
Рішення 

Засідання Вченої ради Інституту мистецтв № 5  

від 09 червня 2020 року 

 

1. Затвердити зміни до графіку сертифікації ЕНК кафедри музикознавства та музичної 

освіти  на 2020 рік згідно наданих правок. 

 

ІІ. 

1. Вважати Ірину Миколаївну Ходоровську обраною на вакантну посаду викладача 

кафедри музикознавства та музичної освіти. 

 

2. Вважати Олену Миколаївну Світличну обраною на вакантну посаду доцента кафедри 

дизайну. 

3. Вважати Наталію Миколаївну Балабуху обраною на вакантну посаду викладача 

кафедри дизайну. 

4. Вважати Марію Юріївну Кукіль обраною на вакантну посаду викладача  кафедри 

дизайну. 

 

5. Вважати Марію Дмитрівну Коростельову обраною на вакантну посаду доцента 

кафедри хореографії. 

6. Вважати  Євгенію Іванівну Калачик обраною на вакантну посаду викладача 

кафедри хореографії. 

7. Вважати Олега Дмитровича Копієвського обраним на вакантну посаду викладача 

кафедри хореографії. 

8. Вважати  Сергія Івановича Кравчука обраним на вакантну посаду викладача 

кафедри хореографії. 

9. Вважати Лесю Віталіївну  Прусову обраною на вакантну посаду викладача кафедри 

хореографії. 

 

10. Вважати Наталію Віталіївну Соболь обраною на вакантну посаду доцента кафедри 

інструментально-виконавської майстерності. 

11. Вважати Євгена Володимировича Куришева обраним на вакантну посаду доцента  

кафедри інструментально-виконавської майстерності. 

12. Вважати Володимира Васильовича Ткачука обраним на вакантну посаду доцента 

кафедри інструментально-виконавської майстерності. 

13. Вважати Людмилу Іванівну Гаркушу обраною на вакантну посаду старшого викладача 

кафедри інструментально-виконавської майстерності. 

14. Вважати Сергія Вікторовича Цимбала обраним на вакантну посаду старшого викладача 

кафедри інструментально-виконавської майстерності. 

15. Вважати Аліну Олегівну Шпирку обраною на вакантну посаду викладача кафедри 

інструментально-виконавської майстерності. 

 

16. Вважати Ольгу Володимирівну Коновалову обраною на вакантну посаду доцента 

кафедри образотворчого мистецтва. 



17. Вважати Віктора Вадимовича Михалевича обраним на вакантну посаду доцента 

кафедри образотворчого мистецтва. 

18. Вважати Олену Степанівну Кашшай обраною на вакантну посаду ст. викладача кафедри 

образотворчого мистецтва. 

19. Вважати Ірину Петрівну Соломко обраною на вакантну посаду ст. викладача кафедри 

образотворчого мистецтва. 

20. Вважати Євгенію Петрівну Назаркевич не обраною на вакантну посаду ст. викладача 

кафедри образотворчого мистецтва. 

21. Вважати Василя Володимировича Жирова не обраним на вакантну посаду викладача 

кафедри образотворчого мистецтва. 

22. Вважати Марину Олександрівну Гуренко обраною на вакантну посаду викладача 

кафедри образотворчого мистецтва. 

23. Вважати Олександра Олексійовича Крюка обраним на вакантну посаду  викладача 

кафедри образотворчого мистецтва. 

 

 

24. Вважати Дмитра Анатолійовича Лєвіта обраним на вакантну посаду доцента кафедри 

академічного та естрадного вокалу. 

25. Вважати Яну Олексіївну Кириленко обраною на вакантну посаду доцента кафедри 

академічного та естрадного вокалу. 

26. Вважати Світлану Віталіївну Румянцеву обраною на вакантну посаду старшого 

викладача кафедри академічного та естрадного вокалу. 

27. Вважати Тараса Васильовича Миронюка обраним на вакантну посаду старшого 

викладача кафедри академічного та естрадного вокалу. 

28. Вважати Андрія Андрійовича Юдіна  не обраним на вакантну посаду старшого 

викладача кафедри академічного та естрадного вокалу. 

29. Вважати Світлану Вікторівну Гмиріну обраною на вакантну посаду старшого викладача 

кафедри академічного та естрадного вокалу. 

30. Вважати Гасанова Рафаіла Гамзага огли обраним на вакантну посаду викладача 

кафедри академічного та естрадного вокалу. 

31. Вважати Юлію Олександрівну Дрєєву обраною на вакантну посаду викладача кафедри 

академічного та естрадного вокалу. 

32. Вважати Олену Федорівну Сбітнєву обраною на вакантну посаду викладача 

кафедри академічного та естрадного вокалу. 

 

 

 
 


