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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ  

КИЇВСЬКОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МУЗИКИ ім. Р.М. ГЛІЄРА 

від 08 жовтня 2020 року 

(витяг з протоколу №2) 

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,  

та із залученням Zoom онлайн 

 

По п.1 порядку денного: 

Слухали: Пропозиції щодо інноваційного розвитку окремих 

аспектів діяльності Академії (доп. професор кафедри естрадного співу, 

народна артистка України О. В. Білозір). 

Вирішили:  

1. Враховуючи соціокультурні виклики, які зумовлені необхідністю 

переходу КМАМ ім. Р. М. Глієра на дистанційне навчання у 2020-2021 

навчальному році та, відповідно, зменшенням можливостей щодо 

виконавської концертної практики студентів, обрати одним із приорітетних 

напрямів іноваційного розвитку КМАМ ім. Р. М. Глієра на 2020-2021 

навч. рік створення високоякісного медіаконтенту на основі фахових 

виконавських програм студентів. 

2. Оновити студію звукозапису Академії.  

3. Активізувати презентацію виконавського потенціалу студентів на 

YouTube-каналі Академії. 

 

 

По п.2 порядку денного: 

Слухали: Рекомендація до друку наукових і навчально-методичних 

праць (доп. учений секретар О. В. Гармель). 

Вирішили:  

Вчена рада КМАМ ім. Р. М. Глієра одностайно рекомендує до друку 

навчально-методичний посібник «Вибрані твори для двох фортепіано 

сучасних українських композиторів» для студентів освітньо-професійного 

ступеня фаховий молодший бакалавр та освітнього ступеня бакалавр закладів 

вищої освіти України галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності 

025 Музичне мистецтво, укладений викладачем-методистом, старшим 
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викладачем кафедри виконавських дисциплін № 2 КМАМ ім. Р. М. Глієра, 

заступником голови предметної комісії загального фортепіано фахового 

коледжу КМАМ ім. Р. М. Глієра Дашак Іриною Зенонівною та кандидатом 

мистецтвознавства, доцентом кафедри виконавських дисциплін № 2 

КМАМ ім. Р. М. Глієра, викладачем-методистом, завідувачкою денного 

відділення фахового коледжу КМАМ ім. Р. М. Глієра Марценківською 

Оленою Вадимівною з метою подальшого впровадження в освітній процес. 

 

 

 
 

 

Учений секретар,  

кандидат мистецтвознавства,              

доцент          О.В. ГАРМЕЛЬ 

 

 

 


