
Рішення  

Засідання Вченої ради Інституту мистецтв  

від 27 квітня 2021 року 

 

1.1. Доповідь канд. мистецтвознавства, доцента кафедри академічного та естрадного 

вокалу О.Л. Заверухи взяти до уваги. 

1.2. Результати дослідження впровадити в освітню програму 025.00.02 Сольний спів  другого 

(магістерського)   рівня вищої освіти. 

1.3. Налагодити співпрацю з польськими композиторами з метою виходу на нові проекти й 

здійснення спільної мистецької діяльності. 

 

2. Рекомендувати до затвердження проєкт Положення про опитування. 

 

3.1. Затвердити звіт про результати реалізації наукового дослідження  на "Розвиток 

духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті", реєстраційний 

номер: 0116U003993 кафедри музикознавства та музичної освіти Інституту мистецтв 

(керівник: Олексюк О.М., доктор педагогічних наук, професор). 

3.2. Відповідно до Переліку показників і вагових коефіцієнтів рейтингового 

оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних і наукових працівників 

Університету “Лідер року – 2021”, затвердженого наказом Університету від 03.03.2021 

№174, встановити співробітникам кафедри музикознавства та музичної освіти за 

реалізацію дослідження: 

1)   Олексюк Ользі Миколаївні, завідувачу кафедри музикознавства та музичної освіти, 

доктору педагогічних  наук, професору – 75 балів; 

2)  Опанасюку Олександру Петровичу, професору кафедри  музикознавства та 

музичної освіти, доктору мистецтвознавства, доценту – 25 балів; 

3)      Бондаренко Ларисі Анатоліївні, доценту кафедри музикознавства та музичної 

освіти, кандидату педагогічних  наук - 25 балів; 

4)        Косінській Наталії Леонідівні, викладачу циклової комісії  музики і хореографії 

Фахового коледжу "Універсум" - 25 балів; 

5) Коваль Анастасії Станіславівні, викладачу кафедри музикознавства та музичної 

освіти - 25 балів. 

 

4. Інформацію  голови Ради студентського самоврядування Інституту мистецтв про 

стан, проблеми та перспективи розвитку студентського самоврядування взяти до 

уваги. 

 

5.1. Інформацію заступників директора Бондаренко Л.А., Кондратенко Г.Г. про участь 

науково-педагогічних працівників  та студентів Інституту у Міжнародних, 



Всеукраїнських та регіональних конференціях, конкурсах, олімпіадах, виставках, 

концертах взяти до уваги. 

5.2.Обговорити на засіданнях кафедр дотримання академічної доброчесності. 

5.3. Долучати художню раду інституту до ранжування конкурсів щодо визначення на 

професійність. 

 

6.1. Рекомендувати ОПП 025.00.02 Сольний спів першого (бакалаврського) і  другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти до затвердження з урахуванням зауважень і 

приведення матриці у відповідність. 

6.2. Затвердити ОПП  024.00.01 Хореографія другого (магістерського) рівня вищої 

освіти. 

  

7. Затвердити уточнення Тематичного плану підготовки, виготовлення книжкової та 

аркушевої продукції  на 2021 рік Інституту мистецтв. 


