
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

ІНСТИТУТ  МИСТЕЦТВ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ № 7 

від 03 червня 2021 року  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про зміни у складі Вченої ради Інституту мистецтв. 

 

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

педагогічних працівників Інституту мистецтв:  

 
- на вакантну посаду доцента кафедри музикознавства та музичної освіти                         

Л.А. Бондаренко; 

- на вакантну посаду доцента кафедри музикознавства та музичної освіти О.М. Лігус; 

- на вакантну посаду викладача кафедри музикознавства та музичної освіти І.М. Ходоровську; 

- на вакантну посаду викладача кафедри музикознавства та музичної освіти М.С. Даценко; 

 

- на вакантну посаду доцента кафедри академічного та естрадного вокалу О. Ф. Сбітнєву; 

- на вакантну посаду старшого викладача кафедри академічного та естрадного вокалу Т.О. Киченко; 

- на вакантну посаду старшого викладача кафедри академічного та естрадного вокалу С.Л. Леонтієву; 

- на вакантну посаду старшого викладача кафедри академічного та естрадного вокалу Е.В. Макарову; 

- на вакантну посаду старшого викладача кафедри академічного та естрадного вокалу                                 

В.Г. Яковенко; 

- на вакантну посаду викладача кафедри академічного та естрадного вокалу О.О. Локтіонову-Ойцюсь 

- на вакантну посаду викладача кафедри академічного та естрадного вокалу К.О. Марченко; 

- на вакантну посаду викладача кафедри академічного та естрадного вокалу М.О. Соханя;   

- на вакантну посаду викладача кафедри академічного та естрадного вокалу С.С. Точкову; 

 

- на вакантну посаду завідувача кафедри хореографії В.А. Грека; 

-       на вакантну посаду викладача кафедри хореографії  С.В. Карлицьку; 

- на вакантну посаду викладача кафедри хореографії  А.С. Єліну; 

- на вакантну посаду викладача кафедри хореографії  А.І. Хмельову; 

 

- на вакантну посаду доцента кафедри образотворчого мистецтва І.В. Братуся; 

- на вакантну посаду доцента кафедри образотворчого мистецтва В.І. Зайцеву; 

- на вакантну посаду доцента кафедри образотворчого мистецтва Г.О. Крюкову; 

- на вакантну посаду старшого викладача кафедри образотворчого мистецтва   Н.А. Прохорову; 

- на вакантну посаду старшого викладача кафедри образотворчого мистецтва С.В. Стрельцову; 

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

 

- на вакантну посаду доцента кафедри дизайну О.А. Крижанівського; 

- на вакантну посаду доцента кафедри дизайну Т.М. Никоненко; 

- на вакантну посаду старшого викладача кафедри дизайну У.Г. Балан; 

- на вакантну посаду старшого викладача кафедри дизайну К.В. Радько; 

- на вакантну посаду старшого викладача кафедри дизайну О.В. Штрамила; 

- на вакантну посаду викладача кафедри дизайну М.О. Гуренко; 

- на вакантну посаду викладача кафедри дизайну Т.М. Кутнякову; 

- на вакантну посаду викладача кафедри дизайну Г.А. Миронову; 

- на вакантну посаду викладача кафедри дизайну Г.В. Скоропляс; 

- на вакантну посаду викладача кафедри дизайну Р.Б. Черниша; 



 

- на вакантну посаду доцента кафедри інструментально-виконавської майстерності  І.С. Беренбейн; 

- на вакантну посаду доцента кафедри інструментально-виконавської майстерності  Є.В. Куришева; 

-на вакантну посаду старшого викладача кафедри інструментально-виконавської майстерності              

О.С. Економову;  

-на вакантну посаду викладача кафедри інструментально-виконавської майстерності Т.М. Бутенко; 

- на вакантну посаду викладача кафедри інструментально-виконавської майстерності  С.П. Гумінюка; 

- на вакантну посаду викладача кафедри інструментально-виконавської майстерності  Є.В. Мітіна; 

-на вакантну посаду викладача кафедри інструментально-виконавської майстерності                                           

Ю.Ю. Погорецького;             

- на вакантну посаду викладача кафедри інструментально-виконавської майстерності  Н.А. Пилипенко. 

 

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

освіти, доктор педагогічних наук, професор; Заверуха О.Л., завідувач 

кафедри академічного та естрадного вокалу, кандидат мистецтвознавства; 

Грек В.А., завідувач кафедри хореографії, Заслужений діяч мистецтв 

України; Школьна О.В., завідувач кафедри образотворчого мистецтва, 

доктор мистецтвознавства, професор; Кравченко Н.І., завідувач кафедри 

дизайну, кандидат мистецтвознавства, доцент; Завалко К.В., завідувач 

кафедри інструментально-виконавської майстерності, кандидат 

педагогічних наук, доцент.  

 

3. Про рекомендацію кандидата педагогічних наук, доцента кафедри музикознавства та 

музичної освіти Бондаренко Л.А. до участі у балотуванні на присвоєння вченого звання 

доцента. 

                                          Доповідач: Олексюк О.М., завідувач кафедри музикознавства та 

музичної освіти, доктор педагогічних наук, професор. 

 


