Міністерство культури та інформаційної політики України
Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
К ИЇ В С Ь КА М У НІ Ц И П А Л Ь Н А АК А ДЕ М І Я М УЗ ИК И І М . Р. М. Г Л І Є РА

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
КИЇВСЬКОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МУЗИКИ ім. Р.М. ГЛІЄРА
від 31 серпня 2020 року
(витяг з протоколу №1)
Присутні 17 з 22х членів Вченої ради, що складає 77 %
Засідання Вченої ради проведено в Актовій залі КМАМ ім. Р. М. Глієра
з урахуванням вимог та обмежень, обумовлених карантином та посиленими
протиепідемічними заходами, встановленими Кабінетом Міністрів України

По п.1 порядку денного:
Слухали: Підсумки вступної кампанії 2020 року та завдання щодо
організації забезпечення прийому у 2021 році (доп. перший проректор,
проректор з науково-педагогічної роботи по організації освітнього процесу
А. О. Жуков).
Вирішили:
1. Перевірити
накази
про
зарахування
студентів
до
КМАМ ім. Р.М. Глієра за результатами вступної кампанії 2020 року.
2. Відповідальним відділам перевірити наявність оригіналів документів
студентів, що вступили до Академії.
3. Випусковим кафедрам факультетів та фаховому коледжу активізувати
профорієнтаційну роботу протягом 2020-2021 навч. року.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора
А. О. Жукова, декана факультету виконавського мистецтва та музикознавства
С. В. Борисову і декана факультету мистецтва співу та джазу І. А. ТимченкоБихун.
По п.2 порядку денного:
Слухали: Про Положення про Вчену раду КМАМ ім. Р.М. Глієра у
новій редакції (доп. учений секретар О. В. Гармель).
Вирішили:
1. Затвердити Положення про Вчену раду КМАМ ім. Р.М. Глієра у новій
редакції, укладеній відповідно до нової редакції Статуту Академії
(затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 28.08.2020 № 1301).
2. Оприлюднити Положення про Вчену раду КМАМ ім. Р.М. Глієра у
новій редакції на офіційному сайті Академії.

По п.3 порядку денного:
Слухали: Обговорення та затвердження плану роботи Вченої ради
КМАМ ім. Р.М. Глієра на 2020-2021 навч. рік (доп. учений секретар
О. В. Гармель).
Вирішили:
1. Затвердити план роботи Вченої ради КМАМ ім. Р.М. Глієра на 20202021 навч.рік.
2. Оприлюднити план роботи Вченої ради КМАМ ім. Р.М. Глієра на
офіційному сайті Академії.
По п.4 порядку денного:
Слухали: Обговорення та затвердження плану роботи КМАМ
ім. Р.М. Глієра та планів роботи кафедр на 2020-2021 навч. рік (доп.
перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи по організації
освітнього процесу А. О. Жуков, декан факультету мистецтва співу та джазу
І. А. Тимченко-Бихун, декан факультету виконавського мистецтва та
музикознавства С. В. Борисова).
Вирішили:
1. Затвердити План роботи КМАМ ім. Р. М. Глієра на 2020-2021
навч. рік та оприлюднити його на офіційному сайті Академії.
2. Затвердити плани роботи кафедр Академії на 2020-2021 навч.рік.
По п.5 порядку денного:
Слухали: Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад
науково-педагогічних працівників у КМАМ ім. Р.М. Глієра (доп. перший
проректор, проректор з науково-педагогічної роботи по організації
освітнього процесу А. О. Жуков).
Вирішили:
1. Видати наказ про оголошення конкурсу на заміщення вакантних
посад науково-педагогічних працівників КМАМ ім. Р.М. Глієра, про що
оприлюднити інформацію відповідно до чинних вимог у сфері вищої освіти.
Вакантні посади, на які оголошується конкурс:
№

1.

Кафедра

Вакантна посада

ФАКУЛЬТЕТ ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА ТА МУЗИКОЗНАВСТВА
Завідувач кафедри (0,5 ст.)
Кафедра виконавських дисциплін № 1
Старший викладач (1 ст.)

2.

Кафедра виконавських дисциплін № 2

3.

Кафедра теорії музики

Доцент (1 ст.)
Доцент (1 ст.)
Викладач (1 ст.)
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4.

5.

7.

ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВА СПІВУ ТА ДЖАЗУ
Завідувач кафедри (0,5 ст.)
Кафедра академічного співу та хорового
диригування
Доцент (0,5 ст.)
Професор (0,5 ст.)
Викладач (1 ст.)
Кафедра естрадного співу
Викладач (1 ст.)
Викладач (1 ст.)
Викладач (1 ст.)
Викладач (1 ст.)
Кафедра гуманітарних та музичноінноваційних дисциплін
Викладач (0,5 ст.)

Термін подання заяв та документів для участі у конкурсі – один місяць
від дня оголошення конкурсу.
2. Відповідальність покласти на начальника відділу кадрів та
організаційної роботи А. І. Ткаченко.
По п.6 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 (доп. перший
проректор, проректор з науково-педагогічної роботи по організації
освітнього процесу А. О. Жуков, декан факультету мистецтва співу та джазу
І. А. Тимченко-Бихун, декан факультету виконавського мистецтва та
музикознавства С. В. Борисова).
Вирішили:
1. Для забезпечення освітнього процесу в КМАМ ім. Р.М. Глієра прийняти
на вакантні посади науково-педагогічних працівників до проведення
конкурсного відбору
а) з 01.09.2020 року:
- Ковтюх Л. М. – на посаду завідувача кафедри виконавських дисциплін № 1
факультету виконавського мистецтва та музикознавства (0,5 ст.);
- Заяць О. В. – на посаду старшого викладача кафедри виконавських
дисциплін
№1
факультету
виконавського
мистецтва
та
музикознавства (1 ст.);
- Копоть В. М. – на посаду доцента кафедри виконавських дисциплін №2
факультету виконавського мистецтва та музикознавства (1 ст.);
- Когут Т. В. – на посаду доцента кафедри теорії музики факультету
виконавського мистецтва та музикознавства (1 ст.);
- Андріяш І. В. – на посаду викладача кафедри теорії музики факультету
виконавського мистецтва та музикознавства (1 ст.);
- Боровик С. Й. – на посаду завідувача кафедри академічного співу та
хорового диригування факультету мистецтва співу та джазу (0,5 ст.);
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- Рожок З. В. – на посаду доцента кафедри академічного співу та хорового
диригування факультету мистецтва співу та джазу (0,5 ст.);
- Макаровську О. В. - на посаду викладача кафедри естрадного співу
факультету мистецтва співу та джазу (1 ст.);
- Москву О. М. - на посаду викладача кафедри естрадного співу факультету
мистецтва співу та джазу (1 ст.);
- Хлопотову А. А. - на посаду викладача кафедри естрадного співу факультету
мистецтва співу та джазу (1 ст.);
- Циганову М. Д. - на посаду викладача кафедри естрадного співу факультету
мистецтва співу та джазу (1 ст.);
- Чалкіну Т. І. - на посаду викладача кафедри гіманітарних та музичноінноваційних дисциплін (1 ст.);
б) з 15.09.2020 року:
- Кулік П. О. - на посаду викладача кафедри гіманітарних та музичноінноваційних дисциплін (0,5 ст.);
в) з 01.10.2020 року:
- Білозір О. В. - на посаду професора кафедри естрадного співу факультету
мистецтва співу та джазу (0,5 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.
По п.7 порядку денного:
Слухали: Розподіл навчального навантаження на 2020–2021
навч. рік (доп. проректор з науково-педагогічної та наукової роботи
Н. А. Панова).
Вирішили:
Затвердити
«Список
науково-педагогічних
працівників
КМАМ ім. Р.М. Глієра, розподіл посад та навчального навантаження на 20202021 навч. рік» (Додаток 1 до протоколу №1 від 31.08.2020 р.).
По п.8 порядку денного:
Слухали: Про бази виробничої практики, розподіл студентів по
базах практики та супровідну документацію (доп. проректор з науковопедагогічної, творчої роботи та міжнародної діяльності М. А. Зарудянська).
Вирішили:
Для проведення виробничої практики у 2020-2021 навч. році відповідно
до вимог освітніх програм Академії затвердити:
1) План
науково-творчої,
культурно-мистецької,
естетикопросвітницької роботи КМАМ ім. Р. М. Глієра на 2020-2021 навч. рік;
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2) Перелік баз виробничої практики;
3) Розподіл студентів по базах практики;
4) Склад керівників виробничої практики та розподіл годин.
По п.9 порядку денного:
Слухали: Про кошторис платних послуг
ім. Р.М. Глієра (доп. головний бухгалтер І. П. Вахненко).

Студії

КМАМ

Вирішили:
Затвердити кошторис платних послуг Студії КМАМ ім. Р. М. Глієра
на 2020-2021 навч. рік:
1) кошторис платних послуг за спеціалізаціями та інструментами,
пільгові умови оплати за навчання;
2) кошторис платних послуг молодшої групи (введення у світ музики,
всебічний розвиток дитини);
3) кошторис платних послуг резервної групи та групи професійної
орієнтації.

По п.10 порядку денного:
Слухали: Про графік навчального процесу Академії на 2020-2021
навч. рік (доп. перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи
по організації освітнього процесу А. О. Жуков).
Вирішили:
Затвердити графік навчального процесу на 2020-2021 навч. рік:
І семестр (16 тижнів)
1. Теоретичне навчання
з 01.09.2020 по 21.12.2020
2. Зимова екзаменаційна сесія
з 22.12.2020 по 31.12.2020
3. ОС Магістр
Державні іспити
з 02.01.2021 по 20.01.2020
Закінчення навчання
20.01.2020
4. Заочна форма навчання
Установча сесія
з 28.10.2020 по 03.11.2020
Зимова екзаменаційна сесія
з 02.01.2021 по 18.01.2021
5. Зимові канікули
з 01.01.2021 по 11.01.2021
6. Вручення дипломів ОС Магістр
25.01.2021
(денна форма навчання)
ІІ семестр (19 тижнів)
1. Теоретичне навчання
з 12.01.2021 по 28.05.2021
2. Весняна екзаменаційна сесія
з 01.06.2021 по 24.06.2021
для І – ІІІ курсів
3. Державні іспити
з 28.05.2021 по 18.06.2021
4. Закінчення навчання
18.06.2021
5. Вручення дипломів (денна:
25.06.2021
ОКР Молодший спеціаліст, ОС Бакалавр;
заочна: ОС Бакалавр, Магістр)
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6. Заочна форма навчання
Весняна екзаменаційна сесія

з 20.05.2021 по 25.06.2021

По п.11 порядку денного:
Слухали: Про Положення про змішане (дистанційне та аудиторне)
навчання в КМАМ ім. Р. М. Глієра в 2020-2021 навч. році (доп. декан
факультету виконавського мистецтва та музикознавства С. В. Борисова).
Вирішили:
1. Затвердити та впровадити в освітній процес у КМАМ ім. Р. М. Глієра
Положення про змішане (дистанційне та аудиторне) навчання в КМАМ
ім. Р. М. Глієра в 2020-2021 навч. році.
2. Оприлюднити Положення на офіційному сайті Академії (у розділі
«Публічна інформація»).
По п.12 порядку денного:
Слухали: Про коригування Положення про планування та облік
навантаження науково-педагогічних працівників у КМАМ ім. Р. М. Глієра
на 2020-2021 навч. рік (доп. проректор з науково-педагогічної та наукової
роботи Н. А. Панова).
Вирішили:
У зв’язку з переведенням у 2020-2021 навчальному році лекційних,
семінарських та практичних (частково) занять на дистанційне навчання
при обліку часу методичної роботи у 2020-2021 навчальному році за п.1.1.
Таблиці 5 Положення про планування та облік навантаження науковопедагогічних працівників у КМАМ ім. Р. М. Глієра дозволити науковопедагогічним працівникам збільшити норму часу з підготовки до лекцій,
семінарів, практичних занять (але не більше, ніж вдвічі) за узгодженням із
завідувачем відповідної кафедри.

Учений секретар,
кандидат мистецтвознавства,
доцент

О.В. ГАРМЕЛЬ
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