
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ  

КИЇВСЬКОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МУЗИКИ ім. Р.М. ГЛІЄРА 

від 30 серпня 2019 року 

(витяг з протоколу №1) 

 

По п.1 порядку денного: 

Слухали: Обрання Голови Вченої ради та заступника Голови 

Вченої ради КМАМ ім. Р.М. Глієра. 

Вирішили:  

1. Відповідно до вимог частини 3 статті 36 Закону України «Про вищу 

освіту» та за результатами таємного голосування обрати Головою вченої 

ради КМАМ ім. Р. М. Глієра ректора О. Й. Злотника. 

2. Відповідно до Положення про Вчену раду КМАМ ім. Р. М. Глієра та 

за результатами відкритого голосування обрати заступником Голови Вченої 

ради КМАМ ім. Р. М. Глієра першого проректора А. О. Жукова. 

 

 

По п.2 порядку денного: 

Слухали: Підсумки вступної кампанії 2019 року та завдання з 

організації забезпечення прийому у 2020 році. 

Вирішили:  

1. Перевірити накази про зарахування студентів до 

КМАМ ім. Р.М. Глієра за результатами вступної кампанії 2019 року.  

2. Відповідальним відділам перевірити наявність оригіналів документів 

студентів, що вступили до Академії. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора 

А. О. Жукова, декана факультету виконавського мистецтва та музикознавства 

М. О. Вороніну і декана факультету мистецтва співу та джазу І. А. Тимченко-

Бихун. 

 

 

По п.3 порядку денного: 

Слухали: Обговорення та затвердження плану роботи Вченої ради 

КМАМ ім. Р.М. Глієра на 2019-2020 навч. рік. 

Вирішили:  

1. Затвердити план роботи Вченої ради КМАМ ім. Р.М. Глієра на 2019-

2020 навч.рік.  

2. Оприлюднити план роботи Вченої ради КМАМ ім. Р.М. Глієра на 

офіційному сайті Академії. 
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По п.4 порядку денного: 

Слухали: Обговорення та затвердження плану роботи КМАМ 

ім. Р.М. Глієра та планів роботи кафедр на 2019-2020 навч. рік. 

Вирішили:  

1.  Затвердити План роботи КМАМ ім. Р. М. Глієра на 2019-2020 

навч. рік та оприлюднити його на офіційному сайті Академії. 

2.  Затвердити плани роботи кафедр Академії на 2019-2020 навч.рік. 

 

 

По п.5 порядку денного: 

Слухали: Затвердження положень для проведення виборів ректора 

КМАМ ім. Р.М. Глієра. 

Вирішили:  

1. Затвердити положення для проведення виборів ректора КМАМ 

ім. Р.М. Глієра: 

1) Положення про порядок проведення виборів ректора Київської 

муніципальної академії музики ім. Р.М.Глієра; 

2) Положення про Організаційний комітет з проведення виборів 

ректора Київської муніципальної академії музики ім. Р.М.Глієра; 

3) Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора 

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

4) Положення про порядок обрання представників  з числа штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками для участі у виборах ректора Київської муніципальної академії 

музики ім. Р.М.Глієра; 

5) Порядок організації спостерігачів на виборах ректора Київської 

муніципальної академії музики ім. Р.М.Глієра; 

6) Порядок організації роботи представників засобів масової інформації 

на виборах ректора Київської муніципальної академії музики ім. Р.М.Глієра; 

7) Положення про порядок обрання представників із числа студентів 

для участі у виборах ректора Київської муніципальної академії музики ім. 

Р.М.Глієра. 

2. Видати наказ про введення затверджених положень в дію та 

оприлюднити їх на офіційному сайті Академії. 
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По п.7 порядку денного: 

Слухали: Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад 

науково-педагогічних працівників у КМАМ ім. Р.М. Глієра. 

Вирішили:  

1. Видати наказ про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад 

науково-педагогічних працівників КМАМ ім. Р.М. Глієра, про що 

опублікувати об’яву в друкованих засобах масової інформації та розмістити 

інформацію на офіційному сайті КМАМ ім. Р.М. Глієра.  

Вакантні посади, на які оголошується конкурс: 

№ Кафедра, факультет Вакантна посада 

1. Факультет виконавського мистецтва та 

музикознавства 

Декан (1 ст.) 

2. Кафедра виконавських дисциплін № 1 

факультету виконавського мистецтва та 

музикознавства 

Доцент (1 ст.) 

Викладач (1 ст.) 

Викладач (1 ст.) 

Викладач (0,5 ст.) 

Викладач (0,5 ст.) 

3. Кафедра виконавських дисциплін № 2 

факультету виконавського мистецтва та 

музикознавства 

Старший викладач (1 ст.) 

4. Кафедра теорії музики  

факультету виконавського мистецтва  

та музикознавства 

Доцент (1 ст.) 

5. Кафедра історії музики  

факультету виконавського мистецтва 

та музикознавства 

Доцент (1 ст.) 

6.  Кафедра джазової музики  

факультету мистецтва співу та джазу 

Доцент (1 ст.) 

Викладач (1 ст.) 

7. Кафедра академічного співу  

факультету мистецтва співу та джазу 
Старший викладач (1 ст.) 

8. Кафедра естрадного співу  

факультету мистецтва співу та джазу 

Викладач (1 ст.) 

Викладач (1 ст.) 

Термін подання заяв та документів для участі у конкурсі – один місяць 

від дня опублікування об’яви про конкурс. 

2. Відповідальність покласти на начальника відділу кадрів та 

організаційної роботи А. І. Ткаченко. 

 

 

По п.8 порядку денного: 

Слухали: Про прийняття на роботу науково-педагогічних 

працівників до проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

науково-педагогічних працівників у КМАМ ім. Р.М. Глієра. 
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Вирішили:  

1. Для забезпечення освітнього процесу в КМАМ ім. Р.М. Глієра прийняти 

на вакантні посади науково-педагогічних працівників з 02.09.2019 р. до 

проведення конкурсного відбору: 

- Борисову С. В. – на посаду декана факультету виконавського мистецтва та 

музикознавства (1 ст.); 

- Гомон Т. В. – на посаду доцента кафедри виконавських дисциплін №1 

факультету виконавського мистецтва та музикознавства (1 ст.); 

- Протасова В. Г. – на посаду викладача кафедри виконавських дисциплін 

№1 факультету виконавського мистецтва та музикознавства (1 ст.); 

- Павлова А. О. – на посаду викладача кафедри виконавських дисциплін №1 

факультету виконавського мистецтва та музикознавства (1 ст.); 

- Слобченко Ю. О. – на посаду викладача кафедри виконавських дисциплін 

№1 факультету виконавського мистецтва та музикознавства (0,5 ст.); 

- Лопатько М. Є. – на посаду викладача кафедри виконавських дисциплін 

№1 факультету вик онавського мистецтва та музикознавства (0,5 ст.); 

- Іщенко К. В. – на посаду старшого викладача кафедри виконавських 

дисциплін №2 факультету виконавського мистецтва та 

музикознавства (1 ст.); 

- Менделенко Д. В. - на посаду доцента кафедри теорії музики факультету 

виконавського мистецтва та музикознавства (1 ст.); 

- Вороніну М. О. - на посаду доцента кафедри історії музики факультету 

виконавського мистецтва та музикознавства (1 ст.); 

- Рукомойнікова О. В. - на посаду доцента кафедри джазової музики 

факультету мистецтва співу та джазу (1 ст.); 

- Маркова О. О. - на посаду викладача кафедри джазової музики факультету 

мистецтва співу та джазу (1 ст.); 

- Опенька В. В. - на посаду старшого викладача кафедри академічного співу 

факультету мистецтва співу та джазу (1 ст.); 

- Циганову М. Д. - на посаду викладача кафедри естрадного співу факультету 

мистецтва співу та джазу (1 ст.); 

- Бакликова С. М. - на посаду викладача кафедри естрадного співу 

факультету мистецтва співу та джазу (1 ст.). 

2. Відповідним підрозділам зробити накази щодо прийняття на роботу 

науково-педагогічних працівників на вакантні посади на умовах строкового 

трудового договору до проведення конкурсного відбору. 

3. Для забезпечення освітнього процесу в КМАМ ім. Р.М. Глієра 

прийняти тимчасово (з 02.09.2019 р. по 03.05.2022 р.) Козачук Н. М.  

на посаду викладача кафедри естрадного співу факультету мистецтва співу та 

джазу (1 ст.) по заміні основного працівника Середи К. І., яка знаходиться у 

відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. 
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По п.9 порядку денного: 

Слухали: Розподіл навчального навантаження на 2019–2020 

навчальний рік. 

Вирішили:  

Затвердити «Список науково-педагогічних працівників 

КМАМ ім. Р.М. Глієра, розподіл посад та навчального навантаження на 2019-

2020 навч. рік». 

 

 

По п.10 порядку денного: 

Слухали: Про відділення по роботі з іноземцями. 

Вирішили:  

1. Назву структурного підрозділу Відділення по роботі з іноземцями та 

міжнародних зв’язків змінити на Відділення з роботи з іноземцями, особами 

без громадянства та міжнародних зв’язків. 

2. Підготувати лист-клопотання до Департаменту культури Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо 

перейменування у штатному розписі по спеціальному фонду в межах 

доведеної граничної чисельності посади «Завідувач відділення по роботі з 

іноземцями та міжнародних зв’язків» на «Завідувач відділення з роботі з 

іноземцями, особами без громадянства та міжнародних зв’язків» та внести 

відповідні зміни у посадову інструкцію. 

3. Ввести в дію Положення про відділення з роботі з іноземцями, 

особами без громадянства та міжнародних зв’язків та оприлюднити на 

офіційному сайті КМАМ ім. Р. М. Глієра. 

 

 

По п.11 порядку денного: 

Слухали: Про бази виробничої практики та розподіл студентів по 

базах практики. 

Вирішили:  

Затвердити документацію щодо баз виробничої практики та розподіл 

студентів по базах практики на 2019-2020 навч. рік: 

1) Склад керівників виробничої практики та розподіл годин; 

2) Затвердження баз виробничої практики та розподіл студентів по базах 

практики; 

3) Кошторис платних послуг Студії КМАМ ім. Р. М. Глієра; 

4) План науково-методичної роботи та творчої роботи КМАМ 

ім. Р. М. Глієра. 
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По п.12 порядку денного: 

Слухали: Затвердження графіку навчального процесу Академії на 

2019-2020 навч. рік. 

Вирішили:  

Затвердити графік навчального процесу на 2019-2020 навч. рік: 
І семестр (16 тижнів) 

1. Теоретичне навчання  з 02.09.201 по 22.12.2020 

2. Зимова екзаменаційна сесія з 23.12.2019 по 31.12.2020 

3. ОС Магістр 

Державні іспити 

Закінчення навчання 

 

з 02.01.2020 по 20.01.2020 

20.01.2020 

4. Заочна форма навчання 

Установча сесія  

Зимова екзаменаційна сесія 

 

з 28.10.2019 по 03.11.2020 

з 02.01.2020 по 18.01.2020 

5. Зимові канікули з 02.01.2020 по 12.01.2020 

6. Вручення дипломів ОС Магістр 

(денна форма навчання) 

25.01.2020 

ІІ семестр (19 тижнів) 

1. Теоретичне навчання  з 13.01.2020 по 28.05.2020 

2. Весняна екзаменаційна сесія  

для І – ІІІ курсів 
з 01.06.2020 по 24.06.2020 

3. Державні іспити з 28.05.2020 по 18.06.2020 

4. Закінчення навчання 18.06.2020 

5. Вручення дипломів (денна:  

ОКР Молодший спеціаліст, ОС Бакалавр; 

заочна: ОС Бакалавр, Магістр) 

25.06.2020 

6. Заочна форма навчання 

Весняна екзаменаційна сесія 
з 20.05.2020 по 25.06.2020 

По п.13 порядку денного: 

Слухали: Затвердження освітніх програм ОКР Молодший 

спеціаліст. 

Вирішили:  

Затвердити та впровадити в освітній процес у КМАМ ім. Р. М. Глієра 

Освітні програми підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності 

025 Музичне мистецтво 02 Культура і мистецтво: 

1) Освітня програма «Фортепіано»; 

2) Освітня програма «Оркестрові струнні інструменти»; 

3) Освітня програма «Оркестрові духові та ударні інструменти»; 

4) Освітня програма «Народні інструменти»; 

5) Освітня програма «Музичне мистецтво естради»; 

6) Освітня програма «Спів (академічний, народний)»; 

7) Освітня програма «Спів (естрадний)»; 

8) Освітня програма «Теорія музики»; 

9) Освітня програма «Хорове диригування»; 

10) Освітня програма профільної середньої освіти підготовки 

молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти. 
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По п.14 порядку денного: 

Слухали: Про переведення студентів на вакантні місця державного 

замовлення. 

Вирішили:  

1. Перевести студентку ІІ курсу денної форми навчання факультету 

виконавського мистецтва та музикознавства ОС Бакалавр спеціалізації 

«Музикознавство» Кравченко Мілану Шонівну на денну форму навчання (за 

бюджетом) на вакантне місце державного замовлення. 

2. Перевести студента І курсу денної форми навчання факультету 

мистецтва співу та джазу ОС Магістр спеціалізації «Музичне мистецтво 

естради (джаз)» Колпакова Давида Анатолійовича на денну форму навчання 

(за бюджетом) на вакантне місце державного замовлення.  

3. Про переведення студентів Кравченко М. Ш. та Колпакова Д. А. 

видати наказ, контроль за виконанням якого покласти на проректора 

Жукова А. О., декана Тимченко-Бихун І. А. та головного бухгалтера 

Вахненко І. П. 
 

 

 

Учений секретар,  

кандидат мистецтвознавства,              

доцент          О.В. ГАРМЕЛЬ 

 

 


