
Витяг з протоколу № 12 

засідання вченої ради ОНМА імені А.В. Нежданової 

від  09 липня 2022 року. 

Вченою радою затверджено: 

1.1 Освітньо-професійна програма «Музичне мистецтво» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 Музичне мистецтво 
галузі знань 02 Культура і мистецтво освітня кваліфікація: магістр музичного 
мистецтва. 

1.2. Освітньо-професійна програма «Культурологія» другого (магістерського) 
рівня вищої освіти за спеціальністю 034 Культурологія галузі знань 03 
Гуманітарні науки освітня кваліфікація: магістр культурології. 

1.3. Освітньо-професійна програма «Музичне мистецтво» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 Музичне мистецтво 
галузі знань 02 Культура і мистецтво освітня кваліфікація: баклавр 
музичного мистецтва. 

1.4. Освітньо-професійна програма «Культурологія» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 034 Культурологія 
галузі знань 03 Гуманітарні науки освітня кваліфікація: бакалавр 
культурології. 

1.5 Освітньо-наукова програма «Музичне мистецтво» третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 Музичне мистецтво 
галузі знань 02 Культура і мистецтво  

1.6 Освітньо-творча програма «Музичне мистецтво» третього (освітньо-
творчого) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 Музичне мистецтво галузі 
знань 02 Культура і мистецтво  

1.7. Освітньо- наукова програма «Культурологія» третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 034 Культурологія галузі 
знань 03 Гуманітарні науки  



2.1 Навчальний план ОПП «Музичне мистецтво» за галуззю знань 02 
«Культура і мистецтво» спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» ступінь 
«Магістр» денна та заочна форма навчання. 

2.2. Навчальний план ОПП «Музичне мистецтво» за галуззю знань 02 
«Культура і мистецтво» спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» ступінь 
«Бакалавр» денна та заочна форма навчання. 

2.3. Навчальний план ОНП «Музичне мистецтво» за галуззю знань 02 
«Культура і мистецтво» спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» ступінь 
«Доктор філософії»  

2.4. Навчальний план ОТП «Музичне мистецтво» за галуззю знань 02 
«Культура і мистецтво» спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» ступінь 
«Доктор мистецтва» 

2.5 Навчальний план ОПП «Культурологія» за галуззю знань 03 «Гуманітарні 
науки» спеціальністю 034 «Культурологія» ступінь «Бакалавр» денна та 
заочна форма навчання. 

2.6 Навчальний план ОПП «Культурологія» за галуззю знань 03 «Гуманітарні 
науки» спеціальністю 034 «Культурологія» ступінь «Магістр» денна та 
заочна форма навчання. 

2.7. Навчальний план ОНП «Культурологія» за галуззю знань 03 
«Гуманітарні науки» спеціальністю 034 «Культурологія» ступінь «Доктор 
філософії» денна та заочна форма навчання. 

 

3.Кандидатури на призначення іменних стипендій на 2022-2023н. р.: 

Академічна стипендія Президента України на I семестр 2022-2023 
навчального року: 

• Харченко Дар’я Олександрівна – студентка IV курсу кафедри сольного 
співу фортепіанно-теоретичного та вокального факультету ОНМА 
імені А. В. Нежданової.  

• Королевська Лідія Вікторівна – студентка IІI курсу кафедри хорового 
диригування оркестрово-диригентського факультету ОНМА імені А. В. 
Нежданової.  

• Володько Олександр Олександрович – студент IV курсу кафедри 
народних інструментів оркестрово-диригентського факультету ОНМА 
імені А. В. Нежданової.  

 



Академічна стипендія Президента України для найбільш обдарованих 
молодих митців України на 2022-2023 навчальний рік: 
 

• Смагіна Ася Олександрівна – студентка IVкурсу кафедри спеціального 
фортепіано фортепіанно-теоретичного та вокального факультету 
ОНМА імені А. В. Нежданової.  

• Готкова Ірма – студентка IVкурсу кафедри спеціального фортепіано 
фортепіанно-теоретичного та вокального факультету ОНМА імені А. В. 
Нежданової. 

 
Академічна стипендія імені М.Грушевського на I семестр 2022-2023 
навчального року: 

• Горковенко Маргарита Вадимівна – студентка IІІ курсу кафедри 
сольного співу фортепіанно-теоретичного та вокального факультету. 

 
Академічна стипендія Верховної Ради України на 2022-2023 навчальний 
рік:  

1.Стоянова Ірина Дмитрівна – студентка ІV курсу кафедри спеціального 
фортепіано фортепіано-теоретичного та вокального факультету ОНМА імені 
А. В. Нежданової.  
Академічна стипендія Кабінету Міністрів України на I семестр 2022-2023 
навчального року:  

• Журавель Арсеній Ігорович – студент IІІ курсу кафедри хорового 
диригування оркестрово-диригентського факультету ОНМА імені А. В. 
Нежданової.  

 
4.  Змішану форму навчання у ОНМА імені А. В. Нежданової на 2022-2023 
н.р. 
5. Терміни початку освітнього процесу у ОНМА імені А. В. Нежданової на 
2022-2023н.р.: 
за ступенем «бакалавр»: 
1 курс – з 07.09.2022 р. 
2-4 курси – з 01.09 2022 р. 
 
за ступенем «магістр»: 
1 курс – з 01.10. 2022 р. 
2 курс – з 01.09. 2022 р. 
 
за ступенем «доктор мистецтва»: 
асистентура-стажування – з 01.10. 2022 р. 
1 курс творчої аспірантури – з 07.10.2022 р. 
2 курс творчої аспірантури – з 01.10. 2022 р. 
 
за ступенем «доктор філософії»: 
1 курс – з 07.10.2022 р. 



2 курс –  з 01.10. 2022 р. 
3-4 курси – з 01.09. 2022 р. 
 
6. Рекомендації до друку: 

• «Фортепіано +. Довідник з репертуару для камерних ансамблів» 
Бузанової Н.С., ст. викладача кафедри камерного ансамблю. 

• «Практикум для підготовки до Єдиного Вступного Іспиту з 
англійської мови в частині “Use оf English”» Лісовської А.О., 
викладача кафедри іноземних мов. 

 
 

Секретар вченої ради, 
професор Демидова В.Г. 

 
 
 
 

 


