
Витяг з протоколу № 7 

засідання Вченої ради ОНМА імені А.В. Нежданової 

від 29 січня 2021 року. 

Вченою радою затверджено: 

1.Кандидатури на призначення іменних стипендій. 
• Академічна стипендія імені М. Грушевського: 

Баклановій Катерині Вікторівні – студентці ІV курсу фортепіанно-
теоретичного та вокального факультету, кафедри теоретичної та прикладної 
культурології. 

• Академічна стипендія Президента України: 
Кшивак Софії В’ячеславівні – студентці ІV курсу оркестрово-диригентського 
факультету, кафедри оркестрових духових та ударних інструментів. 

• Академічна стипендія Президента України: 
Бут-Гусаїм  Юлії  Олегівні  – студентці ІV курсу фортепіанно-теоретичного 
та вокального факультету, кафедри сольного співу. 

• Академічна стипендія Президента України: 
Діаковській Ксенії Сергіївні   студентці ІV курсу оркестрово-диригентського 
факультету, кафедри хорового диригування. 
2. Склад одноразових спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій на 
здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 025 «Музичне 
мистецтво». 
3. Положення «Про конкурсну комісію ОНМА імені А.В.Нежданової». 
4. Рекомендацію до друку  навчально-методичного посібника Кузьменко 
Юлії Олександрівни, Черняєвої Ірини Анатоліївни «English speaking 
countries» (частина 2) для самостійної роботи та практичних занять з 
навчальної дисципліни «Англійська мова» для студентів немовних 
спеціальностей.  
Вченою радою обрано на посади: 
1.Петлюченко Наталію Володимирівну – на посаду професора, завідувача 
кафедри іноземних мов. 
2.Маркову Олену Миколаївну – на посаду професора, завідувача кафедри 
теоретичної та прикладної культурології. 
3.Нагорну Галину Олексіївну – на посаду професора кафедри теорії музики і 
композиції. 
4.Оганезову-Григоренко Ольгу Вадимівну – на посаду професора кафедри 
сольного співу. 
5.Михайлову Наталію Петрівну – на посаду професора кафедри спеціального 
фортепіано. 
6.Муравську Ольгу Вікторівну – на посаду професора кафедри теоретичної 
та прикладної культурології. 



7.Дагілайську Ельвіру Романівну – на посаду професора кафедри камерного 
ансамблю. 
8.Орєхову Ларису Іванівну – на посаду доцента кафедри іноземних мов. 
9. Черняєву Ірину Анатоліївну – на посаду доцента кафедри іноземних мов. 
10.Борисенко Наталію Миколаївну – на посаду доцента кафедри іноземних 
мов. 
11.Мурзу Олександра Анатолійовича – на посаду доцента кафедри народних 
інструментів. 
12.Скібінську Ольгу Гнатівну – на посаду доцента кафедри оркестрових 
духових та ударних інструментів. 
13.Біляєву Віру Олександрівну – на посаду доцента кафедри загального та 
спеціалізованого фортепіано. 
14.Лебєдєву Інну Олексіївну – на посаду доцента кафедри загального та 
спеціалізованого фортепіано. 
15.Семенову Аліну Василівну – на посаду доцента кафедри оперної 
підготовки. 
16.Русяєву Марину Володимирівну – на посаду доцента кафедри теоретичної 
та прикладної культурології. 
17. Барановську Ольгу Миколаївну – на посаду доцента кафедри теоретичної 
та прикладної культурології. 
Вченою радою  затверджено у вченому званні: 
1.Бондар Євгенію Миколаївну – у вченому званні професора  кафедри 
хорового диригування. 

 
 
 

Секретар Вченої ради, 
професор Демидова В.Г. 

 
 

 


