
Витяг з протоколу № 6 

засідання Вченої ради ОНМА імені А.В. Нежданової 

від 21 грудня 2020 року. 

Вченою радою затверджено: 

1.Правила прийому до Одеської національної музичної академії імені 
А.В.Нежданової у 2021році. 

2.Положення про апеляційну комісію Одеської національної музичної 
академії імені А.В.Нежданової. 

3.Положення про Приймальну комісію Одеської національної музичної 
академії імені А.В.Нежданової. 

4.Кандидатури іноземних студентів для отримання рекомендацій щодо 
визнання в Україні іноземного документу про освіту: 

• Гао Цзяюе, гр. КНР. 
• Цзоу Ціюань, гр. КНР. 
• Ван Юан, гр. КНР. 
• Лі Цзилінь, гр. КНР. 
• Лі Чаоін, гр. КНР. 
• Хао Юнь, гр. КНР. 
• Фу Яо, гр. КНР. 
• Ван Юйці, гр. КНР. 

5. Затверджено у вченому званні: 

• Шевченко Лілію Михайлівну - у вченому званні професора  
кафедри спеціального фортепіано. 

• Демидову Віолу Григорівну - у вченому званні професора  
кафедри сольного співу. 

• Мітюшкіна Віктора Анатолійовича - у вченому званні професора  
кафедри сольного співу. 

6. Обрано на посади: 

• Бондар Євгенію Миколаївну  - на посаду  професора кафедри 
хорового диригування. 

• Стаховську Олену Володимирівну -  на посаду професора 
кафедри сольного співу. 

• Муляр Павла Михайловича -  на посаду професора кафедри 
спеціального фортепіано. 



• Мірошниченко Світлану Володимирівну -  на посаду професора 
кафедри теорії музики і композиції. 

• Бондарчука Володимира Івановича -  на посаду професора 
кафедри оркестрових духових та ударних інструментів. 

• Джулай Ганну Андріївну - на посаду професора кафедри 
сольного співу. 

• Гузєєву Валентину Володимирівну -  на посаду професора 
кафедри історії музики та музичної етнографії. 

• Лободу Ларису Миколаївну - на посаду доцента кафедри 
сольного співу. 

• Семенову Аліну Василівну - на посаду доцента кафедри оперної 
підготовки. 

• Носулю Анатолія Валентиновича  - на посаду доцента кафедри 
сольного співу. 

• Сергієву Оксану Володимирівну -  на посаду доцента кафедри 
теорії музики і композиції. 

• Соколову   Аллу Вікторівну - на посаду доцента кафедри 
теоретичної та прикладної культурології. 

 

7. Рекомендувано до голосування на загальних зборах трудового колективу: 

• Семенову Аліну Василівну – на почесне звання «Народний 
артист України». 

• Швець Олену Вячеславівну – на почесне звання «Заслужений 
працівник культури України. 

 
 

Секретар Вченої ради, 
професор Могилевська І.М. 

 

 

 

 


