
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

ІНСТИТУТ  МИСТЕЦТВ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ №11 

від  22 грудня 2020 року 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Звіт щодо реалізації наукових тем Інституту мистецтв:  
«Розвиток духовного потенціалу особистості  в неперервній мистецькій освіті». 

Реєстраційний номер: 0116U003993 

«Мистецькі практики України в європейському культурному просторі». Реєстраційний 

номер: 0116U003293. 

Доповідачі: Олексюк О.М., доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри музикознавства 

та музичної освіти;  Школьна О.В., доктор 

мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри 

образотворчого мистецтва 
                        Регламент доповідей: до 5 хв. 

Загальний час для розгляду питання, включаючи доповіді, обговорення: до 20 хв. 

 

2. Про рекомендацію до друку Вченій раді Київського університету імені Бориса Грінченка 

монографії «Культурні цінності Криму та Донбасу: питання переміщення, повернення, 

музеєфікації, мистецтвознавчої експертизи»  

Рецензенти:  

Івашко Юлія В., доктор архітектури, проф. кафедри Основ архітектури і архітектурного 

проектування Київського національного університет будівництва і архітектури 

Кротова Тетяна Федорівна, доктор мист., проф. кафедри художнього моделювання костюма 

факультету дизайну Київського національного університету технологій та дизайну  

Роготченко Олексій Олексійович, доктор мист., с.н.с. Інституту проблем сучасного 

мистецтва 

                                                                      Доповідач: заступник директора Інституту 

мистецтв з наукової роботи Л.А. Бондаренко  

Регламент доповідь: до 3 хв. Загальний час для розгляду питання, включаючи доповідь,  

обговорення: до 5 хв. 

 

3. Про рекомендацію до друку Вченій раді Київського університету імені Бориса 

Грінченка наукового журналу  «Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі» № 5. 

                                                                      Доповідач: заступник директора Інституту  

мистецтв з наукової роботи Л.А. Бондаренко  

Регламент доповіді: до 3 хв. Загальний час для розгляду питання, включаючи доповідь, 

обговорення: до 5 хв. 

4. Про підсумки роботи та виконання ухвал Вченої ради Інституту мистецтв за                  

2020 рік.  

Доповідач: секретар Вченої ради Інституту мистецтв  

Коновалова О.В. 



Регламент доповіді: до 3 хв. Загальний час для розгляду питання, включаючи доповідь, обговорення: 

до 7 хв. 

 

5. Звіти завідувачів кафедр Інституту мистецтв за 2020 рік.   
Доповідачі: Грек В.А., завідувач кафедри хореографії, 

Кравченко Н.І., завідувач кафедри дизайну, Мережко 

Ю.В., завідувач кафедри академічного та естрадного 

вокалу, Олексюк О.М., завідувач кафедри 

музикознавства та музичної освіти, Романенко А.Р., 

т.в.о. завідувача кафедри інструментально-виконавської 

майстерності, Школьна О.В., завідувач кафедри 

образотворчого мистецтва 

Регламент доповідей: до 5 хв. Загальний час для розгляду питання, включаючи доповіді, 

обговорення: до 40 хв. 

 

 

 

 

 

 


