
Витяг з протоколу № 12 

засідання вченої ради ОНМА імені А.В. Нежданової 

від 29 червня 2021 року. 

Вченою радою затверджено: 

1. Рекомендації кафедр для вступу до асистентури-стажування на 2021-2022 
навчальний рік: 

• Головіній Валентині Ігорівні – магістрантці, випускниці кафедри 
хорового диригування Одеської національної музичної академії 
імені         А.В. Нежданової.  

• Кулик Софії Василівні – магістрантці, випускниці кафедри 
народних інструментів Одеської національної музичної академії 
імені         А.В. Нежданової.  

• Мурзі Олексію Олександровичу – магістру, випускнику кафедри 
народних інструментів Одеської національної музичної академії 
імені         А.В. Нежданової.  

• Зуєнко Анастасії Сергіївні – магістрантці, випускниці кафедри 
сольного співу Одеської національної музичної академії імені А.В. 
Нежданової. 

• Лисенко Тетяні Анатоліївні – магістрантці, випускниці кафедри 
сольного співу Одеської національної музичної академії імені                   
А.В. Нежданової.  

• Красільнікову Василю Віталійовичу – магістру, випускнику 
кафедри оркестрових духових та ударних інструментів Одеської 
національної музичної академії імені  А.В. Нежданової.  

• Залозній Вікторії Геннадіївні – магістрантці, випускниці кафедри 
спеціального фортепіано Одеської національної музичної академії 
імені А.В. Нежданової. 

До наукової аспірантури на 2021-2022 навчальний рік: 
• Цемі Станіславу Олеговичу – магістру, випускнику кафедри 

сольного співу Одеської національної музичної академії імені А.В. 
Нежданової.  

• Долгієру Владиславу Євгеновичу –  магістру, випускнику кафедри 
оркестрових струнних інструментів та оперно-симфонічного 
диригування  Одеської національної музичної академії імені А.В. 
Нежданової.  

• Муляр Анастасії Павлівні – магістрантці, випускниці кафедри 
спеціального фортепіано Одеської національної музичної академії 
імені А.В. Нежданової. 

• Бабухівському Василю Васильовичу – магістру, випускнику 
кафедри оркестрових духових та ударних інструментів Одеської 
національної музичної академії імені  А.В. Нежданової.  



2. Правила прийому до ОНМА імені А.В.Нежданової у 2021 році. 
3. Рекомендацію до видання монографії Шатової Ірини Олександрівни 
«Стильові основи Одеської хорової школи»: монографія. Вид. ІІ. Доповнене.-
184с. 
4. Рішення про встановлення технічних параметрів та вимог до музичних 
інструментів, технічне завдання на закупівлю музичних інструментів,  
приблизна сума закупівлі,  технічне завдання тендерному комітету для 
проведення тендерної процедури  згідно закону України "Про публічні 
закупівлі". 
Обрано на посади: 
1.Джанетті Максиміліана Марію – на посаду завідувача кафедри оперної 
підготовки. 
2. Стьопіна Анатолія Опанасовича – на посаду завідувача кафедри філософії 
та гуманітарних наук. 
3.Казначеєву Тетяну Олександрівну – на посаду завідувача кафедри 
загального та спеціалізованого фортепіано. 
4.Купіна Павла Григоровича – на посаду професора кафедри оркестрових 
струнних інструментів та оперно-симфонічного диригування. 
5. Черняєву Ірину Анатоліївну – на посаду професора кафедри іноземних 
мов. 
6.Мацояна Серьожу – на посаду професора кафедри оркестрових струнних 
інструментів та оперно-симфонічного диригування. 
7. Навротського Василя Всеволодовича – на посаду професора кафедри 
сольного співу. 
8. Лісовську Ірину Леонідівну – на посаду професора кафедри загального та 
спеціалізованого фортепіано. 
9. Андросову Дарію Володимирівну – на посаду професора кафедри 
теоретичної та прикладної культурології. 
10. Лаврик Наталію Ізмаїлівну – на посаду професора кафедри загального та 
спеціалізованого фортепіано. 
11. Александрову Наталію Глібівну – на посаду професора кафедри теорії 
музики та композиції. 
12. Ютеш Наталію Григорівну – на посаду доцента кафедри сольного співу. 
13. Язикову Наталію Борисівну – на посаду доцента кафедри загального та 
спеціалізованого фортепіано. 
14.Горчакову Вероніку Нарцисівну – на посаду доцента кафедри хорового 
диригування. 
15. Чернецьку Людмилу Теодорівну – на посаду доцента кафедри народних 
інструментів. 
16. Рало Олексія Миколайовича – на посаду доцента кафедри духових та 
ударних інструментів. 
17. Грібінєнко Юлію Олександрівну – на посаду доцента кафедри історії 
музики та музичної етнографії. 
                                                                                              Секретар вченої ради, 

професор Демидова В.Г. 



 

 

 


