
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ 

РІШЕННЯ 

засідання Вченої ради Інституту мистецтв № 1 

від 28 січня 2022 року  

 

1. Затвердити звіт про наукову роботу за 2021 рік. Взяти до уваги зауваження і 

рекомендації заступника з наукової роботи та завдання на 2022 р. 

2. Схвалити підсумки творчої роботи Інституту мистецтв за 2021 рік. 

Врахувати завдання, визначені у звіті директора.  

3. Затвердити звіт про соціально-гуманітарну роботу у 2021 р. 

4. Затвердити звіт помічника директора з ІКТ за 2021 рік. Врахувати у 

подальшій роботі озвучені у звіті завдання на 2022 р. 

5. Затвердити графік сертифікації ЕНК на 2022 рік. 

6. 1. Визнати задовільними результати атестації здобувачів другого 

(магістерського) освітнього рівня ІМ. Висловлені зауваження Голів 

Екзаменаційних комісій обговорити на засіданнях кафедр, врахувати при 

підготовці та проведенні наступної Атестації.  

6.2. Гаранту ОП Прогнозування моди при підготовці нової редакції ОП 

врахувати рекомендації Голови ЕК щодо впровадження в освітній процес 

матеріалів кваліфікаційних робіт Довганча О. В. та Кузнєцової П. В. 

6.3.  Розвивати у здобувачів культуру комунікації через комп’ютерну 

техніку, оскільки упродовж всього перебування перед камерою кожний з 

учасників екзамену є суб’єктом спостереження. 

7. Затвердити перелік вибіркових навчальних дисциплін згідно Положення 

про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін 

здобувачами Київського університету імені Бориса Грінченка. 

8.1. Рекомендувати до участі у ІІ етапі Конкурсу імені Бориса Грінченка у 

номінації «Краща монографія» монографію Олексюк О. М., 

Рахманової О. К «Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва 

до розвитку художньо-творчої синестезії у молодших школярів».  

Автори: доктор педагогічних наук, професор Олексюк О. М.,  

Рахманова О. К. 

8.2. Рекомендувати до участі у ІІ етапі Конкурсу імені Бориса Грінченка у 

номінації «Кращий твір мистецтва» «Воскресіння Христове бачивши», 

2021 рік виконання, полотно, олія, 130 х 80 см; автор 

Мостовщикова Дар'я Олегівна, викладач кафедри образотворчого 

мистецтва, аспірант ІІІ року навчання. 

Автор: викладач кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв, 

аспірант ІІІ року навчання Мостовщикова Дар'я ОлегівнаЗатвердити 

плани роботи кафедр Інституту мистецтв із урахуванням доповнень 

заступників директора. 



9. Затвердити програми практик для здобувачів першого (бакалаврського) 

освітнього рівня спеціальності 025 Музичне мистецтво: 

-  Навчальна практика (в ДМШ, школах мистецтв, музичній школі-студії) 

(3 курс, ММ) 

- Виробнича (педагогічна в музичній школі студії / безвідривна) 

практика  (4 курс, ММ) 

 - Виробнича (зі спеціалізації / безвідривна) практика (4 курс, ММ) 

- Виробнича (концертно-виконавська) практика (4 курс, ММ, Освітньо-

професійна програма 025.00.03 «Інструментальне виконавство (фортепіано)»), 

- Виробнича (концертно-виконавська) практика (4 курс, ММ, Освітньо-

професійна програма 025.00.04 «Інструментальне виконавство (оркестрові, 

струнні, народні, духові та ударні інструменти)») 

- Педагогічна (безвідривна) практика (4 курс, Освітньо-професійна програма 

025.00.02 Сольний спів). 

9.1. Затвердити програми практик для здобувачів другого (магістерського) 

освітнього рівня  

спеціальності 025 Музичне мистецтво: 

- Виробнича (виконавська / безвідривна) практика (5 курс, Освітньо-

професійна програма 025.00. 01 Музичне мистецтво (5 курс, ММ), 

- Виробнича (виконавська / безвідривна) практика (5 курс, Освітньо-

професійна програма 025.00.02 Сольний спів), 

спеціальності 024 Хореографія: 

- Виробнича (асистентська) практика (1 курс, Освітньо-професійна 

програма 024.00.01 Хореографія). 

 


