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КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА  АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ІМ .  Р.  М.  ГЛІЄРА  

 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ  

КИЇВСЬКОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МУЗИКИ ім. Р.М. ГЛІЄРА 

від 20 січня 2021 року 

(витяг з протоколу №5) 

Присутні 18 з 22
х
 членів Вченої ради, що складає 82 % 

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: Про завершення навчання студентів КМАМ ім. Глієра 

ОС Магістр (денна форма навчання), присвоєння кваліфікацій та 

видачу дипломів; про дипломи з відзнакою (доп. декан факультету 

мистецтва співу та джазу І. А. Тимченко-Бихун і декан факультету 

виконавського мистецтва та музикознавства С. В. Борисова). 

Вирішили:  

1. Випускникам факультетів виконавського мистецтва та 

музикознавства, мистецтва співу та джазу КМАМ ім. Р.М. Глієра ступеня 

магістр денної форми навчання, які повністю виконали навчальний план та 

успішно склали атестаційні екзамени, згідно з рішенням Атестаційних 

екзаменаційних комісій надати кваліфікації та видати дипломи  згідно  з  

поданим  списком:  
ОРКЕСТРОВІ СТРУННІ ІНСТРУМЕНТИ 

(Протокол ЕК №7 від 19.01.2021) 
1.  Боровський 

Ярослав 

Станіславович  

артист камерного ансамблю; артист оркестру 

(оркестрові струнні інструменти, скрипка); викладач 

закладу вищої освіти (викладач-інструменталіст, 

оркестрові струнні інструменти) 

Диплом 

з 

відзнакою 

2.  Свєт  

Олександр 

Олександрович  

артист-соліст-інструменталіст; артист камерного 

ансамблю; артист оркестру (оркестрові струнні 

інструменти, альт); викладач закладу вищої освіти 

(викладач-інструменталіст, оркестрові струнні 

інструменти); диригент 

Диплом 

з 

відзнакою 

3.  Валіуліна  

Регіна  

Олегівна  

артист камерного ансамблю; артист оркестру 

(оркестрові струнні інструменти, альт); викладач 

закладу вищої освіти (викладач-інструменталіст, 

оркестрові струнні інструменти); менеджер 

(управитель) у сфері культури і відпочинку (музичне 

мистецтво) 
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4.  Медведєва 

Світлана  

Ігорівна 

артист камерного ансамблю; артист оркестру 

(оркестрові струнні інструменти, альт); викладач 

закладу вищої освіти (викладач-інструменталіст, 

оркестрові струнні інструменти); менеджер 

(управитель) у сфері культури і відпочинку (музичне 

мистецтво) 

 

5.  Столєтня  

Інна Михайлівна 

артист камерного ансамблю; артист оркестру 

(оркестрові струнні інструменти, альт); викладач 

закладу вищої освіти (викладач-інструменталіст, 

оркестрові струнні інструменти); звукорежисер 

 

6.  Шпильова  

Діана 

Анатоліївна 

артист камерного ансамблю; артист оркестру 

(оркестрові струнні інструменти, арфа); викладач 

закладу вищої освіти (викладач-інструменталіст, 

оркестрові струнні інструменти); звукорежисер 

 

ФОРТЕПІАНО 
(Протокол ЕК №6 від 19.01.2021) 

7.  Бойко  

Богдан  

Ілліч 

артист-соліст-інструменталіст; артист ансамблю 

(камерного), фортепіано; концертмейстер; викладач 

закладу вищої освіти (викладач-інструменталіст, 

фортепіано); звукорежисер 

 

8.  Варакіна 

Єлизавета 

Анатоліївна 

артист-соліст-інструменталіст; артист ансамблю 

(камерного), фортепіано; концертмейстер; викладач 

закладу вищої освіти (викладач-інструменталіст, 

фортепіано); менеджер (управитель) у сфері культури і 

відпочинку (музичне мистецтво 

Диплом 

з 

відзнакою 

9.  Зінов`єва 

Катерина 

Олександрівна 

артист-соліст-інструменталіст; артист ансамблю 

(камерного), фортепіано; концертмейстер; викладач 

закладу вищої освіти (викладач-інструменталіст, 

фортепіано); менеджер (управитель) у сфері культури і 

відпочинку (музичне мистецтво) 

Диплом 

з 

відзнакою 

10.  Чеснокова 

Анастасія 

Василівна 

артист-соліст-інструменталіст; артист ансамблю 

(камерного), фортепіано; концертмейстер; викладач 

закладу вищої освіти (викладач-інструменталіст, 

фортепіано); менеджер (управитель) у сфері культури і 

відпочинку (музичне мистецтво) 

Диплом 

з 

відзнакою 

11.  Ху Хаої артист-соліст-інструменталіст; артист ансамблю 

(камерного), фортепіано; концертмейстер; 

звукорежисер 

 

12.  Хуан Чжіцян артист ансамблю (камерного), фортепіано; 

концертмейстер 

 

13.  Цзянь Юе артист ансамблю (камерного), фортепіано; 

концертмейстер 

 

ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ 
(Протокол №3 від 14.01.2021) 

14.  Бундзяк 

Мирослава 

Тарасівна 

диригент хору, ансамблю; артист хору, ансамблю; 

артист-соліст (ансамблю, хору);  викладач закладу 

вищої освіти (викладач хорових дисциплін та 

постановки голосу); менеджер (управитель) у сфері 

культури і відпочинку (музичне мистецтво) 

Диплом 

з 

відзнакою 

15.  Кіяшко  

Людмила 

диригент хору, ансамблю; артист хору, ансамблю; 

артист-соліст (ансамблю, хору); викладач закладу 

Диплом 

з 
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Миколаївна вищої освіти (викладач хорових дисциплін та 

постановки голосу) 

відзнакою 

16.  Теодорович 

Віталій 

Валентинович 

диригент хору, ансамблю; артист хору, ансамблю; 

артист-соліст (ансамблю, хору); викладач закладу 

вищої освіти (викладач хорових дисциплін та 

постановки голосу) 

 

ОРКЕСТРОВІ ДУХОВІ ТА УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ 
(Протокол №3 від 11.01.2021) 

17.  Чернай 

Владислав 

Володимирович 

артист-соліст-інструменталіст; артист ансамблю;  

артист оркестру (оркестрові духові та ударні 

інструменти, гобой); викладач закладу вищої освіти 

(викладач-інструменталіст, оркестрові духові та ударні 

інструменти); диригент 

 

18.  Кучерявий 

Максим 

Вікторович 

артист-соліст-інструменталіст; артист ансамблю;  

артист оркестру (оркестрові духові та ударні 

інструменти, флейта); викладач закладу вищої освіти 

(викладач-інструменталіст, оркестрові духові та ударні 

інструменти); звукорежисер 

Диплом 

з 

відзнакою 

19.  Ван Ченьсі артист ансамблю;  артист оркестру  (оркестрові духові 

та ударні інструменти, ударні інструменти) 

 

НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ 
(Протокол ЕК №3 від 13.01.2021) 

20.  Собчук  

Ярослав 

Миколайович  

артист-соліст-інструменталіст ; артист ансамблю;  

артист оркестру (народні інструменти, баян);  

викладач закладу вищої освіти (викладач-

інструменталіст, народні інструменти); диригент 

Диплом 

з 

відзнакою 

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЕСТРАДИ 
(Протокол ЕК №3 від 14.01.2021) 

21.  Берестецький 

Микита 

Сергійович 

артист-соліст-інструменталіст; артист ансамблю;  

артист оркестру (музичне мистецтво естради (джаз), 

саксофон); викладач закладу вищої освіти (викладач-

інструменталіст, музичне мистецтво естради (джаз)); 

звукорежисер; диригент 

Диплом 

з 

відзнакою 

22.  Борис  

Ярослав 

Володимирович 

артист-соліст-інструменталіст; артист ансамблю;  

артист оркестру (музичне мистецтво естради (джаз), 

ударні інструменти); викладач закладу вищої освіти 

(викладач-інструменталіст, музичне мистецтво 

естради (джаз)); звукорежисер; диригент 

Диплом 

з 

відзнакою 

23.  Коломієць  

Марія 

Олександрівна 

артист-соліст-інструменталіст; артист ансамблю;  

артист оркестру (музичне мистецтво естради (джаз), 

фортепіано); концертмейстер; викладач закладу вищої 

освіти (викладач-інструменталіст, музичне мистецтво 

естради (джаз)); диригент 

Диплом 

з 

відзнакою 

24.  Колпаков  

Давид 

Анатолійович 

артист-соліст-інструменталіст; артист ансамблю;  

артист оркестру (музичне мистецтво естради (джаз), 

саксофон); викладач закладу вищої освіти (викладач-

інструменталіст, музичне мистецтво естради (джаз)); 

звукорежисер 

Диплом 

з 

відзнакою 

25.  Кучерява 

Катерина 

Русланівна 

артист-соліст-інструменталіст; артист ансамблю;  

артист оркестру (музичне мистецтво естради (джаз), 

контрабас); викладач закладу вищої освіти (викладач-

Диплом 

з 

відзнакою 
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інструменталіст, музичне мистецтво естради (джаз)); 

звукорежисер; диригент 
26.  Го Шенфу артист ансамблю;  артист оркестру (музичне 

мистецтво естради (джаз), саксофон); звукорежисер 

 

27.  Люй Сян артист ансамблю;  артист оркестру (музичне 

мистецтво естради (джаз), саксофон); звукорежисер 

 

МУЗИКОЗНАВСТВО 
(Протокол ЕК №2 від 20.01.2021) 

28.  Беспала 

Олександра 

Володимирівна 

музикознавець; викладач закладу вищої освіти 

(викладач музично-теоретичних та музично-

історичних дисциплін); лектор; звукорежисер; 

редактор музичний 

Диплом 

з 

відзнакою 

29.  Скурська  

Діана  

Юріївна  

музикознавець; викладач закладу вищої освіти 

(викладач музично-теоретичних та музично-

історичних дисциплін); лектор; менеджер 

(управитель) у сфері культури і відпочинку (музичне 

мистецтво); звукорежисер 

Диплом 

з 

відзнакою 

СПІВ (академічний, народний) 
(Протокол ЕК №4 від 06.01.2021) 

30.  Бусленко  

Марія  

Олегівна 

артист-вокаліст (соліст оперний, камерний); артист-

вокаліст (ансамблю, хору); викладач закладу вищої 

освіти (викладач співу) 

Диплом 

з 

відзнакою 
31.  Ватутіна  

Марія  

Дмитрівна 

артист-вокаліст (соліст оперний, камерний); артист-

вокаліст (ансамблю, хору); викладач закладу вищої 

освіти (викладач співу) 

Диплом 

з 

відзнакою 
32.  Гайдай  

Марія 

Володимирівна 

артист-вокаліст (соліст оперний, камерний); артист-

вокаліст (ансамблю, хору); викладач закладу вищої 

освіти (викладач співу) 

Диплом 

з 

відзнакою 
33.  Голдибан  

Ілля  

Юрійович 

артист-вокаліст (соліст, камерний); артист-вокаліст 

(ансамблю, хору); викладач закладу вищої освіти 

(викладач співу) 

Диплом 

з 

відзнакою 
34.  Гриценко  

Тетяна  

Сергіївна 

артист-вокаліст (соліст оперний, камерний); артист-

вокаліст (ансамблю, хору); викладач закладу вищої 

освіти (викладач співу) 

Диплом 

з 

відзнакою 
35.  Ігнатенко 

Ангеліна 

Віталіївна 

артист-вокаліст (соліст оперний, камерний); артист-

вокаліст (ансамблю, хору); викладач закладу вищої 

освіти (викладач співу) 

Диплом 

з 

відзнакою 
36.  Панкевич  

Марина  

Андріївна 

артист-вокаліст (соліст оперний, камерний); артист-

вокаліст (ансамблю, хору); викладач закладу вищої 

освіти (викладач співу) 

Диплом 

з 

відзнакою 
37.  Лю Чуньянь артист-вокаліст (соліст камерний); артист-вокаліст 

(ансамблю, хору) 

Диплом 

з 

відзнакою 
38.  Хусітаер Улацзи артист-вокаліст (соліст оперний, камерний); артист-

вокаліст (ансамблю, хору); звукорежисер 

Диплом 

з 

відзнакою 
39.  Ю Ке артист-вокаліст (соліст камерний); артист-вокаліст 

(ансамблю, хору); звукорежисер 

Диплом 

з 

відзнакою 
40.  Юй Сяожань артист-вокаліст (соліст камерний); артист-вокаліст 

(ансамблю, хору); звукорежисер 
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СПІВ (естрадний) 
(Протокол ЕК № 3 від 08.01.2021) 

 

41.  Азовцева  

Анастасія 

Володимирівна 

артист-вокаліст (соліст естради); артист-вокаліст 

(ансамблю, хору); викладач закладу вищої освіти 

(викладач співу); менеджер (управитель) у сфері 

культури і відпочинку (музичне мистецтво) 

Диплом 

з 

відзнакою 

42.  Вархомій 

Роксолана  

Іванівна 

артист-вокаліст (соліст естради); артист-вокаліст 

(ансамблю, хору); викладач закладу вищої освіти 

(викладач співу); менеджер (управитель) у сфері 

культури і відпочинку (музичне мистецтво) 

Диплом 

з 

відзнакою 

43.  Висоцька  

Анна  

Вячеславівна 

артист-вокаліст (соліст естради); артист-вокаліст 

(ансамблю, хору); викладач закладу вищої освіти 

(викладач співу); менеджер (управитель) у сфері 

культури і відпочинку (музичне мистецтво 

Диплом 

з 

відзнакою 

44.  Гирман  

Катерина 

Анатоліївна 

артист-вокаліст (соліст естради); артист-вокаліст 

(ансамблю, хору); викладач закладу вищої освіти 

(викладач співу); менеджер (управитель) у сфері 

культури і відпочинку (музичне мистецтво) 

Диплом 

з 

відзнакою 

45.  Зайончковський 

Володимир 

Олегович 

артист-вокаліст (соліст естради); артист-вокаліст 

(ансамблю, хору); викладач закладу вищої освіти 

(викладач співу); аранжувальник (музичний) 

Диплом 

з 

відзнакою 
46.  Карачевський 

Данило  

Русланович 

артист-вокаліст (соліст естради); артист-вокаліст 

(ансамблю, хору); викладач закладу вищої освіти 

(викладач співу); менеджер (управитель) у сфері 

культури і відпочинку (музичне мистецтво) 

Диплом 

з 

відзнакою 

47.  Кудря  

Оксана  

Віталіївна 

артист-вокаліст (соліст естради); артист-вокаліст 

(ансамблю, хору); викладач закладу вищої освіти 

(викладач співу); менеджер (управитель) у сфері 

культури і відпочинку (музичне мистецтво) 

Диплом 

з 

відзнакою 

48.  Мажора 

Володимир 

Євгенович 

артист-вокаліст (соліст естради); артист-вокаліст 

(ансамблю, хору); викладач закладу вищої освіти 

(викладач співу); менеджер (управитель) у сфері 

культури і відпочинку (музичне мистецтво) 

 

49.  Микитенко 

Анастасія 

Олександрівна 

артист-вокаліст (соліст естради); артист-вокаліст 

(ансамблю, хору); викладач закладу вищої освіти 

(викладач співу); менеджер (управитель) у сфері 

культури і відпочинку (музичне мистецтво) 

 

50.  Новицька  

Людмила 

Михайлівна 

артист-вокаліст (соліст естради); артист-вокаліст 

(ансамблю, хору); викладач закладу вищої освіти 

(викладач співу); звукорежисер 

Диплом 

з 

відзнакою 
51.  Сивун  

Катерина 

Олександрівна 

артист-вокаліст (соліст естради); артист-вокаліст 

(ансамблю, хору); викладач закладу вищої освіти 

(викладач співу); аранжувальник (музичний); 

звукорежисер 

Диплом 

з 

відзнакою 

52.  Фогель  

Любов  

Олегівна 

артист-вокаліст (соліст естради); артист-вокаліст 

(ансамблю, хору); викладач закладу вищої освіти 

(викладач співу) 

Диплом 

з 

відзнакою 
53.  Лу Цзісюй артист-вокаліст (соліст естради); артист-вокаліст 

(ансамблю, хору) 

 

54.  Мяо Юйбо артист-вокаліст (соліст естради); артист-вокаліст 

(ансамблю, хору); звукорежисер 
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СПІВ (джазовий) 
(Протокол ЕК №3 від 14.01.2021) 

55.  Байрак Єлизавета 

Вікторівна 

артист-вокаліст (соліст джаз-естради); артист-

вокаліст (ансамблю, хору); викладач закладу вищої 

освіти (викладач співу); звукорежисер 

Диплом 

з 

відзнакою 

2. Видати відповідний наказ та верифікувати його у ЄДЕБО. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора, 

проректора з науково-педагогічної роботи по організації освітнього 

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

музикознавства С. В. Борисову, декана мистецтва співу та джазу 

І. А. Тимченко-Бихун та головного бухгалтера Вахненко І.П. в межах їх 

повноважень. 

 

По п.2 порядку денного: 

Слухали: Про надання рекомендації до вступу в аспірантуру (доп. 

проректор з науково-педагогічної та наукової роботи Н. А. Панова). 

Вирішили:  

Відповідно до протоколу засідання атестаційної екзаменаційної комісії 

(Протокол ЕК №2 від 20.01.2021), звіту Голови атестаційної екзаменаційної 

комісії, професора Національної музичної академії України 

ім. П. І. Чайковського, доктора мистецтвознавства, професора М. Д. Копиці,  

а також враховуючи відмінне навчання в Київській муніципальній академії 

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

спеціалізацією «Музикознавство» та одержання диплому з відзнакою  

про здобуття ОС «Магістр» у 2021 році, творчу та наукову активність  

Вчена рада Київської муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра 

одностайно рекомендує до вступу в аспірантуру Національної музичної 

академії України ім. П.І. Чайковського: 

- Беспалу Олександру Володимирівну; 

- Скурську Діану Юріївну. 

 

 

По п.3 порядку денного: 

Слухали: Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 

І семестру та завдання на ІІ семестр 2020-2021 навч. року (доп. декан 

факультету мистецтва співу та джазу І. А. Тимченко-Бихун і декан 

факультету виконавського мистецтва та музикознавства С. В. Борисова). 

Вирішили:  

1. Інформацію про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 

2020-2021 навч. року взяти до відома; результати підсумкового контролю за 

І семестр 2020-2021 навч. року визнати задовільними. 
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2. Основним завданням на ІІ семестр 2020-2021 навч. року вважати 

забезпечення високої якості освіти відповідно до ситуації дистанційного 

навчання, у зв’язку з чим: 

- активізувати оновлення навчально-методичного забезпечення 

освітнього процесу з врахуванням можливостей та обмежень дистанційного 

навчання; 

- активізувати пошук нових форм проведення лекційних, семінарських, 

практичних занять; 

- активізувати пошук нових форм завдань для самостійної роботи 

студентів. 

3. На засіданнях кафедр факультетів та Педагогічній раді коледжу 

провести системний аналіз результатів зимової заліково-екзаменаційної сесії. 

4. Завідувачам кафедр контролювати якість викладання дисциплін та, в 

разі потреби, вносити відповідні корективи та пропозиції щодо зміни 

кадрового забезпечення дисциплін. 

 

 

По п.4 порядку денного: 

Слухали: Про результати наукової роботи 2020 року та завдання  

на 2021 рік (доп. проректор з науково-педагогічної та наукової роботи 

Н. А. Панова). 

Вирішили:  

1. Ухвалити звіт проректора Н. А. Панової, інформацію взяти до відома. 

2. Завідувачам кафедр вжити заходів для підвищення активності 

науково-педагогічних працівників КМАМ ім. Р. М. Глієра щодо публікацій 

результатів досліджень у фахових наукових виданнях України та 

періодичних наукових виданнях, які індексуються у наукометричних базах 

даних, зокрема, Web of Science Core Collection та Scopus. 

3. Кафедрам активізувати роботу з налагодження нових наукових 

(науково-творчих) контактів для залучення до спільних наукових (науково-

творчих) проєктів, проведення спільних мистецьких досліджень  

з українськими та закордонними мистецькими і науковими установами. 

4. Завершити роботу над включенням (поверненням) наукого видання 

КМАМ ім. Р. М. Глієра «Київське музикознавство» до Переліку наукових 

фахових видань України. 
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По п.5 порядку денного: 

Слухали: Ухвалення річного фінансового звіту за 2020 рік  

та фінансового плану на 2021 рік (доп. головний бухгалтер І. П. Вахненко). 

Вирішили:  

1. Ухвалити фінансовий звіт за 2020 рік.  

2. Схвалити роботу головного бухгалтера та планового відділу. 

3. Затвердити показники кошторису та план використання бюджетних 

коштів на 2021 рік.  

4. Усім структурним підрозділам посилити увагу до перспективного 

планування в межах стратегічного плану розвитку КМАМ ім. Р. М. Глієра. 

5. Оприлюднити на офіційному сайті Академії (відповідно до статті 79 

Закону України «Про вищу освіту»): 

- кошторис Академії на поточний рік та всі зміни до нього; 

- звіт про використання та надходження коштів; 

- інформацію щодо проведення тендерних процедур. 

 

 

По п.6 порядку денного: 

Слухали: Про фінансове забезпечення діяльності органів 

студентського самоврядування у 2021 році (доп. головний бухгалтер 

І. П. Вахненко). 

Вирішили:  

1. Ухвалити «Кошторис витрат на забезпечення діяльності органів 

студентського самоврядування у КМАМ ім. Р. М. Глієра на 2021 рік»  

на загальну суму 106 200 грн.  

2. Фінансовій службі Академії забезпечити відповідне фінансування 

діяльності органів студентського самоврядування на 2021 рік згідно 

представленого кошторису.  

 
 

 

 

Учений секретар,  

кандидат мистецтвознавства,              

доцент          О.В. ГАРМЕЛЬ 

 


