
 

НАКА З  

 
  «____»  _____________2017 р.                                                       №__________   

 

Про затвердження складу 

екзаменаційних комісій 

в Інституті мистецтв 

 

Відповідно до Положення про порядок створення та організацію роботи 

Екзаменаційної комісії у Київському університеті імені Бориса Грінченка від 

27.02.2015 р. № 58 з метою оцінки теоретичної та практичної підготовки 

студентів, присвоєння випускникам відповідної кваліфікації та видачі дипломів 

встановленого зразка студентам Київського університету імені Бориса 

Грінченка, на підставі подання директора Інституту мистецтв, 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити склад екзаменаційних комісій в Інституті мистецтв:  
 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» 

Напрям підготовки 6.020205 Образотворче мистецтво  

 
 Тестовий екзамен з педагогіки і психології 

Група ОМб-1-13-4.0д; ОМб-2-15-2.0д 

 

Голова комісії  

Криволапов Михайло Олександрович доктор мистецтвознавства, професор Інституту 

проблем сучасного мистецтва, головний науковий 

співробітник 

  

Заступник голови  

Таранник Алла Олександрівна заступник директора з науково-методичної та   

навчальної роботи Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

  



Секретар  

Зіневич Віта Миколаївна старший викладач кафедри образотворчого 

мистецтва Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

  

Члени комісії  

Желанова Вікторія В'ячеславівна доктор педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри теорії та історії педагогіки 

Педагогічного інституту Київського університету 

імені Бориса Грінченка 

Гріньова Ольга Михайлівна кандидат психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки та психології  Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

  

Представник роботодавця  

Старов Степан Федорович директор спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

предметів художньо-естетичного циклу №302 

міста Києва 

 

Захист дипломної роботи з образотворчого мистецтва з методикою викладання і 

творчої роботи 

Група ОМб-1-13-4.0д 

Голова комісії  

Криволапов Михайло Олександрович доктор мистецтвознавства, професор Інституту 

проблем сучасного мистецтва, головний науковий 

співробітник 

  

Заступник голови  

Таранник Алла Олександрівна заступник директора з науково-методичної та   

навчальної роботи Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

  

Секретар  

Зіневич Віта Миколаївна старший викладач кафедри образотворчого 

мистецтва Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

  

Члени комісії  

Романенкова Юлія Вікторівна доктор мистецтвознавства, професор, член  

Академії критики мистецтва та естетичних наук 

України з спеціальності теорії історії мистецтв і 

критики, завідувач кафедри образотворчого 

мистецтва Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Кузьменко Галина Василівна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

образотворчого мистецтва Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

  

Представник роботодавця  

Старов Степан Федорович Директор спеціалізованої загальноосвітньої 



 школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

предметів художньо-естетичного циклу №302 

міста Києва 

 

Комплексний екзамен зі спеціалізації 

Група ОМб-1-13-4.0д; ОМб-2-15-2.0д 

 

Голова комісії  

Криволапов Михайло Олександрович доктор мистецтвознавства, професор     Інституту 

проблем сучасного мистецтва, головний науковий 

співробітник 

  

Заступник голови  

Таранник Алла Олександрівна заступник директора з науково-методичної та   

навчальної роботи Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

  

Секретар  

Зіневич Віта Миколаївна старший викладач кафедри образотворчого 

мистецтва Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

  

Члени комісії  

Романенкова Юлія Вікторівна доктор мистецтвознавства, професор, член  

Академії критики мистецтва та естетичних наук 

України з спеціальності теорії історії мистецтв і 

критики, завідувач кафедри образотворчого 

мистецтва Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Коновалова Ольга Володимирівна кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

образотворчого мистецтва Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

  

Представник роботодавця  

Старов Степан Федорович директор спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

предметів художньо-естетичного циклу №302 

міста Києва 

 

Захист дипломної роботи з образотворчого мистецтва з методикою викладання і 

творчої роботи 

Група ОМб-2-15-2.0д 

 

Голова комісії  

Криволапов Михайло Олександрович доктор мистецтвознавства, професор     Інституту 

проблем сучасного мистецтва, головний науковий 

співробітник 

  

Заступник голови  

Таранник Алла Олександрівна заступник директора з науково-методичної та   

навчальної роботи Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 



  

Секретар  

Зіневич Віта Миколаївна старший викладач кафедри образотворчого 

мистецтва Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

  

Члени комісії  

Романенкова Юлія Вікторівна доктор мистецтвознавства, професор, член  

Академії критики мистецтва та естетичних наук 

України з спеціальності теорії історії мистецтв і 

критики, завідувач кафедри образотворчого 

мистецтва Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Буйгашева Алла Борисівна Народний художник України, професор кафедри 

образотворчого мистецтва Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

  

Представник роботодавця  

Старов Степан Федорович директор спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

предметів художньо-естетичного циклу №302 

міста Києва 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» 

Напрям підготовки 6.020207 Дизайн  
 

Захист дипломного проекту 

Група ДЗб-1-13-4.0д; ДЗб-2-15-2.0д 

 

Голова комісії  

Пучков Андрій Олександрович доктор мистецтвознавства, професор, заступник 

директора з наукових питань Інституту проблем 

сучасного мистецтва 

  

Заступник голови  

Таранник Алла Олександрівна заступник директора з науково-методичної та   

навчальної роботи Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

  

Секретар  

Шевчук Альона Олегівна викладач кафедри дизайну Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

  

Члени комісії  

Кравченко Наталія Іванівна кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач 

кафедри дизайну Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Кротова Тетяна Федорівна доктор мистецтвознавства, доцент, професор 

дизайну Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Крижанівський Олександр 

Анатолійович 

кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну 

Інституту мистецтв Київського університету імені 



Бориса Грінченка 

  

Представник роботодавця  

Пшінка Микола Сергійович головний художник Національного видавництва 

дитячої літератури «Веселка», народний художник 

України 

 

Комплексний кваліфікаційний екзамен 

Група ДЗб-1-13-4.0д; ДЗб-2-15-2.0д 

 

Голова комісії  

Пучков Андрій Олександрович доктор мистецтвознавства, професор, заступник 

директора з наукових питань Інституту проблем 

сучасного мистецтва 

  

Заступник голови  

Таранник Алла Олександрівна заступник директора з науково-методичної та   

навчальної роботи Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

  

Секретар  

Шевчук Альона Олегівна викладач кафедри дизайну Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

  

Члени комісії  

Кравченко Наталія Іванівна кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач 

кафедри дизайну Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Паславська Людмила Олександрівна кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

дизайну Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Коновалова Ольга Володимирівна кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

образотворчого мистецтва Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

  

Представник роботодавця  

Пшінка Микола Сергійович головний художник Національного видавництва 

дитячої літератури «Веселка», народний художник 

України 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» 

Напрям підготовки 6.020204 Музичне мистецтво 

 
Кваліфікаційний екзамен з педагогіки, психології та методики музичного виховання 

Група ММб-1-13-4.0д, ММб-3-15-2.0д  

 

Голова комісії  

Гуральник Наталія Павлівна доктор педагогічних наук, професор кафедри 

фортепіанного виконавства і художньої культури 

Національного педагогічного університету імені        

М.П. Драгоманова 

  



Заступник голови  

Ягодзинська Ірина Олександрівна кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

теорії та методики музичного мистецтва Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка,   заступник директора з наукової роботи  

  

Секретар  

Бутенко Тетяна Максимівна викладач кафедри інструментально-виконавської 

майстерності Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

  

Члени комісії  

Кондратенко Ганна Григорівна кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри 

теорії та методики музичного мистецтва Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка, заступник директора з науково-

педагогічної то соціально-гуманітарної роботи 

Леонтьєва Інна Василівна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

історії та теорії педагогіки Педагогічного інституту 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

Музика Олена Оксентівна кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та психології Педагогічного інституту 

Київського університету імені Бориса Грінченка     

  

Представник роботодавця  

Соколов Юрій Георгійович директор середньої загальноосвітньої школи №182 

Дніпровського району міста Києва 

 

Кваліфікаційний екзамен з основного музичного інструменту 

(виконання екзаменаційної програми згідно затверджених вимог) 

Група ММб-1-13-4.0д 

 

Голова комісії  

Гуральник Наталія Павлівна доктор педагогічних наук, професор кафедри 

фортепіанного виконавства і художньої культури 

Національного педагогічного університету імені        

М.П. Драгоманова 

  

Заступник голови  

Ягодзинська Ірина Олександрівна кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

теорії та методики музичного мистецтва Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка,   заступник директора з наукової роботи  

  

Секретар  

Бутенко Тетяна Максимівна викладач кафедри інструментально-виконавської 

майстерності Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

  

Члени комісії  

Полянський В'ячеслав Анварович заслужений діяч мистецтв України, професор 

кафедри інструментально-виконавської 



майстерності Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Плохотнюк Олександр Сергійович завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри інструментально-виконавської 

майстерності Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

  

Представник роботодавця  

Соколов Юрій Георгійович директор середньої загальноосвітньої школи №182 

Дніпровського району міста Києва 

                                   

Кваліфікаційний екзамен з диригування (диригування хором  та практика роботи з 

хором  згідно затверджених вимог) 

Група ММб-1-13-4.0д 

 

Голова комісії  

Гуральник Наталія Павлівна доктор педагогічних наук, професор кафедри 

фортепіанного виконавства і художньої культури 

Національного педагогічного університету імені        

М.П. Драгоманова 

  

Заступник голови  

Ягодзинська Ірина Олександрівна кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

теорії та методики музичного мистецтва Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка,   заступник директора з наукової роботи  

  

Секретар  

Бутенко Тетяна Максимівна викладач кафедри інструментально-виконавської 

майстерності Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

  

Члени комісії  

Болгарський Анатолій Георгійович кандидат педагогічних наук, професор кафедри 

академічного та естрадного вокалу Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Мережко Юлія Валеріївна кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри академічного та естрадного вокалу 

Інституту мистецтв Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

  

Представник роботодавця  

Соколов Юрій Георгійович директор середньої загальноосвітньої школи №182 

Дніпровського району міста Києва 

 

Комплексний екзамен зі спеціалізації  

«Режисура музично-виховних шкільних заходів» 

Група ММб-1-13-4.0д 

 

Голова комісії  

Гуральник Наталія Павлівна доктор педагогічних наук, професор кафедри 



фортепіанного виконавства і художньої культури 

Національного педагогічного університету імені        

М.П. Драгоманова 

  

Заступник голови  

Ягодзинська Ірина Олександрівна кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

теорії та методики музичного мистецтва Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка,   заступник директора з наукової роботи  

  

Секретар  

Бутенко Тетяна Максимівна викладач кафедри інструментально-виконавської 

майстерності Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

  

Члени комісії  

Лєвіт Дмитро Анатолійович кандидат філософських наук, доцент кафедри 

академічного та естрадного вокалу Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Мережко Юлія Валеріївна кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри академічного та естрадного вокалу 

Інституту мистецтв Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

  

Представник роботодавця  

Соколов Юрій Георгійович директор середньої загальноосвітньої школи №182 

Дніпровського району міста Києва 

 

Комплексний екзамен зі спеціалізації  

«Режисура мультимедійних проектів у музичному мистецтві» 

Група ММб-1-13-4.0д 

 

Голова комісії  

Гуральник Наталія Павлівна доктор педагогічних наук, професор кафедри 

фортепіанного виконавства і художньої культури 

Національного педагогічного університету імені        

М.П. Драгоманова 

  

Заступник голови  

Ягодзинська Ірина Олександрівна кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

теорії та методики музичного мистецтва Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка,   заступник директора з наукової роботи  

  

Секретар  

Бутенко Тетяна Максимівна викладач кафедри інструментально-виконавської 

майстерності Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

  

Члени комісії  

Салан Катерина Олександрівна старший викладач кафедри інструментально-



виконавської майстерності Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

Цимбал Сергій Вікторович заслужений артист естрадного мистецтва України, 

викладач кафедри інструментально-виконавської 

майстерності Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

  

Представник роботодавця  

Соколов Юрій Георгійович директор середньої загальноосвітньої школи №182 

Дніпровського району міста Києва 

 

Кваліфікаційний екзамен з диригування (диригування хором та практика роботи з хором  

згідно затверджених вимог) 

Група ММб-3-15-2.0д 

 

Голова комісії  

Гуральник Наталія Павлівна доктор педагогічних наук, професор кафедри 

фортепіанного виконавства і художньої культури 

Національного педагогічного університету імені        

М.П. Драгоманова 

  

Заступник голови  

Ягодзинська Ірина Олександрівна кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

теорії та методики музичного мистецтва Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка,   заступник директора з наукової роботи  

  

Секретар  

Бутенко Тетяна Максимівна викладач кафедри інструментально-виконавської 

майстерності Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

  

Члени комісії  

Болгарський Анатолій Георгійович кандидат педагогічних наук, професор кафедри 

академічного та естрадного вокалу Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Мережко Юлія Валеріївна кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри академічного та естрадного вокалу 

Інституту мистецтв Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

  

Представник роботодавця  

Соколов Юрій Георгійович директор середньої загальноосвітньої школи №182 

Дніпровського району міста Києва 

 

Кваліфікаційний екзамен з основного музичного інструменту 

(виконання екзаменаційної програми згідно затверджених вимог) 

Група ММб-3-15-2.0д 

 

Голова комісії  

Гуральник Наталія Павлівна доктор педагогічних наук, професор кафедри 



фортепіанного виконавства і художньої культури 

Національного педагогічного університету імені        

М.П. Драгоманова 

  

Заступник голови  

Ягодзинська Ірина Олександрівна кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

теорії та методики музичного мистецтва Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка,   заступник директора з наукової роботи  

  

Секретар  

Бутенко Тетяна Максимівна викладач кафедри інструментально-виконавської 

майстерності Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

  

Члени комісії  

Економова Ольга Серафимівна старший викладач кафедри інструментально-

виконавської майстерності Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

Плохотнюк Олександр Сергійович завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри інструментально-виконавської 

майстерності Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

  

Представник роботодавця  

Соколов Юрій Георгійович директор середньої загальноосвітньої школи №182 

Дніпровського району міста Києва 

 

Комплексний екзамен зі спеціалізації  

«Режисура мультимедійних проектів у музичному мистецтві» 

Група ММб-3-15-2.0д 

 

Голова комісії  

Гуральник Наталія Павлівна доктор педагогічних наук, професор кафедри 

фортепіанного виконавства і художньої культури 

Національного педагогічного університету імені        

М.П. Драгоманова 

  

Заступник голови  

Ягодзинська Ірина Олександрівна кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

теорії та методики музичного мистецтва Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка,   заступник директора з наукової роботи  

  

Секретар  

Бутенко Тетяна Максимівна викладач кафедри інструментально-виконавської 

майстерності Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

  

Члени комісії  

Салан Катерина Олександрівна старший викладач кафедри інструментально-

виконавської майстерності Інституту мистецтв 



Київського університету імені Бориса Грінченка 

Цимбал Сергій Вікторович заслужений артист естрадного мистецтва України, 

викладач кафедри інструментально-виконавської 

майстерності Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Дикий Денис Володимирович старший викладач кафедри академічного та 

естрадного вокалу Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Мережко Юлія Валеріївна кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри академічного та естрадного вокалу 

Інституту мистецтв Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

  

Представник роботодавця  

Соколов Юрій Георгійович директор середньої загальноосвітньої школи №182 

Дніпровського району міста Києва 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» 

Напрям підготовки 6.020204 Музичне мистецтво 

Професійне спрямування сольний спів 
 

Кваліфікаційний екзамен із сольного співу 

Група ММб-2-13-4.0д 

 

Голова комісії  

Семененко Ірина Валентинівна заслужена артистка України, старший викладач 

кафедри сольного співу Національної музичної 

академії України ім. П. І. Чайковського 

  

Заступник голови  

Кондратенко Ганна Григорівна кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри 

теорії та методики музичного мистецтва,  

заступник директора з соціально-гуманітарної 

роботи Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

  

Секретар  

Чернета Тетяна Олександрівна доцент кафедри академічного та естрадного вокалу 

Інституту мистецтв Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

  

Члени комісії  

Леонтієва Софія Леонідівна старший викладач кафедри академічного та 

естрадного вокалу Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Мережко Юлія Валеріївна кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри академічного та естрадного вокалу 

Інституту мистецтв Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

  



Представник роботодавця  

Пономаренко Іван Вікторович Народний артист України, соліст Національної 

опери України імені Т.Г. Шевченка 

  

 

Комплексний екзамен з історії естради, музичної педагогіки та методики викладання 

сольного співу  

Група ММб-2-13-4.0д 

 

Голова комісії  

Семененко Ірина Валентинівна заслужена артистка України, старший викладач 

кафедри сольного співу Національної музичної 

академії України ім. П. І. Чайковського 

  

Заступник голови  

Кондратенко Ганна Григорівна кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри 

теорії та методики музичного мистецтва,  

заступник директора з соціально-гуманітарної 

роботи Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

  

Секретар  

Чернета Тетяна Олександрівна доцент кафедри академічного та естрадного вокалу 

Інституту мистецтв Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

  

Члени комісії  

Олексюк Ольга Миколаївна доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри теорії та методики музичного мистецтва 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

Ткач Марія Михайлівна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії 

та методики музичного мистецтва Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

  

Представник роботодавця  

Пономаренко Іван Вікторович Народний артист України, соліст Національної 

опери України імені Т.Г. Шевченка 

 

Кваліфікаційний екзамен з методики роботи з вокальним ансамблем 

 

Голова комісії  

Семененко Ірина Валентинівна заслужена артистка України, старший викладач 

кафедри сольного співу Національної музичної 

академії України ім. П. І. Чайковського 

  

Заступник голови  

Кондратенко Ганна Григорівна кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри 

теорії та методики музичного мистецтва,  

заступник директора з соціально-гуманітарної 

роботи Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

  



Секретар  

Чернета Тетяна Олександрівна доцент кафедри академічного та естрадного вокалу 

Інституту мистецтв Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

  

Члени комісії  

Мережко Юлія Валеріївна кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри академічного та естрадного вокалу 

Інституту мистецтв Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

Дерев’яненко Людмила Анатоліївна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

академічного та естрадного вокалу Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

  

Представник роботодавця  

Пономаренко Іван Вікторович Народний артист України, соліст Національної 

опери України імені Т.Г. Шевченка 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» 

Напрям підготовки 6.020202 Хореографія 

 
Комплексний екзамен з педагогіки, психології, методики роботи з хореографічним 

колективом, методики викладання мистецтва хореографії, теорії і методики роботи з 

дитячим хореографічним колективом  
Група ХКСб-1-13-4.0д 

 

Голова комісії  

Михалевич Тетяна Петрівна заслужена артистка України, доцент кафедри 

хореографії та пластичного виховання Київського 

університету театру, кіно і телебачення імені І.К. 

Карпенка-Карого 

  

Заступник голови  

Бацак Костянтин Юрійович кандидат історичних наук, доцент кафедри 

образотворчого мистецтва, директор Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

  

Секретар  

Петрушка Катерина Вікторівна лаборант кафедри хореографії Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

  

Члени комісії  

Хоружа Людмила Леонідівна доктор педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Музика Олена Оксентіївна кандидат психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки та психології  Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса 



Грінченка 

Медвідь Тетяна Анатоліївна кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

хореографії Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

  

Представник роботодавця  

Товбер Владислав Станіславович художній керівник народного художнього 

колективу ансамблю танцю «Нью-Анс» 

 

Захист дипломної роботи з теорії та історії хореографічного мистецтва і творчої 

роботи (проекту) 

Група ХКСб-1-13-4.0д 

 

Голова комісії  

Михалевич Тетяна Петрівна заслужена артистка України, доцент кафедри 

хореографії та пластичного виховання Київського 

університету театру, кіно і телебачення імені І.К. 

Карпенка-Карого 

  

Заступник голови  

Бацак Костянтин Юрійович кандидат історичних наук, доцент кафедри 

образотворчого мистецтва, директор Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

  

Секретар  

Петрушка Катерина Вікторівна лаборант кафедри хореографії Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

  

Члени комісії  

Медвідь Тетяна Анатоліївна кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

хореографії Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Чапкіс Григорій Миколайович Народний артист України, професор кафедри 

хореографії Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

  

Представник роботодавця  

Товбер Владислав Станіславович художній керівник народного художнього 

колективу ансамблю танцю «Нью-Анс» 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» 

Спеціальність 8.02020501 Образотворче мистецтво 
 

Захист творчої роботи (Теорія і практика рисунку. Теорія та практика живопису. Техніки 

друкованої графіки 

Група ОМм-1-15-2.0д 

 

Голова комісії  

Криволапов Михайло Олександрович доктор мистецтвознавства, професор     Інституту 

проблем сучасного мистецтва, головний науковий 

співробітник 



  

Заступник голови  

Бацак Костянтин Юрійович кандидат історичних наук, доцент кафедри 

образотворчого мистецтва, директор Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

  

Секретар  

Зіневич Віта Миколаївна старший викладач кафедри образотворчого 

мистецтва Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

  

Члени комісії  

Романенкова Юлія Вікторівна доктор мистецтвознавства, професор, член 

(академік) Академії критики мистецтва та 

естетичних наук України з спеціальності теорії 

історії мистецтв і критики, завідувач кафедри 

образотворчого мистецтва Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

Коновалова Ольга Володимирівна кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

образотворчого мистецтва Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

  

Представник роботодавця  

Старов Степан Федорович директор спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

предметів художньо-естетичного циклу №302 

міста Києва 

 

Комплексний екзамен зі спеціалізації  

Група ОМм-1-15-2.0д 

 

Голова комісії  

Криволапов Михайло Олександрович доктор мистецтвознавства, професор     Інституту 

проблем сучасного мистецтва, головний науковий 

співробітник 

  

Заступник голови  

Бацак Костянтин Юрійович кандидат історичних наук, доцент кафедри 

образотворчого мистецтва, директор Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

  

Секретар  

Зіневич Віта Миколаївна старший викладач кафедри образотворчого 

мистецтва Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

  

Члени комісії  

Романенкова Юлія Вікторівна доктор мистецтвознавства, професор, член  

Академії критики мистецтва та естетичних наук 

України з спеціальності теорії історії мистецтв і 



критики, завідувач кафедри образотворчого 

мистецтва Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Буйгашева Алла Борисівна Народний художник України, професор кафедри 

образотворчого мистецтва Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

  

Представник роботодавця  

Старов Степан Федорович директор спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

предметів художньо-естетичного циклу №302 

міста Києва 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» 

Спеціальність 8.02020701 Дизайн 

 
Захист випускової роботи (проекту) 

Група ДЗм-1-15-2.0д 

 

Голова комісії  

Пучков Андрій Олександрович доктор мистецтвознавства, професор, заступник 

директора з наукових питань Інституту проблем 

сучасного мистецтва 

  

Заступник голови  

Бацак Костянтин Юрійович кандидат історичних наук, доцент кафедри 

образотворчого мистецтва, директор Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

  

Секретар  

Шевчук Альона Олегівна викладач кафедри дизайну Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

  

Члени комісії  

Кравченко Наталія Іванівна кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач 

кафедри дизайну Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Кротова Тетяна Федорівна доктор мистецтвознавства, доцент, професор 

дизайну Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Крижанівський Олександр 

Анатолійович 

кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну 

Інституту мистецтв Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

  

Представник роботодавця  

Пшінка Микола Сергійович головний художник Національного видавництва 

дитячої літератури «Веселка», народний художник 

України 

 



 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» 

Спеціальність 8.02020401 Музичне мистецтво 
 

Комплексний кваліфікаційний екзамен   

Група ММм-1-15-2.0д 

 

Голова комісії  

Щолокова Ольга Пилипівна доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки мистецтва і фортепіанного 

виконавства Факультету мистецтв імені Анатолія 

Авдієвського Національному педагогічному 

університеті імені М. П. Драгоманова 

  

Заступник голови  

Кондратенко Ганна Григорівна кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри 

теорії та методики музичного мистецтва Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка, заступник директора з науково-

педагогічної та соціально-гуманітарної роботи 

  

Секретар  

Соболь Наталія Віталіївна кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри інструментально-виконавської 

майстерності Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

  

Члени комісії  

Олексюк Ольга Миколаївна доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри теорії та методики музичного мистецтва 

Інституту мистецтв Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

Бондаренко Лариса Анатоліївна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії 

та методики музичного мистецтва Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

  

Представник роботодавця  

Соколов Юрій Георгійович директор середньої загальноосвітньої школи №182 

Дніпровського району міста Києва 

 

Кваліфікаційний екзамен з музичного інструменту (виконання сольної концертної 

програми) 

 

Група ММм-1-15-2.0д 

 

Голова комісії  

Щолокова Ольга Пилипівна доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки мистецтва і фортепіанного 

виконавства Факультету мистецтв імені Анатолія 

Авдієвського Національному педагогічному 

університеті імені М. П. Драгоманова 



  

Заступник голови  

Кондратенко Ганна Григорівна кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри 

теорії та методики музичного мистецтва Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка, заступник директора з науково-

педагогічної та соціально-гуманітарної роботи 

  

Секретар  

Соболь Наталія Віталіївна кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри інструментально-виконавської 

майстерності Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

  

Члени комісії  

Полянський В'ячеслав Анварович заслужений діяч мистецтв України, професор 

кафедри інструментально-виконавської 

майстерності Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Плохотнюк Олександр Сергійович завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри інструментально-виконавської 

майстерності Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

  

Представник роботодавця  

Соколов Юрій Георгійович директор середньої загальноосвітньої школи №182 

Дніпровського району міста Києва 

 

 

Кваліфікаційний екзамен з хорового диригування та методики роботи з хором 

 

Група ММм-1-15-2.0д 

 

Голова комісії  

Щолокова Ольга Пилипівна доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки мистецтва і фортепіанного 

виконавства Факультету мистецтв імені Анатолія 

Авдієвського Національному педагогічному 

університеті імені М. П. Драгоманова 

  

Заступник голови  

Кондратенко Ганна Григорівна кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри 

теорії та методики музичного мистецтва Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка, заступник директора з науково-

педагогічної та соціально-гуманітарної роботи 

  

Секретар  

Соболь Наталія Віталіївна кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри інструментально-виконавської 

майстерності Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка 



  

Члени комісії  

Болгарський Анатолій Георгійович кандидат педагогічних наук, професор кафедри 

академічного та естрадного вокалу Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Мережко Юлія Валеріївна кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри академічного та естрадного вокалу 

Інституту мистецтв Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

  

Представник роботодавця  

Соколов Юрій Георгійович директор середньої загальноосвітньої школи №182 

Дніпровського району міста Києва 

 

Комплексний екзамен зі спеціалізації (педагогіка і психологія вищої школи, 

методика   викладання вокалу в вищій школі) 

Група ММм-2-15-2.0д 

 

Голова комісії  

Щолокова Ольга Пилипівна доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки мистецтва і фортепіанного 

виконавства Факультету мистецтв імені Анатолія 

Авдієвського Національному педагогічному 

університеті імені М. П. Драгоманова 

  

Заступник голови  

Кондратенко Ганна Григорівна кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри 

теорії та методики музичного мистецтва Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка, заступник директора з науково-

педагогічної та соціально-гуманітарної роботи 

  

Секретар  

Чернета Тетяна Олександрівна доцент кафедри академічного та естрадного вокалу 

Інституту мистецтв Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

  

Члени комісії  

Мережко Юлія Валеріївна кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри академічного та естрадного вокалу 

Інституту мистецтв Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

Іванюк Ганна Іванівна доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки та психології Педагогічного 

Інституту Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

  

Представник роботодавця  

Пономаренко Іван Вікторович Народний артист України, соліст Національної 

опери України імені Т.Г. Шевченка 

 



 

Кваліфікаційний екзамен із сольного співу  
Група ММм-2-15-2.0д 

 

Голова комісії  

Щолокова Ольга Пилипівна доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки мистецтва і фортепіанного 

виконавства Факультету мистецтв імені Анатолія 

Авдієвського Національному педагогічному 

університеті імені М. П. Драгоманова 

  

Заступник голови  

Кондратенко Ганна Григорівна кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри 

теорії та методики музичного мистецтва Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка, заступник директора з науково-

педагогічної та соціально-гуманітарної роботи 

  

Секретар  

Чернета Тетяна Олександрівна доцент кафедри академічного та естрадного вокалу 

Інституту мистецтв Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

  

Члени комісії  

Петрикова Оксана Петрівна заслужений діяч мистецтв України, доцент, доцент 

кафедри академічного та естрадного вокалу 

Інституту мистецтв Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

Мережко Юлія Валеріївна кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри академічного та естрадного вокалу 

Інституту мистецтв Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

  

Представник роботодавця  

Пономаренко Іван Вікторович Народний артист України, соліст Національної 

опери України імені Т.Г. Шевченка 

 

Ректор          В.О.Огнев’юк



Подання: 

Директор Інституту мистецтв К. Ю. Бацак 

 

Погоджено: 

Проректор з науково-методичної  

та навчальної роботи О. Б. Жильцов  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


