виховного 

закладу (викладач-інструменталіст – народні 

інструменти); звукорежисер 

33.  

 

Харьков  

Анатолій Юлійович 

(диплом з відзнакою) 

артист оркестру, ансамблю (народних інструментів, 

гітара); викладач професійного навчально-виховного 

закладу (викладач-інструменталіст – народні 

інструменти); аранжувальник (музичний) 

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЕСТРАДИ (ДЖАЗ) 
34.  Берестецький  

Микита Сергійович 

(диплом з відзнакою) 

артист оркестру, ансамблю (музичне мистецтво естради 

(джаз), саксофон); викладач професійного навчально-

виховного закладу (викладач-інструменталіст – музичне 

мистецтво естради (джаз)); диригент 
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35.  Борис  

Ярослав Володимирович 

(диплом з відзнакою) 

артист оркестру, ансамблю (музичне мистецтво естради 

(джаз), ударні інструменти); викладач професійного 

навчально-виховного закладу (викладач-інструменталіст – 

музичне мистецтво естради (джаз)); диригент 

36.  Коломієць  

Марія Олександрівна 

(диплом з відзнакою) 

артист оркестру, ансамблю (музичне мистецтво естради 

(джаз), фортепіано); концертмейстер; викладач 

професійного навчально-виховного закладу (викладач-

інструменталіст – музичне мистецтво естради (джаз)); 

диригент 

37.  Колпаков  

Давид Анатолійович 

артист оркестру, ансамблю (музичне мистецтво естради 

(джаз), саксофон); викладач професійного навчально-

виховного закладу (викладач-інструменталіст – музичне 

мистецтво естради (джаз)) 

38.  Кучерява  

Катерина Русланівна 

(диплом з відзнакою) 

артист оркестру, ансамблю (музичне мистецтво естради 

(джаз), контрабас); викладач професійного навчально-

виховного закладу (викладач-інструменталіст – музичне 

мистецтво естради (джаз)); диригент 

39.  Ханенко  

Дмитро Богданович 

артист оркестру, ансамблю (музичне мистецтво естради 

(джаз), труба); викладач професійного навчально-

виховного закладу (викладач-інструменталіст – музичне 

мистецтво естради (джаз)) 

40.  Каліщук  

Олена Леонідівна 

артист оркестру, ансамблю (музичне мистецтво естради 

(джаз), тромбон); викладач професійного навчально-

виховного закладу (викладач-інструменталіст – музичне 

мистецтво естради (джаз)) 

СПІВ (академічний, народний) 
41.  Білокінь  

Богдан Андрійович 

артист-вокаліст (вокального ансамблю, хору) 

42.  Лапшова  

Анна Валентинівна 

артист-вокаліст (вокального ансамблю, хору); викладач 

професійного навчально-виховного закладу (викладач 

співу) 

43.  Буткалюк  

Іван Сергійович 

(диплом з відзнакою) 

артист-вокаліст (вокального ансамблю, хору); викладач 

професійного навчально-виховного закладу (викладач 

співу) 

44.  Панкевич  

Марина Андріївна 

(диплом з відзнакою) 

артист-вокаліст (вокального ансамблю, хору); викладач 

професійного навчально-виховного закладу (викладач 

співу) 

45.  Бусленко  

Марія Олегівна 

(диплом з відзнакою) 

артист-вокаліст (вокального ансамблю, хору); викладач 

професійного навчально-виховного закладу (викладач 

співу) 

СПІВ (естрадний) 
46.  Белінська  

Анастасія Юріївна 

(диплом з відзнакою) 

артист-вокаліст (вокального  ансамблю); артист-вокаліст 

(соліст естради); викладач професійного навчально-

виховного закладу (викладач співу) 
47.  

 
Бєляєва  

Аліна Русланівна 

(диплом з відзнакою) 

артист-вокаліст (вокального  ансамблю); артист-вокаліст 

(соліст естради); викладач професійного навчально-

виховного закладу (викладач співу) 
48.  

 
Висоцька  

Анна Вячеславівна 

(диплом з відзнакою) 

артист-вокаліст (вокального  ансамблю); артист-вокаліст 

(соліст естради); викладач професійного навчально-

виховного закладу (викладач співу) 
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49.  

 
Гирман  

Катерина Анатоліївна 

(диплом з відзнакою) 

артист-вокаліст (вокального  ансамблю); артист-вокаліст 

(соліст естради); викладач професійного навчально-

виховного закладу (викладач співу) 
50.  

 
Кудря  

Оксана Віталіївна 

(диплом з відзнакою) 

артист-вокаліст (вокального  ансамблю); артист-вокаліст 

(соліст естради); викладач професійного навчально-

виховного закладу (викладач співу) 

51.  Мажора  

Володимир Євгенович 

(диплом з відзнакою) 

артист-вокаліст (вокального  ансамблю); артист-вокаліст 

(соліст естради); викладач професійного навчально-

виховного закладу (викладач співу) 
52.  

 
Сивун  

Катерина Олександрівна 

(диплом з відзнакою) 

артист-вокаліст (вокального  ансамблю); артист-вокаліст 

(соліст естради); викладач професійного навчально-

виховного закладу (викладач співу) 
53.  

 
Максимова  

Анна Едуардівна 

(диплом з відзнакою) 

артист-вокаліст (вокального  ансамблю); артист-вокаліст 

(соліст естради); викладач професійного навчально-

виховного закладу (викладач співу) 
54.  Хараман  

Ольга Василівна 

(диплом з відзнакою) 

артист-вокаліст (вокального  ансамблю); артист-вокаліст 

(соліст естради); викладач професійного навчально-

виховного закладу (викладач співу) 
55.  Білицька  

Власта-Валерія 

Пилипівна 

(диплом з відзнакою) 

артист-вокаліст (вокального  ансамблю); артист-вокаліст 

(соліст естради); викладач професійного навчально-

виховного закладу (викладач співу) 

56.  Кричун  

Михайло Віталійович 

(диплом з відзнакою) 

артист-вокаліст (вокального ансамблю); артист-вокаліст 

(соліст естради) 

57.  Пархоменко  

Римма Олександрівна 

артист-вокаліст (вокального ансамблю); викладач 

професійного навчально-виховного закладу (викладач 

співу) 
58.  Ткач  

Анастасія Віталіївна 

артист-вокаліст (вокального ансамблю); викладач 

професійного навчально-виховного закладу (викладач 

співу) 
59.  Новицька  

Людмила Михайлівна 

(диплом з відзнакою) 

артист-вокаліст (вокального ансамблю); викладач 

професійного навчально-виховного закладу (викладач 

співу) 

СПІВ (джазовий) 
60.  

 
Байрак  

Єлизавета Вікторівна 

артист-вокаліст (джазового ансамблю); артист-вокаліст 

(соліст джаз-естради); викладач професійного навчально-

виховного закладу (викладач співу) 

 

ОС «Бакалавр», денна форма навчання, іноземні студенти 

ОРКЕСТРОВІ СТРУННІ ІНСТРУМЕНТИ 

61.  Гарсія Пелаез  

Еміліо 

артист оркестру, ансамблю (оркестрові струнні 

інструменти, скрипка) 

62.  Медіна Ортега  

Пабло Ніколас 

(диплом з відзнакою) 

артист оркестру, ансамблю (оркестрові струнні 

інструменти, скрипка) 

ФОРТЕПІАНО 

63.  Ху Хаої артист ансамблю (камерного); концертмейстер 
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СПІВ (академічний, народний) 

64.  Альварес Перес  

Хосуе Даніель 

артист-вокаліст (вокального ансамблю, хору) 

СПІВ (естрадний) 
65.  Сафарі Незхад  

Газал 

артист-вокаліст (вокального  ансамблю) 

 

ОС «Бакалавр», заочна форма навчання 

СПІВ (академічний, народний) 

66.  Водяницька  

Ольга Сергіївна 

артист-вокаліст (вокального ансамблю); викладач 

професійного навчально-виховного закладу (викладач 

співу) 

67.  Казаченко  

Тетяна Віталіївна 

артист-вокаліст (вокального ансамблю); викладач 

професійного навчально-виховного закладу (викладач 

співу) 

68.  Шпак  

Денис Валерійович 

артист-вокаліст (вокального ансамблю) 

69.  Романенко  

Анастасія Іванівна 

артист-вокаліст (вокального ансамблю) 

70.  Шевчук  

Володимир Анатолійович 

артист-вокаліст (вокального ансамблю) 

СПІВ (естрадний) 
71.  Власова  

Валерія Олександрівна 

артист-вокаліст (вокального ансамблю); викладач 

професійного навчально-виховного закладу (викладач 

співу) 

72.  Галігрова  

Катерина Олегівна 

(диплом з відзнакою) 

артист-вокаліст (вокального ансамблю); викладач 

професійного навчально-виховного закладу (викладач 

співу) 

73.  Свириденко  

Валерія Дмитрівна 

(диплом з відзнакою) 

артист-вокаліст (вокального ансамблю); викладач 

професійного навчально-виховного закладу (викладач 

співу) 

74.  Павліченко  

Софія Миколаївна 

артист-вокаліст (вокального ансамблю) 

75.  Рудь  

Ілля Геннадійович 

артист-вокаліст (вокального ансамблю) 

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЕСТРАДИ (ДЖАЗ) 
76.  Легкобит  

Василь Вікторович 

артист ансамблю (музичне мистецтво естради (джаз), 

гітара); звукорежисер 

ОРКЕСТРОВІ ДУХОВІ ТА УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ 

77.  Соболь  

Богдан Миколайович 

артист оркестру, ансамблю (оркестрові духові та ударні 

інструменти, туба) 

ФОРТЕПІАНО 

78.  Петрокович  

Богдана Олександрівна 

артист ансамблю (камерного); концертмейстер; викладач 

професійного навчально-виховного закладу (викладач-

інструменталіст, фортепіано) 
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ОС «Магістр», денна форма навчання 

МУЗИКОЗНАВСТВО 

79.  Гусак  

Ольга Вадимівна 

(диплом з відзнакою) 

музикознавець; викладач закладу вищої освіти (викладач 

музично-теоретичних та музично-історичних дисциплін); 

редактор музичний 

 

ОС «Магістр», заочна форма навчання 

СПІВ (естрадний) 
80.  Бобровська  

Катерина Костянтинівна 

(диплом з відзнакою) 

артист-вокаліст (вокального ансамблю); артист-вокаліст 

(соліст естради); викладач вищого навчального закладу 

(викладач співу) 

81.  Ковалюк  

Вероніка Михайлівна 

(диплом з відзнакою) 

артист-вокаліст (вокального ансамблю); артист-вокаліст 

(соліст естради); викладач вищого навчального закладу 

(викладач співу) 

82.  Циганова  

Марія Дмитрівна 

(диплом з відзнакою) 

артист-вокаліст (вокального ансамблю); артист-вокаліст 

(соліст естради); викладач вищого навчального закладу 

(викладач співу) 

83.  Терновська  

Світлана Михайлівна 

(диплом з відзнакою) 

артист-вокаліст (вокального ансамблю); артист-вокаліст 

(соліст естради); викладач вищого навчального закладу 

(викладач співу); керівник ансамблю (вокально-

інструментального, вокального) 

84.  Томенко  

Діана Іванівна 

(диплом з відзнакою) 

артист-вокаліст (вокального ансамблю); артист-вокаліст 

(соліст естради) 

СПІВ (джазовий) 

85.  Степанюк  

Ольга Володимирівна 

(диплом з відзнакою) 

артист-вокаліст (ансамблю); артист-вокаліст (соліст 

естради); викладач вищого навчального закладу 

(викладач співу) 

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЕСТРАДИ (ДЖАЗ) 
86.  Ромашин  

Микола Олександрович 

(диплом з відзнакою) 

артист ансамблю (музичне мистецтво естради (джаз), 

контрабас); менеджер (управитель) у сфері культури і 

відпочинку (музичне мистецтво) 

ФОРТЕПІАНО 

87.  Мамчич  

Сніжана Василівна 

артист ансамблю (камерного): концертмейстер; викладач 

вищого навчального закладу (викладач-інструменталіст, 

фортепіано) 

ОРКЕСТРОВІ СТРУННІ ІНСТРУМЕНТИ 

88.  Орловська  

Яніна Віталіївна 
артист оркестру, ансамблю (оркестрові струнні 

інструменти, віолончель) 

2. Видати відповідний наказ та верифікувати його у ЄДЕБО. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора А. О. Жукова, 

деканів І. А. Тимченко-Бихун та М. О. Вороніну, головного бухгалтера 

І. П. Вахненко в межах їх повноважень. 
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По п.2 порядку денного: 

Слухали: Про продовження трудових відносин з науково-

педагогічними працівниками КМАМ ім. Р.М. Глієра. 

Вирішили:  

1.  За результатами таємного голосування Вченої ради продовжити 

трудові відносини та укласти строкові трудові договори з науково-

педагогічними працівниками відповідно до вказаних посад та визначених 

термінів (згідно з пунктом 8.6 «Положення про порядок проведення 

конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 

працівників КМАМ ім. Р. М. Глієра та укладання з ними трудових договорів 

(контрактів)»): 

1) Вишнепольським Олександром Йосиповичем – на посаді старшого 

викладача кафедри джазової музики факультету мистецтва співу та джазу 

(1 ст.) на умовах строкового трудового договору з 01.09.2019 р. по 

26.08.2024 р. (протокол лічильної комісії №2);  

2) Герасимовою Ганною Леонідівною – на посаді викладача кафедри 

історії музики факультету виконавського мистецтва та музикознавства (1 ст.) 

на умовах строкового трудового договору з 27.08.2019 р. по 26.08.2020 р. 

(протокол лічильної комісії №3); 

3) Гомольською Лілєю Петрівною –  на посаді викладача кафедри 

гуманітарних та музично-інноваційних дисциплін (0,5 ст.) на умовах 

строкового трудового договору з 27.08.2019 р. по 26.08.2021 р. (протокол 

лічильної комісії №4);  

4) Гумінською Веронікою Валентинівною – на посаді викладача 

кафедри виконавських дисциплін №1 факультету виконавського мистецтва та 

музикознавства (0,75 ст.) на умовах строкового трудового договору  

з 27.08.2019 р. по 26.08.2024 р. (протокол лічильної комісії №5);  

5) Криштофовичем Вячеславом Вячеславовичем – на посаді викладача 

кафедри теорії музики факультету виконавського мистецтва та 

музикознавства (0,25 ст.) на умовах строкового трудового договору  

з 27.08.2019 р. по 26.08.2021 р. (протокол лічильної комісії №6); 

6) Опенько Володимиром Васильовичем – на посаді викладача кафедри 

академічного співу факультету мистецтва співу та джазу (1 ст.) на умовах 

строкового трудового договору з 27.08.2019 р. по 26.08.2020 р. (протокол 

лічильної комісії №7); 

7) Погудіною Валерією Володимирівною – на посаді викладача 

кафедри естрадного співу факультету мистецтва співу та джазу (1 ст.) на 

умовах строкового трудового договору з 27.08.2019 р. по 26.08.2020 р. 

(протокол лічильної комісії №8); 

8) Колечко Євгеном Вікторовичем – на посаді концертмейстера 

кафедри виконавських дисциплін № 1 факультету виконавського мистецтва 
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та музикознавства (0,5 ст.) на умовах строкового трудового договору  

з 27.08.2019 р. по 26.08.2020 р. (протокол лічильної комісії №9); 

9) Бондаренко Анною Юріївною – на посаді концертмейстера кафедри 

виконавських дисциплін № 2 факультету виконавського мистецтва та 

музикознавства (1 ст.) на умовах строкового трудового договору  

з 27.08.2019 р. по 26.08.2020 р. (протокол лічильної комісії №10); 

10) Назаренко Оленою Сергіївною – на посаді концертмейстера 

кафедри виконавських дисциплін № 2 факультету виконавського мистецтва 

та музикознавства (1 ст.) на умовах строкового трудового договору  

з 27.08.2019 р. по 26.08.2020 р. (протокол лічильної комісії №11); 

11) Таран Уляною Миколаївною – на посаді концертмейстера кафедри 

виконавських дисциплін № 2 факультету виконавського мистецтва та 

музикознавства (1 ст.) на умовах строкового трудового договору  

з 27.08.2019 р. по 26.08.2020 р. (протокол лічильної комісії №12); 

12) Давідуліною Людмилою Сергіївною – на посаді концертмейстера 

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

умовах строкового трудового договору з 27.08.2019 р. по 26.08.2020 р. 

(протокол лічильної комісії №13); 

13) Столбовим Павлом Валентиновичем – на посаді концертмейстера 

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

умовах строкового трудового договору з 27.08.2019 р.  

по 26.08.2020 р. (протокол лічильної комісії №14); 

14) Ноздрань Олегом Сергійовичем – на посаді концертмейстера 

кафедри естрадного співу факультету мистецтва співу та джазу (1 ст.) на 

умовах строкового трудового договору з 27.08.2019 р. по 26.08.2020 р. 

(протокол лічильної комісії №15); 

15) Скуміною Тетяною Леонідівною – на посаді концертмейстера 

кафедри естрадного співу факультету мистецтва співу та джазу (1 ст.) на 

умовах строкового трудового договору з 27.08.2019 р. по 26.08.2020 р. 

(протокол лічильної комісії №16); 

16) Хлопотовою Альбіною Андріївною – на посаді концертмейстера 

кафедри естрадного співу факультету мистецтва співу та джазу (1 ст.) на 

умовах строкового трудового договору з 27.08.2019 р. по 26.08.2020 р. 

(протокол лічильної комісії №17); 

17) Іщенко Катериною Володимирівною – на посаді концертмейстера 

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

умовах строкового трудового договору з 27.08.2019 р. по 26.08.2020 р. 

(протокол лічильної комісії №18). 

2.  Відповідним підрозділам Академії видати накази щодо 

впровадження рішення Вченої ради. 
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По п.3 порядку денного: 

Слухали: Затвердження документів Приймальної комісії 

КМАМ ім. Р. М. Глієра. 

Вирішили:  

Затвердити такі документи Приймальної комісії КМАМ ім. Р. М. Глієра, 

укладені відповідно до  Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти 

України в 2019 році: 

1) Порядок організації та проведення творчих конкурсів для вступників 

на навчання для здобуття ступенів вищої освіти та ОКР Молодший спеціаліст 

у 2019 році;  

2) Конкурсні пропозиції КМАМ ім. Р. М. Глієра: на ОС Бакалавр, 

ОС Магістр – фіксовані (закриті) та небюджетні конкурсні пропозиції, на 

ОКР Молодший спеціаліст - основні та небюджетні конкурсні пропозиції. 

 

По п.4 порядку денного: 

Слухали: Рекомендація до друку наукових і навчально-методичних 

праць. 

Вирішили:  

По пп. 4.1.: Рекомендувати до друку фахову наукову збірку статей 

«Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство», випуск 58. 

По пп. 4.2.: Вчена рада КМАМ ім. Р. М. Глієра одностайно рекомендує 

до друку навчально-методичний посібник «10 транскрипцій для альт-

саксофона Джуліана Кеннонбола Еддерлі» для студентів закладів вищої 

освіти України галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності 

025 Музичне мистецтво, спеціалізації «Музичне мистецтво естради (джаз)», 

укладений старшим викладачем кафедри джазової музики Київської 

муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра Олександром Валентиновичем 

Рукомойніковим, з метою подальшого впровадження в освітній процес. 

 

                                                           
 

 

 

Учений секретар,  

кандидат мистецтвознавства,              

доцент          О.В. ГАРМЕЛЬ 

 

 

 

 


