СКЛАД КЕРІВНИХ ОРГАНІВ КМАЕЦМ
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Ректорат
Яковлев Олександр – ректор, доктор культурології, професор
Овчаренко Ганна – проректор з навчально-виховної роботи, кандидат пед. наук,
доцент, заслужений працівник культури України
Чавус Лариса - проректор з адміністративно-господарської роботи, заслужений
працівник культури України
Каблова Тетяна - учений секретар вченої ради, кандидат мистецтвознавства,
доцент
Арая Берріос Ніна - помічник ректора, кандидат мистецтвознавства
Вчена рада академії
1. Яковлев Олександр – ректор Академії
2. Каблова Тетяна - учений секретар вченої ради
3. Овчаренко Ганна – проректор з навчально-виховної роботи
4. Чавус Лариса - проректор з адміністративно-господарської роботи
5. Арая Берріос Ніна - помічник ректора
6. Степанова Інна - начальник відділу управління персоналом
7. Таран Світлана - головний бухгалтер
8. Голуб Наталія - начальник планово-фінансового відділу
9. Бондар Олена - начальник навчального відділу
10. Гончаренко Ірина - начальник навчально-методичного відділу
11. Шиндер Марія - начальник відділу з організації виховної та культурномистецької роботи студентів
12. Палійчук Анна - декан факультету музичного мистецтва
13. Шариков Денис - декан факультету сценічного мистецтва
14. Савенко Гулнара - в.о. директора фахового коледжу
15. Заря Світлана - зав. кафедри естрадного співу
16. Шевченко Людмила - зав. кафедри режисури та акторського мистецтва
17. Никоненко Руслан – зав. секції режисерів та артистів естради мистецьких
видових і цирку кафедри режисури та акторського мистецтва
18. Москалюк Валентина - зав. кафедри гуманітарних дисциплін
19. Дудко Микола - зав. кафедри музично-теоретичних дисциплін
20. Позднякова Наталія - зав. циклової комісії циркових жанрів
21. Поздняков Юрій - зав. кафедри циркових жанрів
22. Ужвенко Наталія - зав. циклової комісії пантоміми, клоунади, ілюзії та
маніпуляції
23. Зайцева Валентина - зав. циклової комісії сучасного естрадного танцю
24. Волчук Світлана - зав. циклової комісії естрадного співу та музичнотеоретичних дисциплін
25. Бучма Ольга - зав. кафедри естрадно-сценічних жанрів
26. Бондар Микола - зав. циклової комісії естрадних жанрів, голова профспілки
27. Баранов Микола - доцент кафедри режисури та акторського мистецтва

28. Палій Оксана - завідувач бібліотеки
29. Левко Вероніка - заст. декана факультету музичного мистецтва
30. Периста Мирослава– заст. декана факультету сценічного мистецтва
31. Муц Оксана– заступник директора фахового коледжу
32. Пальцевич Юлія - доцент кафедри музично-теоретичних дисциплін
33. Романенкова Юлія - професор кафедри циркових жанрів
34. Липківська Ганна - доцент кафедри режисури та акторського мистецтва
35. Волчук Сергій - зав. циклової комісії гуманітарних та мистецьких дисциплін
36. Момот Єлизавета - здобувач вищої освіти, Голова студентського
самоврядування
37. Макушина Владислава - здобувач вищої освіти
38. Кобцев Іван - здобувач вищої освіти
39. Діхтяр Юлія - здобувач вищої освіти
40. Мурміль Анастасія - здобувач вищої освіти

