
Рішення 

Засідання Вченої ради  від 03 червня 2021 року 

 

1. 1.1. Вивести зі складу Вченої ради Юхименка Тараса Олександровича відповідно до 

результатів виборів студентського самоврядування. 

1.2. Ввести до складу Вченої ради Наумчик Надію Василівну – голову ради 

студентського самоврядування Інституту мистецтв, студентку групи                 

ХРб-2-20-4.0д. 

 

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

педагогічних працівників Інституту мистецтв:  

 
1. Вважати Ларису Анатоліївну Бондаренко обраною на вакантну посаду доцента кафедри 

музикознавства та музичної освіти. 

2. Вважати Ольгу Марківну Лігус обраною на вакантну посаду доцента кафедри музикознавства 

та музичної освіти. 

3. Вважати Ірин Миколаївну Ходоровську обраною на вакантну посаду викладача кафедри 

музикознавства та музичної освіти. 

4. Вважати Марію Сергіївну Даценко обраною на вакантну посаду викладача кафедри 

музикознавства та музичної освіти. 

 

5. Вважати Олену Федорівну Сбітнєву обраною на вакантну посаду доцента кафедри 

академічного та естрадного вокалу. 

6. Вважати Тетяну Олександрівну Киченко обраною на вакантну посаду старшого 

викладача кафедри академічного та естрадного вокалу. 

7. Вважати Софію Леонідівну Леонтієву обраною на вакантну посаду старшого викладача 

кафедри академічного та естрадного вокалу. 

8. Вважати Емму Вікторівну Макарову обраною на вакантну посаду старшого викладача 

кафедри академічного та естрадного вокалу. 

9. Вважати Віру Григорівну Яковенко обраною на вакантну посаду старшого викладача 

кафедри академічного та естрадного вокалу. 

10. Вважати Олександру Олександрівну Локтіонову-Ойцюсь обраною на вакантну посаду 

викладача кафедри академічного та естрадного вокалу. 

11. Вважати К.атерину Олександрівну Марченко обраною на вакантну посаду викладача 

кафедри академічного та естрадного вокалу. 

12. Вважати Максима Олександровича Соханя обраним на вакантну посаду викладача 

кафедри академічного та естрадного вокалу. 

13. Вважати Світлану Сергіївну Точкову обраною на вакантну посаду викладача 

кафедри академічного та естрадного вокалу. 

 

14. Вважати Володимира Анатолійовича Грека обраним на вакантну посаду завідувача 

кафедри хореографії 
15. Вважати Світлану Вікторівну Карлицьку обраною на вакантну посаду викладача 

кафедри хореографії. 



16. Вважати Анну Сергіївну Єліну обраною на вакантну посаду викладача кафедри 

хореографії. 

17. Вважати Анну Ігорівну Хмельову обраною на вакантну посаду викладача кафедри 

хореографії. 

18. Вважати Івана Вікторовича  Братуся обраним на вакантну посаду доцента кафедри 

образотворчого мистецтва. 

19. Вважати Вероніку Іванівну Зайцеву обраною на вакантну посаду доцента кафедри 

образотворчого мистецтва. 

20. Вважати Ганну Олексіївну Крюкову обраною на вакантну посаду доцента кафедри 

образотворчого мистецтва. 

21. Вважати Наталію Анатоліївну Прохорову обраною на вакантну посаду старшого 

викладача кафедри образотворчого мистецтва. 

22. Вважати Світлану Вікторівну Стрельцову обраною на вакантну посаду  старшого 

викладача кафедри образотворчого мистецтва. 

23. Вважати Оксану Миколаївну Попінову обраною на вакантну посаду  викладача кафедри 

образотворчого мистецтва. 

 

 

24. Вважати Олександра Анатолійовича   Крижанівського не обраним на вакантну посаду 

доцента кафедри дизайну. 

25. Вважати Тамару Миколаївну Никоненко обраною на вакантну посаду доцента  кафедри 

дизайну. 

26. Вважати Уляну Григорівну Балан обраною на вакантну посаду старшого викладача 

кафедри дизайну. 

27. Вважати Катерину Володимирівну Радько обраною на вакантну посаду старшого 

викладача  кафедри дизайну. 

28. Вважати Олексія Володимировича Штрамила не обраним на вакантну посаду старшого 

викладача  кафедри дизайну. 

29. Вважати Марину Олександрівну  Гуренко обраною на вакантну посаду викладача  

кафедри дизайну. 

30. Вважати Тетяну Миколаївну Кутняхову обраною на вакантну посаду викладача  кафедри 

дизайну. 

31. Вважати Ганну Анатоліївну Миронову обраною на вакантну посаду викладача  кафедри 

дизайну. 

32. Вважати Ганну Володимирівну Скоропляс обраною на вакантну посаду викладача  

кафедри дизайну 

33. Вважати Руслана Борисовича  Черниша обраним на вакантну посаду викладача  кафедри 

дизайну. 

 

 

34. Вважати Інесу Самійлівну Беренбейн обраною на вакантну посаду доцента кафедри 

інструментально-виконавської майстерності. 

35. Вважати Євгена Володимировича Куришева обраним на вакантну посаду доцента 

кафедри інструментально-виконавської майстерності. 



36. Вважати Ольгу Серафимівну Економову обраною на вакантну посаду старшого 

викладача кафедри інструментально-виконавської майстерності. 

37. Вважати Тетяну Максимівну Бутенко обраною на вакантну посаду викладача кафедри 

інструментально-виконавської майстерності. 

38. Вважати Станіслава Павловича  Гумінюка обраним на вакантну посаду викладача кафедри 

інструментально-виконавської майстерності. 

39. Вважати Євгена Володимировича  Мітіна обраним на вакантну посаду викладача 

кафедри інструментально-виконавської майстерності. 

40. Вважати Юрія Юрійовича Погорецького обраним на вакантну посаду викладача 

кафедри інструментально-виконавської майстерності. 

41. Вважати Наталію Анатоліївну  Пилипенко обраною на вакантну посаду викладача 

кафедри інструментально-виконавської майстерності. 

 

 

2. Рекомендувати кандидата педагогічних наук, доцента кафедри музикознавства та 

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

звання доцента. 

 
 

 

 


