
  

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

ІНСТИТУТ  МИСТЕЦТВ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ № 5 

від 09 червня 2020 року 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
                                     

1. Про затвердження змін до графіку сертифікації ЕНК кафедри музикознавства та музичної 

освіти  на 2020 рік. 

Доповідач: Олексюк О.М., завідувач 

кафедри музикознавства та музичної освіти, 

доктор педагогічних наук, професор 

2. Балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників Інституту мистецтв: 

 

- на вакантну посаду викладача кафедри музикознавства та музичної освіти                     

І.М. Ходоровську; 

 

- на вакантну посаду доцента кафедри дизайну О.М. Світличну; 

- на вакантну посаду викладача кафедри дизайну Н.М. Балабуху; 

- на вакантну посаду викладача кафедри дизайну М.Ю. Кукіль; 

 

- на вакантну посаду доцента кафедри хореографії М.Д. Коростельову; 

- на вакантну посаду викладача кафедри хореографії   Е.Е. Калачик; 

- на вакантну посаду викладача кафедри хореографії  О.Д. Копієвського; 

- на вакантну посаду викладача кафедри хореографії  С.І. Кравчука; 

- на вакантну посаду викладача кафедри хореографії  Л.В. Прусову; 

 

- на вакантну посаду доцента кафедри інструментально-виконавської майстерності                       

Н.В. Соболь; 

- на вакантну посаду доцента кафедри інструментально-виконавської майстерності                            

Є.В. Куришева; 

-    на вакантну посаду доцента кафедри інструментально-виконавської майстерності                           

В.В. Ткачука; 

- на вакантну посаду старшого викладача кафедри інструментально-виконавської 

майстерності Л.І. Гаркушу;  

- на вакантну посаду старшого викладача кафедри інструментально-виконавської майстерності 

С.В. Цимбала; 

- на вакантну посаду викладача кафедри інструментально-виконавської майстерності                   

А.О. Шпирку; 

 

- на вакантну посаду доцента кафедри образотворчого мистецтва О.В. Коновалову; 

- на вакантну посаду доцента кафедри образотворчого мистецтва В.В. Михалевича; 

- на вакантну посаду старшого викладача кафедри образотворчого мистецтва                      

О.С. Кашшай; 

- на вакантну посаду старшого викладача кафедри образотворчого мистецтва І.П. Соломко; 

- на вакантну посаду старшого викладача кафедри образотворчого мистецтва                                   

Є.П. Назаркевич; 



- на вакантну посаду викладача кафедри образотворчого мистецтва В.В. Жирова; 

- на вакантну посаду викладача кафедри образотворчого мистецтва  М.О. Гуренко; 

- на вакантну посаду викладача кафедри образотворчого мистецтва О.О. Крюка; 

 

- на вакантну посаду доцента кафедри академічного та естрадного вокалу Д.А. Лєвіта; 

- на вакантну посаду доцента кафедри академічного та естрадного вокалу                                

Я.О. Кириленко; 

- на вакантну посаду старшого викладача  кафедри академічного та естрадного вокалу  

С.В. Румянцеву; 

- на вакантну посаду старшого викладача  кафедри академічного та естрадного вокалу  

Т.В. Миронюка; 

- на вакантну посаду старшого викладача  кафедри академічного та естрадного вокалу  

А.А. Юдіна; 

- на вакантну посаду старшого викладача  кафедри академічного та естрадного вокалу  

С.В. Гмиріну; 

- на вакантну посаду викладача  кафедри академічного та естрадного вокалу                 

Гасанова Рафаіла Гамзага огли; 

- на вакантну посаду викладача  кафедри академічного та естрадного вокалу Ю.О. Дрєєву; 

- на вакантну посаду викладача  кафедри академічного та естрадного вокалу                           

О.Ф. Сбітнєву. 

 
Доповідачі: Олексюк О.М., завідувач кафедри музикознавства та музичної 

освіти, доктор педагогічних наук, професор; Кравченко Н.І., завідувач 

кафедри дизайну, кандидат мистецтвознавства; Медвідь Т.А., завідувач 

кафедри хореографії, кандидат мистецтвознавства; Школьна О.В., 

завідувач кафедри образотворчого мистецтва, доктор мистецтвознавства, 

професор; Каблова Т.Б., завідувач кафедри інструментально-виконавської 

майстерності, кандидат мистецтвознавства, доцент; Мережко Ю.В., 

завідувач кафедри академічного та естрадного вокалу, кандидат 

педагогічних наук, доцент. 


