
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ 

РІШЕННЯ  

засідання Вченої ради Інституту мистецтв № 2 

від 15 лютого 2022 року  

 

1. Затвердити план роботи Інституту мистецтв на 2022 рік.  

2.1. Звіт заступника директора з науково-методичної та навчальної роботи 

Інституту мистецтв Таранник А. О. за 2021 рік взяти до уваги. Вважати 

навчально-методичну роботу за 2021 рік задовільною.  

2.2. Запропоновані автором звіту завдання взяти до реалізації у 2022 році: 

 а) Запровадити методичні семінари для науково-педагогічних працівників 

КОМ з метою підвищення якості навчального процесу.  

 б) КАЕВ звернути увагу на значну різницю якісних показників зимової і 

літньої сесії.  

в) Гарантам, завідувачу кафедри дизайну визначити чіткі терміни та 

завершити оновлення  освітньо-професійних програм першого рівня 

(бакалаврського) Графічний дизайн та другого рівня (магістерського) 

Графічний дизайн та Прогнозування моди. 

 г) Завідувачам кафедр проаналізувати навчальні плани, визначити 

теоретичні дисципліни і завершити ЕНК з цих дисциплін у першу чергу. 

д) Завідувачам кафедр та гарантам освітньо-професійних програм 

забезпечити системну роботу зі здобувачами, випускниками і роботодавцями з 

метою обговорення та внесення змін до освітніх компонент освітньо-

професійних програм, які реалізуються в Інституті мистецтв. 

3.1. Звіт заступника директора з науково-методичної та навчальної роботи 

Інституту мистецтв Таранник А. О. про результати зимової сесії 2021-2022 н.р. 

взяти до уваги.  Подані автором звіту пропозиції взяти до виконання у 

2022 році: 

а) Обговорити на засіданнях кафедр результати зимової заліково-

екзаменаційної сесії; 

б) Завідувачам кафедр та гарантам розробити ефективні заходи для 

збереження контингенту здобувачів;  

в) Завідувачу кафедри образотворчого мистецтва та гарантам освітньо-

професійних програм Образотворче мистецтво приділити особливу увагу якісній 

підготовці здобувачів. 

3.2. Обговорити питання оцінювання здобувачів, їх мотивації до навчання 

та рівень академічних вимог на засіданнях кафедри. Виробити план заходів 

підвищення якості навчання здобувачів. 

4. Рекомендувати для вступу до аспірантури Університету імені Бориса 

Грінченка у 2022 році за кошти місцевого бюджету на спеціальності:  

011 Освітні, педагогічні науки 

1) Мирошниченко Ганну Сергіївну, магістра спеціальності 025 Музичне 

мистецтво 



025 Музичне мистецтво 

1) Гасанова Рафаіла Гамзага огли, викладача кафедри академічного та 

естрадного вокалу Інституту мистецтв 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  

1) Левчук Дар’ю Андріївну, магістра спеціальності 023 Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація; 

2) Снігура Володимира Ігоровича, магістра спеціальності 023 Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. 

5.1. Затвердити програми вступних іспитів до аспірантури Київського 

університету імені Бориса Грінченка зі спеціальності 023 Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. 

5.2. Затвердити програми вступних іспитів до аспірантури Київського 

університету імені Бориса Грінченка зі спеціальності 025 Музичне 

мистецтво. 

6.1 Рекомендувати Кондратенко Ганну Григорівну, кандидата пед. наук, 

доцента кафедри музикознавства та музичної освіти, до участі у балотуванні на 

присвоєння вченого звання доцента. 

6.2. Клопотатися перед Вченою радою Університету про участь у балотуванні 

Г. Г. Кондратенко на присвоєння їй вченого звання доцента. 

7.1. Рекомендувати Зайцеву Вероніку Іванівну, кандидата мистецтвознавства, 

доцента кафедри образотворчого мистецтва, до участі у балотуванні на 

присвоєння вченого звання доцента. 

7.2. Клопотатися перед Вченою радою Університету про участь у балотуванні         

В. І. Зайцевої на присвоєння їй вченого звання доцента. 

8.1. Затвердити нову редакцію освітньо-наукових програм для здобувачів 

третього (наукового) освітнього рівня спеціальності 025 Музичне мистецтво та 

клопотатися про її затвердження перед Вченою радою Університету. 

8.2. Затвердити нову редакцію освітньо-наукових програм для здобувачів 

третього (наукового) освітнього рівня спеціальності 023 Образотворче та 

декоративне мистецтво та клопотатися про її затвердження перед Вченою радою 

Університету. 

9. Інформацію про виконання плану стажування науково-педагогічних і наукових 

працівників Університету на 2021-2022 н.р. взяти до відома. Завідувачам кафедри 

довести інформацію до відома викладачів.  

10. Затвердити зміни у тематичний план друку видань Інституту мистецтв на 

2022 р. 

11.1. Рекомендувати до друку Вченій раді Київського університету імені Бориса 

Грінченка навчально-методичний посібник «Основи доінструментальної 

підготовки в музичній освіті».   

Автори: 

Завалко Катерина Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту 

мистецтв, 



Халілова Аділея Ернестівна, доктор філософії. 

Рецензенти: 

Проворова Є.М., доктор пед. наук, професор факультету мистецтв 

ім. А. Авдієвського НПУ ім. М. П. Драгоманова;  

Лабунець В.М., доктор пед. наук, професор, декан педагогічного 

факультету Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана 

Огієнка. 

11.2. Видання здійснити за кошти авторів. 

12. Затвердити вимоги до виконання кваліфікаційної роботи здобувачів вищої 

освіти галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 022 Дизайн за 

освітньо-професійною програмою  

- 022.00.01 «Графічний дизайн» освітнього рівня першого (бакалаврського), 

- 022.00.01 «Графічний дизайн»освітнього рівня другого (магістерського). 


