
КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЕСТРАДНОГО ТА ЦИРКОВОГО 
МИСТЕЦТВ

ПРОТОКОЛ № 4

Засідання Вченої ради КМАЕЦМ

«17» травня 2021 р. м. Київ

ПРИСУТНІ: О.В. Яковлев, Г.Е. Овчаренко, Л.І. Чавус, Т.Б. Каблова, М.В. Бондар, Д.І. 
Шариков, М.Б.Периста, А.В. Палійчук, В.І.Левко, С.М. Таран, Н.О. Голуб, С.В. Заря, Ю.І. 
Поздняков, О.Є. Бучма, Л.О. Шевченко, Г.А. Савенко, О.І.Муц, С.О. Волчук, Н.О. Позднякова, 
В.С. Зайцева, Н.Я. Ужвенко, С.С. Волчук, Ю.В.Романенкова, Р.М. Никоненко, М.В. Баранов, 
Ю.М. Пальцевич, Н.В. Арая Берріос, І.Ф. Степанова, О.М. Бондар, О.Г.Ткачук, М.А.Шиндер, 
О.Ю. Палій, В.А.Макушина, Є.О.Момот. Ю.О. Діхтяр.

ВІДСУТНІ: В.М. Москалюк, М.І. Дудко, А. Я. Мурміль, І. О. Кобцев.

ЗАПРОШЕНІ ОСОБИ (без права голосу) - начальник відділу наукової роботи та редакційно- 
видавничої діяльності С.Г.Черняк.

Виступив: голова Вченої ради Яковлев О.В., який визначив наявність кворуму, необхідного 
для проведення засідання Вченої ради.

Проголосували за наявність кворуму:
"За" - 35.
"Проти" - 0.
"Утримались" - 0.
Підтверджено голосуванням одноголосно.

Виступив: голова Вченої ради Яковлев О.В., який оголосив порядок денний Вченої ради.

Слухали: Яковлева О.В., який зачитав порядок денний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про зміни у складі Вченої ради Київської муніципальної академії естрадного та 
циркового мистецтв.

2. Про затвердження переліку дисциплін за вільним вибором для пропозиції здобувачам 
вищої освіти II (магістерського) освітнього рівня (Згідно з Положенням про порядок реалізації 
здобувачами освіти КМАЕЦМ права на вільний вибір навчальних дисциплін та з урахуванням 
побажань стейкхолдерів затвердити оновлення переліку вибіркових дисциплін).
3. Про затвердження оновлення освітньо-професійних програм першого та другого 
освітнього рівня з урахуванням думки стейкхолдерів.
4. Про зміну гаранта ОП «Сценічне мистецтво» II освітнього рівня. Призначення 
гарантом ОП «Сценічне мистецтво» II магістерського освітнього рівня завідувача кафедри 
естрадно-сценічних жанрів Ольгу Євгенівну Бучму
5. Про відкриття підготовчого відділення для іноземців та осіб без громадянства;
5.1. Про затвердження Положення про підготовче відділення для іноземців та осіб без 
громадянства у КМАЕЦМ;
5.2. Про внесення змін у Положення про сектор з роботи з іноземцями та особами без 
громадянства у КМАЕЦМ.



6. Про затвердження Положення про ректорат КМАЕЦМ як робочий орган Академії.
7. Про затвердження Положення про Фаховий коледж КМАЕЦМ та інших документів, 
що унормовують роботу у ФК КМАЕЦМ.
8. Про рекомендацію до друку матеріалів XI науково-практичної конференції «Сценічне 
та музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект».
9. Про встановлення вартості навчання у 2021/2022 навчальному році відповідно до 
чинного законодавства та показників інфляції 2021 р.
10. Про затвердження норм часу навчальної, методичної, наукової (творчої) та 
організаційної роботи для науково-педагогічних працівників Київської муніципальної 
академії естрадного та циркового мистецтв на 2021/2022 навчальний рік.
11. Про обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників КМАЕЦМ.

Виступили: голова Вченої ради Яковлев О.В, який запропонував затвердити порядок денний 
шляхом голосування.

Інших пропозицій не надійшло.
Прогол о су вал и:
"За" -35.
"Проти" - 0.
"Утримались" - 0.
Підтверджено голосуванням одноголосно.

1. Слухали: голову Вченої ради Яковлева О.В., який зачитав перше питання порядку 
денного.

Виступили:
Голова вченої ради Яковлев О.В., який зазначив, що внаслідок хвороби пішла з життя 
професорка кафедри режисури та акторського мистецтва Г.К.Липківська, яка була членом 
Вченої ради КМАЕЦМ.

Начальник відділу з організації виховної та культурно-мистецької роботи студентів 
М.А.Шиндер, яка доповіла, що органами студентського самоврядування було проведено 
вибори голови Студентської ради. В.Макушина. як голова Студентської ради, стає членом 
Вченої ради, а Є.Момот делегована у склад як представник здобувачів освіти.

Слухали: голову Вченої ради Яковлева О.В., який запропонував проголосувати за зміни у 
складі Вченої ради, а саме:
- вивести зі складу Вченої ради Ганну Костянтинівну Липківську у зв’язку зі смертю;
- реалізувати зміни у складі Вченої ради, а саме за результатами проведених студентським 
самоврядуванням виборів Макушина Владислава Анатоліївна входить до складу Вченої ради, 
як голова Студентської ради.
- Момот Єлизавета Олександрівна лишається у складі, як представник здобувачів освіти. 
Інших пропозицій не надійшло.

Проголосували:
"За" - 35.
"Проти" - 0.
"Утримались" - 0.
Підтверджено голосуванням одноголосно.

Вчена рада КМАЕЦМ ухвалила:

1. Інформацію О.В. Яковлева взяти до відома.



2. Вивести зі складу Вченої ради Липківську Ганну Костянтинівну у зв’язку зі смертю.
3. Ввести до складу Вченої ради КМАЕЦМ:
3.1. Макушину Владиславу Анатоліївну, як голову студентської ради.
3.2. Момот Єлизавета Олександрівна лишається у складі Вченої ради КМАЕЦМ як 
представник здобувачів освіти.

2. Слухали: голову Вченої ради Яковлева О.В., який зачитав друге питання порядку денного 
та надав слово проректорові з навчально-виховної роботи Г.Е.Овчаренко.

Виступили: проректор з навчально-виховної роботи Г. Е. Овчаренко, яка доповіла щодо 
результатів формування переліку вибіркових дисциплін, для пропозиції здобувачам II 
освітнього рівня та наголосила, на суттєвих змінах які були зроблено відповідно до 
проведеного анкетування здобувачів II освітнього рівня, а саме, ряд освітніх компонентів було 
перенесено до вибіркових, переглянуто розподіл годин на лекційні та практичні заняття 
відповідно до позитивних відгуків зацікавлених магістрантів.
Учений секретар Т.Б. Каблова зазначила, що додано дисципліни відповідно до побажань 
здобувачів та роботодавців, згідно з Протоколом № 2 Ради стейкхолдерів.

Слухали: голову Вченої ради Яковлева О.В., який запропонував проголосувати за 
затвердження переліку вибіркових дисциплін для пропозиції здобувачам вищої освіти II 
(магістерського) освітнього рівня на 2021-2022 р.
Інших пропозицій не надійшло.

Проголосували:
"За" -35.
"Проти" - 0.
"Утримались" - 0.
Підтверджено голосуванням одноголосно.

Вчена рада КМАЕЦМ ухвалила:
1. Затвердити оновлення переліку вибіркових дисциплін для пропозиції здобувачам 
вищої освіти II (магістерського) освітнього рівня з урахуванням побажань стейкхолдерів, що 
зазначені у Протоколі засідання № 2 від 07.04.2021 р. Експертної ради стейкхолдерів.

2. Організувати проведення електронного вибору дисциплін відповідно до «Положення 
про порядок реалізації здобувачами освіти Київської муніципальної академії естрадного та 
циркового мистецтв права на вільний вибір навчальних дисциплін».

3. Слухали: голову Вченої ради Яковлева О.В., який зачитав третє питання порядку денного 
та надав слово проректорові з навчально-виховної роботи Г.Е.Овчаренко.

Виступили: проректор з навчально-виховної роботи Г. Е. Овчаренко, яка виступила з 
доповіддю щодо результатів обговорення освітніх програм та навчальних планів й 
запропонувала відповідно до побажань стейкхолдерів такі зміни:

• В освітній програмі «Вокальне мистецтво» освітнього ступеня бакалавра денної форми 
навчання з навчальної дисципліни «Професійна підготовка» 480 індивідуальних годин 
змінити на 16 лекційних індивідуальних годин та 464 індивідуальні години (результати 
опитування здобувачів освіти).

• В освітній програмі «Вокальне мистецтво» освітнього ступеня бакалавра заочної форми 
навчання з навчальної дисципліни «Професійна підготовка» 96 індивідуальних годин 
змінити на 8 лекційних індивідуальних годин та 88 індивідуальних годин (відповідно до 
протоколу № 2 від 07.04.2021 р. засідання Експертної ради стейкхолдерів).



• В освітніх програмах «Сценічно-естрадні жанри» та «Циркові жанри» освітнього ступеня 
бакалавра денної форми навчання з навчальної дисципліни «Професійна підготовка за 
жанрами» 720 практичних годин змінити на 16 лекційних годин та 704 практичні години.

• В освітніх програмах «Сценічно-естрадні жанри» та «Циркові жанри» освітнього ступеня 
бакалавра заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Професійна підготовка за 
жанрами» 144 практичні години змінити на 8 лекційних годин та 136 практичних годин 
(відповідно до протоколу № 2 від 07.04.2021 р. засідання Експертної ради стейкхолдерів).

• В освітній програмі «Музичне мистецтво» освітнього ступеня магістра денної форми 
навчання з навчальної дисципліни «Виконавське мистецтво (естрадний спів)» 120 
індивідуальних годин змінити на 4 лекційні індивідуальні години та 116 індивідуальних 
годин.

• В освітній програмі «Музичне мистецтво» освітнього ступеня магістра заочної форми 
навчання з навчальної дисципліни «Виконавське мистецтво (естрадний спів)» 24 
індивідуальні години змінити на 2 лекційні індивідуальні години та 22 індивідуальні години 
(відповідно до протоколу № 2 від 07.04.2021 р. засідання Експертної ради стейкхолдерів).

• В освітній програмі «Сценічне мистецтво» освітнього ступеня магістра денної форми 
навчання з навчальної дисципліни «Виконавське мистецтво (за жанрами)» 120 практичних 
годин змінити на 4 лекційні години та 116 практичних годин.

• В освітній програмі «Сценічне мистецтво» освітнього ступеня магістра заочної форми 
навчання з навчальної дисципліни «Виконавське мистецтво (за жанрами)» 24 практичні 
години змінити на 2 лекційні години та 22 практичні години (відповідно до протоколу № 2 
від 07.04.2021 р. засідання Експертної ради стейкхолдерів).

• В освітніх програмах «Музичне мистецтво» та «Сценічне мистецтво» освітнього ступеня 
магістра денної та заочної форм навчання навчальну дисципліну «Охорона праці в галузі та 
цивільний захист» змінити на навчальну дисципліну «Медіакомунікація в галузі культури 
та мистецтва» (результати опитування здобувачів освіти).

Слухали: голову Вченої ради Яковлева О.В., який запропонував проголосувати за 
затвердження оновлених освітніх програм та навчальних планів до них І та II освітнього рівня. 
Інших пропозицій не надійшло.

Проголосував и:
"За" -35.'
"Проти" - 0.
"Утримались" - 0.
Підтверджено голосуванням одноголосно.

Вчена рада КМАЕЦМ ухвалила:
Затвердити оновлені освітні програми та навчальні плани до них І та II освітнього рівня з 
урахуванням проведеного обговорення та думки стейкхолдерів.

4. Слухали: голову Вченої ради Яковлева О.В., який зачитав четверте питання порядку 
денного.

Виступили: голова Вченої ради Яковлев О.В., щодо зміни гаранта освітньої програми II 
освітнього рівня «Сценічне мистецтво» у зв’язку зі смертю Г. К. Липківської, попереднього 
гаранта зазначеної ОП, було запропоновано призначити гарантом ОП «Сценічне мистецтво» 
II освітнього рівня завідувача кафедри естрадно-сценічних жанрів, кандидата 
мистецтвознавства Бучму Ольгу Євгенівну.
Слухали: голову Вченої ради Яковлева О.В., який запропонував проголосувати за зміну 
гаранта.



Проголосували:
"За" -35.
"Проти" - 0.
"Утримались" - 0.
Підтверджено голосуванням одноголосно.

Вчена рада КМАЕЦМ ухвалила:
1. Призначити гарантом: освітньо-професійної програми II освітнього рівня «Сценічне 
мистецтво» кандидата мистецтвознавства, завідувача кафедри естрадно-сценічних жанрів, 
кандидата мистецтвознавства Бучму Ольгу Євгенівну.

5. Слухали: голову Вченої ради Яковлева О.В., який зачитав п’яте питання порядку денного.

Виступили: голова Вченої ради Яковлев О.В., який зазначив, що відповідно до підготовки 
іноземних здобувачів, а також здобувачів без громадянства є доцільним відкриття 
підготовчого відділення для забезпечення набуття ними мовленнєвих компетентностей та 
адаптації до освітнього процесу у КМАЕЦМ.
Відповідно до потреби створення Підготовчого відділення, було запропоновано для 
затвердження Положення про підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства у 
КМАЕЦМ.
Голова Вченої ради, Яковлев О.В. вказав, що це є необхідністю й оприлюднив зміни, які 
пропонуються до внесення до Положення про сектор з роботи з іноземцями та особами без 
громадянства у КМАЕЦМ

Слухали: голову Вченої ради Яковлева О.В., який запропонував:
- відкрити Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства в КМАЕЦМ;
- затвердити Положення про підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства у 
КМАЕЦМ:
- затвердити внесення змін у Положення про сектор з роботи з іноземцями та особами без 
громадянства у КМАЕЦМ.

Інших пропозицій не надійшло.

Прогол о су вал и:
"За" - 35.
"Проти" - 0.
"Утримались" - 0.
Підтверджено голосуванням одноголосно.

Вчена рада КМАЕЦМ ухвалила:
1. Затвердити відкриття Підготовчого відділення для іноземців та осіб без громадянства 
в КМАЕЦМ.
2. Затвердити Положення про Підготовче відділення для іноземців та осіб без 
громадянства.
3. Затвердити внесення змін у Положення про сектор з роботи з іноземцями та особами 
без громадянства у КМАЕЦМ.

6. Слухали: голову Вченої ради Яковлева О.В., який зачитав шосте питання порядку денного 
та надав слово начальнику відділу управління персоналом І.Ф.Степановій.



Виступили: начальник відділу управління персоналом І.Ф.Степанова з доповіддю щодо 
проекту Положення про ректорат Київської муніципальної академії естрадного та циркового 
мистецтв, що, згідно Статуту КМАЕЦМ, функціонує як робочий орган академії.

Слухали: голову Вченої ради Яковлева О.В., який запропонував проголосувати за 
затвердження Положення про ректорат Київської муніципальної академії естрадного та 
циркового мистецтв.

Інших пропозицій не надійшло.

Проголосувал и:
"За" - 35.
"Проти" - 0.
"Утримались" - 0.
Підтверджено голосуванням одноголосно.

Вчена рада КМАЕЦМ ухвалила:
Затвердити «Положення про ректорат КМАЕЦМ».

7. Слухали: голову Вченої ради Яковлева О.В., який зачитав сьоме питання та надав слово 
заступнику директора фахового коледжу О.І.Муц.

Виступили: заступник директора фахового коледжу О.І.Муц, яка зазначила, що з метою 
приведення у відповідність до законодавства внутрішніх нормативних актів та доцільної 
регламентації діяльності структурних підрозділів Київської муніципальної академії 
естрадного та циркового мистецтв запропоновано зміни до Положення про фаховий коледж, 
що регламентує діяльність структурного підрозділу, Положення про педагогічну раду, яке 
визначає педагогічну раду, як колегіальний орган управління, що створений для вирішення 
основних та поточних питань діяльності фахового коледжу, Положення про навчальну 
майстерню (театр-студію), Положення про навчальну лабораторію фахового коледжу 
КМАЕЦМ, Положення про циклову комісію.
Положення розроблені у відповідності до Закону «Про фахову передвищу освіту», «Про 
освіту», Статуту Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв, з 
урахуванням того, що фаховий коледж є невідокремленим структурним підрозділом 
КМАЕЦМ.
Слухали: голову Вченої ради Яковлева О.В., який запропонував проголосувати за 
затвердження:
• Змін до Положення про фаховий коледж;
• Положення про педагогічну раду;
• Положення про навчальну майстерню (театр-студію);
• Положення про навчальну лабораторію фахового коледжу КМАЕЦМ;
• Положення про циклову комісію.

Інших пропозицій не надійшло.

Проголосувал и:
"За" - 35.
"Проти" - 0.
"Утримались" - 0.
Підтверджено голосуванням одноголосно.

Вчена рада КМАЕЦМ ухвалила:
1. Затвердити нову редакцію Положення про фаховий коледж КМАЕЦМ;
2. Затвердити Положення про педагогічну раду;



3. Затвердити Положення про навчальну майстерню (театр-студію) фахового коледжу;
4. Затвердити Положення про навчальну лабораторію фахового коледжу;
5. Затвердити Положення про циклову комісію фахового коледжу.

8. Слухали: голову Вченої ради Яковлева О.В., який зачитав восьме питання та надав слово 
запрошеній особі, нач.відділу наукової роботи та редакційно-видавничої діяльності 
С.Г.Черняку.

Виступили: нач.відділу наукової роботи та редакційно-видавничої діяльності С.Г.Черняк, 
щодо готовності до друку матеріалів XI науково-практичної конференції «Сценічне та 
музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект», яка відбулася в 
КМАЕЦМ 15-16.04.2021 р.

Слухали: голову Вченої ради Яковлева О.В., який запропонував проголосувати за 
рекомендацію до друку матеріали XI науково-практичної конференції «Сценічне та музичне 
мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект».
Інших пропозицій не надійшло.

Прогол о су бали:
"За" -35.
"Проти" - 0.
"Утримались" - 0.
Підтверджено голосуванням одноголосно.

Вчена рада КМАЕЦМ ухвалила:
Рекомендувати до друку матеріали XI науково-практичної конференції «Сценічне та музичне 
мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект».

9. Слухали: голову Вченої ради Яковлева О.В., який зачитав дев’яте питання.

Виступили: голова Вченої ради Яковлев О.В., який оприлюднив рекомендовану вартість 
навчання на 2021-2022 навчальний рік (копія додається) відповідно до вимог чинного 
законодавства.

Слухали: голову Вченої ради Яковлева О.В., який запропонував проголосувати за 
встановлення вартості навчання на 2021-2022 навчальний рік (копія додається) 
Інших пропозицій не надійшло.

Проголосували:
"За" - 35.
"Проти" - 0.
"Утримались" - 0.
Підтверджено голосуванням одноголосно.

Вчена рада КМАЕЦМ ухвалила:
Затвердити розмір плати за надання освітніх послуг для здобувачів освіти, що навчаються і 
будуть зараховані на навчання з 01 вересня 2021 року в КМАЕЦМ на денній та заочній формах 
навчання.

10. Слухали: голову Вченої ради Яковлева О.В., який зачитав десяте питання.



Виступили: голова Вченої ради Яковлев О.В. з інформацією про затвердження розподілу 
норм часу навчальної, методичної, наукової (творчої) та організаційної роботи для науково- 
педагогічних працівників Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв 
на 2021/2022 навчальний рік, яка складає загальну кількість 1548 годин. Зокрема, обсяги 
навчального навантаження для науково-педагогічних працівників Київської муніципальної 
академії естрадного та циркового мистецтв на 2021 /2022 навчальний рік запропоновано у такій 
редакції:

- завідувач кафедри - 250 годин;
- професор - 300 годин;
- доцент - 500 годин;
- старший викладач - 600 годин;
- викладач - 600 годин;
- концертмейстер - 600 годин.

Слухали: голову Вченої ради Яковлева О.В., який запропонував проголосувати за 
затвердження обсягів навчального навантаження.
Інших пропозицій не надійшло.

Проголосували:
"За" - 35.
"Проти" - 0.
"Утримались" - 0.
Підтверджено голосуванням одноголосно.

Вчена рада КМАЕЦМ ухвалила:
Затвердити норми часу навчальної, методичної, наукової (творчої) та організаційної роботи 
для науково-педагогічних працівників Київської муніципальної академії естрадного та 
циркового мистецтв на 2021/2022 навчальний рік, зокрема з навчальної роботи:

завідувач кафедри - 250 годин;
професор - 300 годин;
доцент - 500 годин;
старший викладач - 600 годин;
викладач - 600 годин;
концертмейстер - 600 годин.

11. Слухали: голову Вченої ради Яковлева О.В., який зачитав одинадцяте питання.

Виступили: голова Вченої ради Яковлев О.В., який зазначив, що відповідно до Положення 
про порядок проведення конкурсного відбору при заміщення вакантних посад науково- 
педагогічних працівників Київської муніципальної академії естрадного та циркового 
мистецтв, п. 3.4., підпункту 7, процедура проведення конкурсного відбору передбачає обрання 
кандидатів на Вченій раді. Відповідно до п.3.14. цього Положення Вчена рада приймає 
рішення щодо обрання за конкурсом на посади завідувача кафедри, професора та доцента.
Слухали: голову Вченої ради Яковлева О.В., який запропонував шляхом таємного 
голосування здійснити обрання за конкурсом на заміщення посад завідувачів кафедр, 
професорів та доцентів.
Інших пропозицій не надійшло.

Проголосували:



"За" - 35.
"Проти" - 0.
"Утримались" - 0.
Підтверджено голосуванням одноголосно.

Вчена рада КМАЕЦМ ухвалила:
Шляхом таємного голосування здійснити обрання за конкурсом на заміщення посад 
завідувачів кафедр, професорів та доцентів.

Виступили: голова Вченої ради Яковлев О.В., який повідомив присутнім, що за 
результатами роботи конкурсної комісії надана така інформацію:

На заміщення вакантних з 01.09.2021 р. посад завідувачів кафедр було отримано заяви:

Факультет сценічного мистецтва:

Кафедра режисури та акторського мистецтва -1 заява від нар. арт. України, нар. арт. СРСР 
Шевченко Л.О. (результати голосування засідання кафедри та засідання конференції 
трудового колективу факультету сценічного мистецтва ЗА - одноголосно, ПРОТИ - немає);

Кафедра циркових жанрів - 1 заява від засл. арт. України Позднякова Ю.І. (результати 
голосування засідання кафедри та засідання конференції трудового колективу факультету 
сценічного мистецтва ЗА - одноголосно, ПРОТИ - немає);

Кафедра естрадно-сценічних жанрів - 1 заява від канд. мист-ва Бучми О.Є. (результати 
голосування засідання кафедри та засідання конференції трудового колективу факультету 
сценічного мистецтва ЗА - одноголосно, ПРОТИ - немає);

Факультет музичного мистецтва:

Кафедра естрадного співу - 1 заява від канд. мист. Зарі С.В. (результати голосування 
засідання кафедри та засідання конференції трудового колективу факультету музичного 
мистецтва (науково-методична рада) ЗА - одноголосно, ПРОТИ - немає);

Кафедра музично-теоретичних дисциплін - 1 заява від засл.прац.культ. України, професора 
Дудка М.І. (результати голосування засідання кафедри та засідання конференції трудового 
колективу факультету музичного мистецтва ЗА - одноголосно, ПРОТИ - немає);

Кафедра гуманітарних дисциплін - 2 заяви:

Від доктора мистецтвознавства, проф. Романенкової Ю.В. (результати голосування на 
засіданні кафедри ЗА - немає, ПРОТИ - 2, УТРИМАЛИСЯ-1.; засідання конференції 
трудового колективу факультету музичного мистецтва ЗА-8. ПРОТИ - немає, УТРИМАЛИСЯ 
-4);

Від доктора філософських наук, проф. Москалюк В.М. (результати голосування засідання 
кафедри: ЗА - 2, ПРОТИ - немає, УТРИМАЛИСЯ-1; засідання конференції трудового 
колективу факультету музичного мистецтва : ЗА-немає, ПРОТИ - немає, УТРИМАЛИСЯ - 
12).



Голова вченої ради Яковлев О.В. зазначив, що від Москалюк В. М., отримано заяву, де 
висловлено бажання відкликати свою кандидатуру з подальших виборів на Вченій раді й 
запропонував вченому секретарю Т.Б.Кабловій ознайомити присутніх з текстом заяви.

Учений секретар Т.Б.Каблова зачитала заяву В.М. Москалюк, а також протокол № 2 від 
16.03.2021 р. засідання конкурсної комісії КМАЕЦМ, а саме ухвалене рішення що інформацію 
щодо отримання заяви від Москалюк В.М., надати членам Вченої ради Академії для 
подальшого прийняття рішень.

Слухали: голову Вченої ради Яковлева О.В., який запропонував не проводити голосування 
щодо обрання на заміщення вакантної з 01.09.2021 р. посади завідувача кафедри гуманітарних 
дисциплін В.М. Москалюк відповідно до її власного бажання (копія заяви та висновку 
протоколу засідання конкурсної комісії КМАЕЦМ додається). Внести до бюлетенів для 
таємного голосування щодо посади завідувача кафедри гуманітарних дисциплін одне 
прізвище - доктора мистецтвознавства, проф. Романенкової Ю.В.. Проголосувати з даного 
питання було запропоновано у відкритому форматі. Для прийняття рішення, голова Вченої 
ради запропонував висловити свої пропозиції або зауваження.
Інших пропозицій або зауважень не надійшло.

Проголосуем. и:
"За" -35.
"Проти" - 0.
"Утримались" - 0.
Підтверджено голосуванням одноголосно.

Вчена рада КМАЕЦМ ухвалила:
Не проводити голосування щодо обрання на заміщення вакантної з 01.09.2021 р. посади 
завідувача кафедри гуманітарних дисциплін В.М. Москалюк, зважаючи на її власне бажання. 
Внести до бюлетенів для таємного голосування щодо посади завідувача кафедри гуманітарних 
дисциплін одне прізвище - доктора мистецтвознавства, проф. Романенкової Ю.В..

Виступили: голова Вченої ради Яковлев О.В., який повідомив присутнім, що, за результатами 
роботи конкурсної комісії, отримано таку інформацію:

На заміщення вакантної з 01.09.2021 р. посади професора кафедри естрадного співу 
факультету музичне мистецтво було отримано заяву від однієї особи, заслуженої артистки 
України Самаї Тетяна Вікторівни (результати голосування засідання кафедри ЗА - 
одноголосно, ПРОТИ - немає);

Було акцентовано увагу, що відповідно до п.4.7. Положення про порядок проведення 
конкурсного відбору при заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників 
Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв, для обрання за 
конкурсом на заміщення вакантних посад завідувачів кафедр передбачено попереднє 
балотування та голосування на засідання кафедри та засіданні трудового колективу 
факультету. Для обрання за конкурсом на заміщення вакантних посад доцента та професора 
передбачено балотування та голосування тільки на відповідній кафедрі.

голова Вченої ради Яковлев О.В., який повідомив присутнім, що за результатами роботи 
конкурсної комісії отримано таку інформагрю:

На заміщення вакантних з 01.09.2021 р. посад доцентів кафедр було отримано заяви:



Факультет музичного мистецтва:
Кафедра естрадного співу- 2 вакантні посади - 2 заяви.
Від Єфименко Н.М. (результати голосування засідання кафедри ЗА - одноголосно, ПРОТИ - 
немає);
Від Цап Г.В. (результати голосування засідання кафедри ЗА - одноголосно, ПРОТИ - немає);

Кафедра музично-теоретичних дисциплін - 3 вакантні посади - 3 заяви.
Від Оленюк Д.В. (результати голосування засідання кафедри ЗА - одноголосно, ПРОТИ - 
немає);
Від Пальцевич Ю.М. (результати голосування засідання кафедри ЗА - одноголосно, ПРОТИ 
- немає);
Від Лис О.В. (результати голосування засідання кафедри ЗА - одноголосно, ПРОТИ - немає);
Кафедра гуманітарних дисциплін - 2 вакантні посади - 2 заяви.
Від Чаус А. Д. (результати голосування засідання кафедри ЗА - одноголосно, ПРОТИ - 
немає);
Від Землянської Н.В. (результати голосування засідання кафедри ЗА - одноголосно, ПРОТИ 
- немає);
Факультет сценічного мистецтва

Кафедра циркових жанрів - 1 вакантна посада - 1 заява від Кашуби Ю.І. (результати 
голосування засідання кафедри ЗА - одноголосно, ПРОТИ - немає);

Кафедра естрадно-сценічних жанрів - 2 вакантні посади - 2 заяви.
Від Макарової З.М. (результати голосування засідання кафедри ЗА - одноголосно, ПРОТИ - 
немає);
Від Аркушенко Т. В. (результати голосування засідання кафедри ЗА - 8, ПРОТИ - 1, 
УТРИМАВСЯ-1);

Відповідно до інформації зазначеної у наданому протоколі засідання кафедри, Т.В.Аркушенко 
висловила бажання відкликати свою заяву на участь у конкурсі, але письмової заяви не 
оформлено.

Кафедра режисури та акторського мистецтва - 3 вакантні посади - 3 заяви.
Від Черепахіної Л.О (результати голосування засідання кафедри ЗА - одноголосно, ПРОТИ - 
немає);
Від Баранова М.В. (результати голосування засідання кафедри ЗА - одноголосно, ПРОТИ - 
немає);
Від Линюк О.М. (результати голосування засідання кафедри ЗА - немає, ПРОТИ - 9 
УТРИМАЛИСЯ - 3);

Голова Вченої ради Яковлев О.В. зазначив, що від О. М. Линюк отримано листа, який було 
надіслано через електронні ресурси й запропоновано слово ученому секретарю для 
ознайомлення присутніх зі змістом листа.

Вчений секретар Т.Б.Каблова зачитала текст листа від О.М.Линюк (копія листа додається).

Голова Вченої ради додав, що обставини, зазначені в листі, не мають підстав для зняття 
О. М. Линюк з голосування, а також, що вимоги до участі в конкурсі оприлюднені на сайті та 
у відповідному Положенні і є однаковими для всіх претендентів на заміщення вакантних 
посад. Оригіналу листа до конкурсної комісії не надано.



Слухали: голову Вченої ради Яковлева О.В., який запропонував єдиний бюлетень для 
претендентів, щодо заміщення вакантних з 01.09.2021 року посад доцентів кафедр та окремий 
бюлетень для претендента, що не отримав підтримку кафедри. Для прийняття рішення, голова 
Вченої ради запропонував висловити свої пропозиції або зауваження.
Пропозицій або зауважень не надійшло.

Проголосували:
"За" - 35.
"Проти" - 0.
"Утримались" - 0.
Підтверджено голосуванням одноголосно.

Вчена рада КМАЕЦМ ухвалила:
1. Встановити єдиний бюлетень для претендентів, щодо заміщення вакантних з 01.09.2021 
року посад доцентів кафедр.
2. Окремий бюлетень для претендента на посаду доцента Линюк О.М., яка не отримала 
підтримку кафедри.

Слухали: голову Вченої ради Яковлева О.В., щодо необхідності визначення лічильної комісії 
та її кількісного складу.
Виступили: голова Вченої ради, який запропонував кількісний склад комісії - 3 особи.
Слухали: голову Вченої ради Яковлева О.В., який виступив з пропозицію обрати лічильну 
комісію у складі трьох осіб.
Інших пропозицій не надійшло.

Проголосував и:
"За" -35.
"Проти" - 0.
"Утримались" - 0.
Підтверджено голосуванням одноголосно.

Вчена рада КМАЕЦМ ухвалила:
Обрати лічильну комісію для організації таємного голосування у складі 3 осіб.
Слухали: голову Вченої ради Яковлева О.В., щодо необхідності визначення персонального 
складу лічильної комісії.
Виступили: голова студентської ради В.А.Макушина, яка запропонувала ввести до складу 
лічильної комісії представника від здобувачів освіти, а саме Ю.О.Діхтяр.
А.В.Палійчук, яка запропонувала ввести до складу лічильної комісії голову первинної 
профспілкової організації М.В.Бондара.
Н.В. Арая Берріос, яка запропонувала ввести до складу лічильної комісії Н. Я. Ужвенко.
Слухали: голову Вченої ради Яковлева О.В., який запитав про наявність питань чи інших 
пропозицій до персоніфікованого складу лічильної комісії.
Інших пропозицій не надійшло. Питань не було

Виступив: голова Вченої ради Яковлев О.В., який запропонував затвердити лічильну комісію 
у складі Бондара М.В., Ужвенко Н.Я., Діхтяр Ю.О.
Проголосували:
"За" - 35.
"Проти" - 0.
"Утримались" - 0.
Підтверджено голосуванням одноголосно.



Вчена рада КМАЕЦМ ухвалила:
Обрати лічильну комісію для організації таємного голосування у складі: Бондара М.В., 
Ужвенко Н.Я., Діхтяр Ю.О.

Голова Вченої ради запросив лічильну комісію приступити до проведення таємного 
голосування та роздати присутнім бюлетені під підпис для таємного голосування.

Член лічильної комісії М.В.Бондар оголосив початок проведення голосування й 15-хвилинну 
перерву для проведення підрахунків голосів.

Слухали: М. В. Бондара, який проінформував про кількість розданих членам Вченої ради 
бюлетенів (35 бюлетенів), кількість членів Вченої ради, що взяли участь у голосуванні (35 
осіб), також М.В.Бондар зачитав Протоколи роботи лічильної комісії (копії протоколів 
додаються), та повідомив результати таємного голосування щодо, обрання за конкурсом на 
умовах контракту на вакантні з 01.09.2021 року посади:

• завідувача кафедри режисури та акторського мистецтва факультету' Сценічне 
мистецтво - Шевченко Людмилу Олексіївну, нар. арт. України, нар. арт. СРСР («за» - 34, 
«проти» - 0, «недійсних бюлетенів» - 1);
• завідувача кафедри естрадного співу факультету Музичне мистецтво - Зарю 
Світлану Валерїївну, кандидата мистецтвознавства («за» - 34, «проти» - 0, «недійсних 
бюлетенів» - 1);
• завідувача кафедри музично-теоретичних дисциплін Музичне мистецтво Дудка 
Миколу Івановича, засл.прац.культ.України, професора («за» - 34, «проти» - 0, «недійсних 
бюлетенів» - 1);
• завідувача кафедри гуманітарних дисциплін факультету Музичне мистецтво - 
Романенкову Юлію Вікторівну, доктора мистецтвознавства, професора («за» - 34, «проти» - 0, 
«недійсних бюлетенів» - 1);
• завідувача кафедри естрадно-сценічних жанрів факультету Сценічне мистецтво 
Бучму Ольгу Євгенівну, кандидата мистецтвознавства («за» - 34, «проти» - 0, «недійсних 
бюлетенів» - 1);
• завідувача кафедри циркових жанрів факультету Сценічне мистецтво Позднякова 
Юрія Івановича, засл. арт. України («за» - 34, «проти» - 0, «недійсних бюлетенів» - 1);
• професора кафедри естрадного співу факультету Музичне мистецтво - Самаю 
Тетяну Вікторівну, кандидата мистецтвознавства, заслужену артистку України («за» - 27, 
«проти» - 7, «недійсних бюлетенів» - 1);
• доцента кафедри естрадного співу факультету Музичне мистецтво - Єфименко 
Наталію Миколаївну, заслуженого працівника культури України («за» - 32, «проти» - 0, 
«недійсних бюлетенів» - 3);
• доцента кафедри естрадного співу факультету Музичне мистецтво -Цап Ганну 
Вікторівну, заслужену артистку України («за» - 32, «проти» - 0, «недійсних бюлетенів» - 3);
• доцента кафедри гуманітарних дисциплін факультету Музичне мистецтво - 
Землянську Наталію Вячеславівну, кандидата наук з державного управління («за» - 31, 
«проти» - 1, «недійсних бюлетенів» - 3);
• доцента кафедри гуманітарних дисциплін факультету Музичне мистецтво - Чауса 
Андрія Денисовича, кандидата філософських наук («за» - 31, «проти» - 1, «недійсних 
бюлетенів» - 3);
• доцента кафедри музично-теоретичних дисциплін факультету «Музичне 
мистецтво» - Оленюк Діану Василівну, кандидата мистецтвознавства («за» -31, «проти» - 1, 
«недійсних бюлетенів» - 3);



• доцента кафедри музично-теоретичних дисциплін факультету Музичне мистецтво
- Пальцевич Юлію Миколаївну, кандидата мистецтвознавства («за» - 32, «проти» - 0, 
«недійсних бюлетенів» - 3) ;
• доцента кафедри музично-теоретичних дисциплін факультету Музичне 
мистецтво - Лис Олену Володимирівну («за» - 31, «проти» - 1, «недійсних бюлетенів» - 3);
• доцента кафедри естрадно-сценічних жанрів факультету Сценічне мистецтво - 
Макарову Зою Михайлівну, заслужену артистку України («за» - 32, «проти» - 0, «недійсних 
бюлетенів» - 3);
• доцента кафедри циркових жанрів факультету Сценічне мистецтво -Кашубу Юрія 
Івановича, заслуженого тренера України («за» - 32, «проти» - 0, «недійсних бюлетенів» - 3);
• доцента кафедри режисури та акторського мистецтва факультет)' Сценічне 
мистецтво - Баранова Миколу Володимировича, заслуженого діяча мистецтв України («за» - 
32, «проти» - 0, «недійсних бюлетенів» - 3);
• доцента кафедри режисури та акторського мистецтва факультету Сценічне 
мистецтво Черепахіну Любов Олександрівну, заслуженого працівника культури України 
(«за» - 32, «проти» - 0, «недійсних бюлетенів» - 3);
• доцента кафедри естрадно-сценічних жанрів факультету Сценічне мистецтво - 

Аркушенко Тетяну Володимирівну, заслужену артистку України («за» - 4, «проти» - 28, 
«недійсних бюлетенів» - 3);
• доцента кафедри режисури та акторського мистецтва - Линюк Олену Миколаївну, 
кандидата культурології («за» - 0, «проти» - 33, «недійсних бюлетенів» - 2).

Виступив: голова Вченої ради Яковлев О.В., який запропонував затвердити Протоколи 
лічильної комісії щодо результатів таємного голосування.
Інших пропозицій не надійшло.

Проголосували:
"За" - 35.
"Проти" - 0.
"Утримались" - 0.
Підтверджено голосуванням одноголосно.

Вчена рада КМАЕЦМ ухвалила:
1. Затвердити Протоколи лічильної комісії щодо результатів таємного голосування.
2. Вважати обраними за конкурсом на умовах контракту на вакантні з 01.09.2021 р. посади:

• завідувача кафедри режисури та акторського мистецтва факультету Сценічне 
мистецтво - Шевченко Людмилу Олексіївну, народну артистку України, народну артистку 
СРСР;
• завідувача кафедри естрадного співу факультету Музичне мистецтво - Зарю 
Світлану Валеріївну, кандидата мистецтвознавства;
• завідувача кафедри музично-теоретичних дисциплін факультету Музичне 
мистецтво Дудка Миколу Івановича, заслуженого працівника культури України, професора;
• завідувача кафедри гуманітарних дисциплін факультету «Музичне мистецтво» - 
Романенкову Юлію Вікторівну, доктора мистецтвознавства, професора;
• завідувача кафедри естрадно-сценічних жанрів факультету «Сценічне мистецтво» 
Бучму Ольгу Євгенівну, кандидата мистецтвознавства;
• завідувача кафедри циркових жанрів факультету «Сценічне мистецтво» 
Позднякова Юрія Івановича, заслуженого артиста України;
• професора кафедри естрадного співу факультету «Музичне мистецтво» - Самаю 
Тетяну Вікторівну, кандидата мистецтвознавства, заслужену артистку України.



• доцента кафедри естрадного співу факультету Музичне мистецтво - Єфименко 
Наталію Миколаївну, заслуженого працівника культури України ;
• доцента кафедри естрадного співу факультету Музичне мистецтво - Цап Ганну 
Вікторівну, заслужену артистку України;
• доцента кафедри гуманітарних дисциплін факультету Музичне мистецтво - 
Землянську Наталію В’ячеславівну, кандидата наук з державного управління;
• доцента кафедри гуманітарних дисциплін факультету Музичне мистецтво - Чауса 
Андрія Денисовича, кандидата філософських наук;
• доцента кафедри музично-теоретичних дисциплін факультету' Музичне
мистецтво - Оленюк Діану Василівну, кандидата мистецтвознавства;
• доцента кафедри музично-теоретичних дисциплін факультету Музичне
мистецтво - Пальцевич Юлію Миколаївну, кандидата мистецтвознавства;
• доцента кафедри музично-теоретичних дисциплін факультету «Музичне 
мистецтво» - Лис Олену Володимирівну;
• доцента кафедри естрадно-сценічних жанрів факультету «Сценічне мистецтво» - 
Макарову Зою Михайлівну, заслужену артистку України;
• доцента кафедри циркових жанрів факультету «Сценічне мистецтво» - Кашубу
Юрія Івановича, заслуженого тренера України;
• доцента кафедри режисури та акторського мистецтва факультету «Сценічне 
мистецтво» - Баранова Миколу Володимировича, заслуженого діяча мистецтв України;
• доцента кафедри режисури та акторського мистецтва факультету «Сценічне 
мистецтво» - Черепахіну Любов Олександрівну, заслуженого працівника культури України.

Вважати не обраними за конкурсом на вакантні з 01.09.2021 р. посади:
♦ доцента кафедри естрадно-сценічних жанрів факультету «Сценічне мистецтво» - 
Аркушенко Тетяну Володимирівну, заслужену артистку України («за» - 4, «проти» - 28, 
«недійсних бюлетенів» - 3);
• доцента кафедри режисури та акторського мистецтва факультету «Сценічне 
мистецтво» - Линюк Олену Миколаївну, кандидата культурології («за» - 0, «проти» - 33, 
«недійсних бюлетенів» - 2).

Слухали: Голову Вченої ради Яковлева О.В., яким було повідомлено, що порядок денний 
засідання Вченої ради Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв 
вичерпано та запропоновано проголосувати за закінчення засідання Вченої ради.
Інших пропозицій не надійшло.

Проголо субал и:
"За” -35.
"Проти" - 0.
"Утримались" - 0.
Підтверджено голосуванням одноголосно.

Голова Вченої ради

Учений секретар

Олександр ЯКОВЛЕВ

Тетяна КАБЛОВА


