
Витяг з протоколу № 13 

засідання Вченої ради ОНМА імені А.В. Нежданової 

від 02 липня 2021 року. 

Вченою радою затверджено: 

1. 
Академічна стипендія Президента України: 

• Тарасюку Владиславу Юрійовичу - студенту IVкурсу кафедри 
народних інструментів оркестрово-диригентського факультету ОНМА 
імені А. В. Нежданової.  

• Гучек Валерії Андріївні - студентці IVкурсу кафедри оркестрових 
духових та ударних інструментів оркестрово-диригентського 
факультету ОНМА імені А. В. Нежданової.  

• Меньшагіній Єлизаветі Сергіївні - студентці IVкурсу кафедри 
оркестрових духових та ударних інструментів оркестрово-
диригентського факультету ОНМА імені А. В. Нежданової.  

Стипендія Президента України для найбільш обдарованих молодих митців 
України: 

• Ковальову Івану Володимировичу - студенту IVкурсу,кафедри 
сольного співу фортепіанно-теоретичного та вокального факультету 
ОНМА імені А. В. Нежданової.  

• Готковій Ірмі - студентці IІІ курсу кафедри спеціального фортепіано 
фортепіанно-теоретичного та вокального факультету ОНМА імені А. В. 
Нежданової.  

Стипендія Верховної ради України: 
• Стояновій Ірині Дмитрівні – студентці ІІІ курсу кафедри спеціального 

фортепіано фортепіано-теоретичного та вокального факультету ОНМА 
імені А. В. Нежданової.  

Стипендія імені М.Грушевського на 2021-2022 н.р.: 
• Туткевич Марії Віталіївні – студентці IV курсу кафедри сольного співу 

фортепіанно–теоретичного та вокального факультету ОНМА імені                 
А. В. Нежданової.  

Стипендія Одеського міського голови  на  I семестр 2021-2022 н. р.: 
• Барабанову Олександру Олександровичу -  магістру факультету заочної 

та магістерської підготовки, кафедри оркестрових струнних 
інструментів та ОСД. 

• Субботіній Марині Олегівні -  магістрантці  факультету заочної та 
магістерської підготовки, кафедри оркестрових духових та ударних 
інструментів. 

2.Надання повноважень приймальній комісії для затвердження нормативних 
документів вступної кампанії 2021 року. 
 



3.Положення по внутрішню систему забезпечення якості освіти в ОНМА. 
4.Склад Колегії по забезпеченню якості освіти в ОНМА: 
 
-Єргієв І.Д., професор кафедри народних інструментів; 
-Повзун Л.І., завідувачка кафедри камерного ансамблю; 
-Казначеева Т.О., доцент кафедри загального та спеціалізованого фортепіано; 
- Майденберг-Тодорова К.І., доцент кафедри теорії музики та композиції; 
- Брикайло С.Є., ст.викладач кафедри народних інструментів; 
- Базан О. Ю., ст.викладач кафедри камерного ансамблю; 
- Цема С. О., викладач кафедри сольного співу. 
 
5.Відсоток стипендіатів у межах стипендіального фонду на рівні 45%.  
6.Концепцію освітньої діяльності за третім освітньо-науковим / освітньо-
творчим рівнем. 
 
7. Ступінь доктора філософії: 
• Каданцевій Наталії Борисівні. 
• Березуцькій Марині Сергіївні.  
• Копійкі Ганні Павлівні. 

 
 

 

Секретар вченої ради, 
професор Демидова В.Г. 

 

 

 


