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Сучасні процеси становлення демократичної, правової держави, 

інтеграція України в Європейське співтовариство стали передумовою 

розробки концепції розвитку КНУТКТ ім. І. К. Карпенка-Карого, яка 

визначає мету та завдання щодо подальшої діяльності нашого навчального 

закладу, а саме: напрямів удосконалення навчально-виховного та наукового 

процесів, підготовки фахівців вищої мистецької кваліфікації та розвиток 

матеріально-технічної бази навчання. 

Показником високого рівня підготовки фахівців в університеті стали 

факти визнання наших студентів на міжнародних та республіканських 

конкурсах і фестивалях. 

За звітний період творчі здобутки студентів КНУТКіТ були відзначені 

на 1 міжнародному і 6 всеукраїнських фестивалях та конкурсах, на яких 

20 студентів отримали призові місця. Як і в минулих роках, всі переможці 

були нагороджені спонсорськими преміями нашого підшефного 

підприємства – концерну Інтеко-Холдінг «Київпідземшляхбуд» (президент 

Андрієвський Д. Й.) та преміями університету. 

1. Науково-творча акція «Мистецтво молодих-2014», Національної 

академії мистецтв України, м. Київ (Україна). Почесними дипломами НАМ 

України нагороджені: 

- Дипломна вистава «Кураж» (за Б. Брехтом) випускників майстерні 

В. І. Зимньої, реж.-пост. О. Скляренко; 

- Дипломна вистава «Одруження» (за М. Гоголем) студентів 5-го курсу 

майстерні Д. М. Богомазова, реж.-пост. А. Самінін; 

- Науковий проект «Зміни жанрової системи театрального письма у 

незалежній Україні (за матеріалами журналу «Український театр» 1991-

2009 рр.)» студентки 5-го курсу (спеціалізація театрознавство) Агати Лінець 

(наук.керівник О.Ю.Клековкін). 

2. Всеукраїнський конкурс читців «Сила слова» м.Київ. Перше місце. 

Драганюк Ксенія (худ.кер. В.Д.Талашко, виклад. Т.І.Бура). Перше місце. 
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Самарський Михайло (худ.кер. Л.Б.Остропольський, виклад. Т.В.Кобзар). 

Друге місце. Єрмилко Григорій (худ.кер. В.Д.Талашко, виклад. Т.І.Бура). 

3. Всеукраїнський конкурс читців «Лесини джерела» м.Луцьк 

(Україна). Гран-прі. Любімова Єлізавета, 3-Б акторський курс (худ.кер. 

С.А.Мойсеєв, виклад. А.О.Гладишева). 

4. Всеукраїнський конкурс читців «Лесини джерела» м.Новоград-

Волинський (Україна). Гран-прі. Ажнов Віталій, Піскунов Олександр – 5-Б 

акторський курс (худ.кер. Д.М.Богомазов, виклад. Л.А.Підлісна). Друге 

місце. Салата Анастасія, 5-Б акторський курс (худ.кер. Б.М.Бенюк, виклад. 

Т.М.Рижова, Л.П.Овчієва). 

5. Міжнародний арт-фестиваль «Сузір’я Несебрі» м.Несебр (Болгарія). 

Перше місце в номінації «Естрадна пісня». Пісковський Артур, 4-В 

акторський курс (худ.кер. Б.М.Бенюк, викладач сценічного співу 

Л.Х.Третяк). 

6. Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Об’єднаймо дитячу країну» 

м.Київ (Україна). Гран-прі. Пісковський Артур, 4-В акторський курс (худ.кер. 

Б.М.Бенюк). 

7. Всеукраїнський конкурс читців імені Івана Франка м.Київ. Гран-прі. 

Чалчинський Володимир, 2-Б акторський курс (худ.кер. С.А.Мойсеєв, 

виклад. А.О.Гладишева). 

 
У 2013/2014 навчальному році на п’ятнадцяти кафедрах університету 

навчально-виховний процес забезпечували 416 науково-педагогічних 

працівників, з яких 123 мають наукові ступені та (або) вчені звання, що 

складає 30 % від загальної кількості. Серед них штатних – 69, з яких 4 – 

доктори наук, професори; 7 – кандидатів наук, професорів; 24 – кандидати 

наук, доценти; 9 – кандидатів наук (без вченого звання); 4 – професори (без 

наукового ступеня); 21 – доценти (без наукового ступеня). 
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Крім того, до професорсько-викладацького складу входять 4 дійсних 

членів-кореспондентів (академіків) та 4 – члени-кореспонденти Національної 

академії мистецтв України. 

 
Вчена  рада 

У 2014 році Вчена рада працювала згідно з планом, складеним з 

урахуванням пропозицій ректорату, кафедр та керівників підрозділів. 

Відбулось 11 планових засідань. 

Вчена рада розглядала питання за такими напрямами: навчальна 

робота, навчально-методична, наукова, творча, організаційна, виховна і 

громадська робота кафедр університету: 

першої кафедри акторського мистецтва та режисури драми; 

музичного виховання; 

сценічної мови; 

філології; 

хореографії та пластичного виховання; 

кінотелеоператорства; 

кінознавства; 

другої кафедри акторського мистецтва та режисури драми. 

План роботи Вченої ради у звітному році виконано в цілому. 

Голови Державних екзаменаційних комісій, авторитетні діячі 

театрального та кіномистецтва: Брюховецька Л.І., Боровик Т.В., Бутко О.В., 

Куцик О.П., Довгань О.М., Житницький О.А., Завгородня О.В., Золоєв Т.О., 

Компанцева Н.В., Кобрин І.Д., Лісовець О.І., Микульський А.М., 

Остапенко Д.І., Панчук П.Ф., Руда Т.П., Шкарабан М.М., Цимбал Т.В., 

Янчук О.С. – у своїх звітах дали позитивну оцінку як теоретичним 

відповідям, так і захистам дипломних робіт випускників. 

Так, заслужений діяч мистецтв України Р. В. Неупокоєв у своєму звіті 

констатує: «Проведені державні іспити засвідчили, що робота по вихованню 
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молодих кадрів для лялькових театрів України ведеться успішно, плідно і 

науково обґрунтовано. Професорсько-викладацький склад університету 

наполегливо, вміло і тактовно передає студентам свій величезний і, судячи з 

результативності, позитивний досвід своєї практичної роботи в театрах і 

педагогічної – в учбових закладах». 

Н.В. Компанцева про іспит у кінотелеоператорів заявила: 

«Переглянувши дипломні фільми, хочеться зазначити, що всі випускники 

кафедри кінотелеоператорства гідні отримати дипломи освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «спеціаліст» і представляти українську 

операторську школу як на території нашої країни, так і за її межами». 

 
Загальна характеристика випускників університету: 

Денна форма навчання: 

Бакалаври 

Факультет театрального мистецтва  –  87 

Інститут екранних мистецтв  –  106 

Всього (денна форма навчання):  193 

Спеціалісти,  магістри 

Факультет театрального мистецтва: 

Спеціаліст  –  63 

Магістр  –  16 

Всього: 79 

Інститут екранних мистецтв: 

Спеціаліст  –  49 

Магістр  –  14 

Всього: 63 

Всього по університету (денна форма навчання): 

Спеціаліст  63 + 49 =  112 

Магістр  16 + 14 =  30 

Всього:  112 + 30 =  142 
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Заочна форма навчання: 

Бакалаври 

Факультет театрального мистецтва  –  52 

Інститут екранних мистецтв  –  62 

Всього (заочна форма навчання): 114 

Спеціалісти 

Факультет театрального мистецтва  –  12 

Інститут екранних мистецтв –  14 

Вечірня форма навчання  –  11 

Всього:  12 + 14 + 11 =  37 

Магістри 

Факультет театрального мистецтва  –  20 

Інститут екранних мистецтв –  28 

Всього:  20 + 28 =  48 

Всього по університету: 

Бакалаврів  193 + 114 =  307 

Спеціалістів  112 + 37 =  149 

Магістрів  30 + 48 =  78 

Всього випускників по університету (бакалаврів, спеціалістів, 

магістрів денної, заочної та вечірньої форм навчання): 

307 + 149 + 78 =  534 

У 2013 році випущено 465 випускників, а в 2014 році – 534 студенти, 

отже у цьому році випущено на 69 осіб більше. 

 
Показником якості освіти завжди були екзаменаційні сесії, які на 

факультетах в цілому пройшли згідно з графіком. Із 916 студентів денної 

форми навчання (з них 269 навчається за контрактом) – «відмінників» – 257; 

академзаборгованість мають 55 студентів; 20 студентів відраховані з 

університету за невиконання навчального плану (4 – факультет театрального 

мистецтва; 13 – Інститут екранних мистецтв). 
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По факультетах: 

Театрального мистецтва  –  431 студент (120 платників) 

на відмінно склали сесію  –  127 чоловік 

мали незадовільні оцінки  –  3 чоловіки 

Інститут екранних  мистецтв  –  485 студентів (149 платників) 

на відмінно склали сесію  –  130 чоловік 

мали незадовільні оцінки  –  34 чоловіки 

У порівнянні з минулим роком збільшилась кількість студентів, які 

мають оцінки «задовільно». Значно зменшилась кількість студентів Інституту 

екранних мистецтв, що мають академзаборгованість; більшість 

академзаборгованості становить невиконання практичних екранних робіт. 

 
На заочному відділенні у 2014 році заняття проходили в 

43 навчальних групах з 11 спеціалізацій (проведено 11 сесій), всього 

навчалося 495 студентів. 

Сесії на всіх курсах проходили своєчасно, заздалегідь надсилались 

виклики іногороднім студентам, велась повністю належна документація; 

26 студентів мають академзаборгованість, а 7 чоловік відраховані з числа 

студентів за невиконання навчального плану. 

 
Якщо вчена рада розглядала щомісячно магістральні проблеми 

розвитку університету, то ректорат оперативно розглядав питання 

щоденного життя. Всього відбулося 34 засідання, на яких розглянуто 

86 питань навчального, організаційного, дисциплінарного, виховного, 

господарчого та фінансового характеру. 

 
Навчальний відділ, як один із основних координаторів навчального 

процесу, впродовж навчального року спрямовував усю роботу на дотримання 

та контроль основних положень, що стосуються організації навчального 

процесу. 
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Протягом навчального року навчальний відділ займався 

впровадженням до документообігу нових форм документів з підготовки 

кадрів у вищих навчальних закладах І–ІV рівнів акредитації у відповідності 

до наказу № 384 від 29.03.2012 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України. В результаті співпркці з кафедрами та деканатами було опрацьовано 

понад 60 нових бланків, які охоплюють всі види навчального процесу: від 

приймальної комісії до Державної атестації студентів. 

Уводяться до документообігу основні нормативні документи, які 

визначені Положенням про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах ще у 1993 році: індивідуальний навчальний план 

студента, робочий навчальний план, графік навчального процесу. Серед 

основних нормативних документів були приведені у відповідність до форми 

Н-3.03 програми нормативних навчальних дисциплін та до форми Н-3.04 

робочі програми навчальних дисциплін. Навчальний відділ проводив 

постійні консультації та надавав методичні рекомендації викладачам кафедр 

щодо розробки робочих програм дисциплін. В університеті розроблене і 

затверджене вченою радою «Положення про організацію навчального 

процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців». 

Проте великий і важливий об’єм нормативних документів необхідно 

буде розробити і ввести в дію у зв’язку із затвердженням і введенням нового 

закону України про вищу освіту. 

У зв’язку з впровадженням нової форми навчального плану (Н-3.01) 

вперше було встановлено 30-годинне тижневе навантаження студентів та 

скорочена кількість курсових робіт. 

За звітний період навчальний відділ розробив методику перевірки 

кафедр. Комісія за участю представника навчального відділу перевірила 

наявність та зміст нормативної документації, що визначена «Положенням 

про організацію навчального процесу», виконання навчального навантаження 

науково-педагогічними працівниками та концертмейстерами за перше 

півріччя 2013/2014 н. р. В результаті перевірок кафедр було виявлено ряд 
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недоліків. Результати перевірок кафедр були оприлюднені на засіданнях 

вченої ради університету та встановлені терміни ліквідації недоліків. Проте 

методика перевірок кафедр вимагає значного вдосконалення і переробки. 

Впродовж навчального року навчальний відділ займався статистичною 

звітністю. Всі статистичні дані, звіти, таблиці завжди вчасно направляються 

до Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України та 

Держкомстату України. 

Навчальний відділ впродовж навчального року контролював та 

проводив облік виконаних годин викладачами на умовах погодинної оплати 

праці. Щомісяця працівники навчального відділу опрацьовують, як мінімум, 

300 табелів викладачів-погодинників та понад 30 табелів викладачів, що 

викладають на консультативних заняттях. 

Протягом року навчальний відділ тримає на контролі вакантні місця 

державного замовлення, академічні відпустки та переміщення контингенту 

студентів. 

За звітний період у різних установах Києва, з якими була попередня 

домовленість, пройшли стажування 36 викладачів університету. Окрім цього, 

користуючись Положенням про розширення форм підвищення кваліфікації у 

вузах мистецтв, творчі доробки викладачів нашого університету 

зарахувались як підвищення кваліфікації 21 викладачеві університету, хоча 

не всі викладачі пройшли підвищення кваліфікації у нормативні терміни. 

Стажування в нашому університеті пройшли 6 науково-педагогічних 

працівників з інших ВНЗ. 

Навчальна та виробнича практика студентів пройшла у відповідності 

до навчальних планів та Положення про проходження практики студентів 

університету. Проте проходження практичної підготовки вимагає значного 

вдосконалення, особливо по лінії оформлення документації. 

Упродовж навчального року навчальний відділ контролює своєчасну 

оплату за навчання студентів договірної форми навчання, в разі несвоєчасної 
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оплати видає наказ про недопущення до участі в заліково-екзаменаційній 

сесії. 

Навчальний відділ здійснював роботу з формування бази даних, 

замовлення та видачі випускникам дипломів про отримання відповідної 

вищої освіти, студентських квитків та їх дублікатів. За звітний період 

замовлено 566 дипломів, 388 студентських квитків, 430 залікових книжок та 

24 академічні довідки. 

 
Навчальний  театр 

За період роботи протягом 2014 року університетський навчальний 

театр працював у звичному режимі. За цей рік було випущено 6 нових 

вистав, а також в прокаті йшли, чи йдуть ще 11 вистав. На сцені навчального 

театру над випуском вистав працювало 8 акторських курсів, а саме: (курс 

худ.керівник – народна артистка УРСР, професор В.І.Зимня) О.Гаврош 

«Щоденник рядового Т.»; Я.Рева «Арт…», Б.Брехт «Кураж»; (курс 

худ.керівник – народний артист України, професор М.Ю.Резнікович) 

О.Уайльд «Як важливо бути серйозним»; (курс худ.керівник – заслужена 

артистка України, доцент, професор кафедри Є.О.Гулякіна) І.Котляревський 

«Наталка-Полтавка». Сьогоднішні випуски: (5-А курс, художній керівник – 

народний артист СРСР та України, професор Ю.М.Мажуга) М.Фермо «Двері 

грюкають», К.Чуковський «Муха-цокотуха», О.Островський «Гроза», 

Ф.Карінті «Поверність гроші»; (5-Б курс, художній керівник – заслужений 

діяч мистецтв Д.М.Богомазов) М.Гоголь «Одруження», Л.Керолл «Аліса в 

країні чудес»; (5-В курс, художній керівник – народний артист України, 

професор Б.М.Бенюк) Т.Вільямс «Солодкоголоса птаха юності»; Т.де Моліно 

«Благочестива Марта», І.Франко «Украдене щастя»; (4-А курс, художній 

керівник – заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри 

Ю.П.Висоцький) М. фон Маєнбург «Потвора», С.Мрожек та Ж.Жене 

«Граємо абсурд»; (4-Б курс, художній керівник – народний артист України, 

професор М.М.Рушковський) С.Міхей «Безіменна зірка». 
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В 2014 році в репертуарі навчального театру йшло та йде 17 вистав. За 

рік було показано 151 виставу, котрі подивились понад 30 тисяч глядачів. 

Збірт від реалізації театральних квитків – на суму приблизно 105 тисяч 

гривень. 

Виробничі цехи та обслуговуючий персонал театру працювали 

ритмічно, всі планові дипломні вистави оформлювались своєчасно в 

основному за рахунок підбору костюмів, реквізиту, деталей декорацій, які 

збереглися з минулих вистав, а також за рахунок бюджету університету. 

Також працівники навчального театру причетні до випуску та прокату 

дванадцяти вистав кафедри акторського мистецтва та режисури театру 

ляльок. 

Працівники навчального театру активно брали участь в оформленні та 

проведенні святкових і тематичних вечорів в університеті. Згідно з планом 

ректорату відбулись: День посвяти в студенти, Новорічний вечір, 

Міжнародний день театру та інші. 

Всі працівники театру сумлінно працювали впродовж навчального 

року. Проведення державних іспитів з майстерності актора відбулося на 

належному рівні. Своє завдання по забезпеченню практики студентів-

випускників акторських курсів, підготовки їх до складання державних іспитів 

з фаху навчальний театр виконав. 

 
Навчально-методичний  відділ  (кінотелекомплекс) 

Навчально-методичний відділ (кінотелекомплекс) є основною базою 

виробничої практики студентів із замкнутим циклом, головним завданням 

якого є матеріально-технічне забезпечення виробництва навчальних, 

курсових, переддипломних та дипломних практичних робіт. У своєму 

підпорядкуванні навчальний кінотелекомплекс має такі дільниці: знімальної 

техніки, відеотелевізійну, освітлювальну, звукотехнічну, обробки плівки, 

комп’ютерну, мультиплікаційну, фотодільницю, монтажу фільмів, 

кіновідеопроекційну, художньо-декораційну (костюмерну, фото та 
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кінотелепавільйони), господарсько-технічну частину, на яких за штатним 

розкладом працюють 56 штатних працівників. 

За браком коштів на відновлення власної технологічної бази 

кінотелекомплекс співпрацює з Національним центром Олександра 

Довженка (обробка кольорового фільмоматеріалу); Національною 

кіностудією художніх фільмів імені О.П.Довженка (послуги по звуковому 

оформленню фільмів, прокату костюмів, реквізиту, павільйонної площі), 

ТОВ «Фотофонд» (послуги по цифровому друку фотографій). 

На жаль, з боку Міністерства культури України не передбачено 

державного фінансування на виробництво курсових і дипломних робіт. 

Виконання студентських практичних робіт фінансується університетом зі 

спецфонду по 50 тисяч гривень на рік. 

Так, в підзвітному році 50 тисяч гривень були розподілені таким 

чином, щоб забезпечити дільниці кінотелекомплексу витратними 

матеріалами: 

- художньо-декораційна дільниця – 2990,00 грн. («Нова лінія», 

матеріали для виготовлення деталей декорацій і оздоблення кіно-

фотопавільйонів); 

- освітлювальна дільниця – 5875,00 грн. («Любисток», лампи до 

освітлювальних приладів); 2500,00 грн.ю («Любисток», профілактично-

ремонтні роботи регуляторів напруги, диммерів); 

- фото і відеотелевізійна дільниці – 6821,00 грн. (акумулятори до 

відео і фотокамер, зарядні пристрої, фарби для фотопринтерів, фотопапір, 

DVDдиски); 

- Національна кіностудія О.Довженка – 20 000,00 грн. (прокат 

реквізиту, костюмів, монтажно-тонувальні роботи для курсових та 

дипломних студентських робіт) 

- Національному центру Олександра Довженка – 4978,71 грн. 

(виготовлення оптичних фонограм); 
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- сплачена позаштатна зарплата – 3704,25 грн. (рольові актори та 

озвучування текстів). 

На складі кінотелекомплексу відсутня чорно-біла кіноплівка, але є в 

наявності 12 000 метрів кольорової негативної кіноплівки, а також 25 000 

метрів позитивної, яку необхідно використовувати, тому що якість її 

залежить від терміну зберігання. 

В 2013 році Національному центру Олександра Довженка проплачені 

кошти на її обробку сумою 11 886,24 грн. 

Дільниці кінотелекомплексу працюють в штатному режимі по 

забезпеченню обслуговування виробництва згідно заявок, наданих 

викладачами і студентами до диспетчерської кінотелекомплексу. 

За підзвітний період знято 7 сумісних дипломних фільмів і 72 

навчальні роботи студентів кафедри кінотелеоператорства. 

Наразі в запуску знаходяться 5 фільмів. 

Навчальним кінотелекомплексом введено в практику приймати від 

викладачів посеместрово заявки на завантаження дільниць. Така практика 

регулює через диспетчерське призначення виконання практичних робіт 

студентами з навчанням і робочий час працівників дільниць. 

Необхідно удосконалювати і дооснащувати технічну базу, вводити нові 

технології. 

Потребують нових приміщень освітлювальна дільниця, костюмерна, 

гримерна; ремонту – приміщення мультдільниці і дільниці обробки плівки та 

її специфікацій. 

Відсутність державного фінансування негативно позначається на 

роботі навчального кінотелекомплексу та якості виробництва студентських 

робіт. 

 
Наукова і науково-методична робота 

Наукова і науково-методична робота є одним з основних напрямів 
діяльності університету і пов’язана з дослідженням широкого кола питань з 
розвитку галузі театру, кіно і телебачення; розробкою науково-методичної і 
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методичної бази для підготовки фахівців відповідних мистецьких 
спеціальностей. 

У звітному періоді кафедрами теоретичного профілю проводилися 
дослідження проблем театрального та кіно- і телемистецтв в історичному та 
сучасному аспектах, а творчими кафедрами здійснювалася робота, 
спрямована на удосконалення методик підготовки мистецьких кадрів для 
театру, кіно і телебачення з урахуванням сучасних вимог до забезпечення 
навчального процесу. 

 
Протягом року викладачами університету підготовлено 206 публікацій, 

з яких вийшло друком 141. Серед них: 
 

- 3 монографії (Безгін О.І., Бернадська А.Є., Кочарян І.С., 
Успенська О.Ю. «Культурна політика та мистецька освіта: моделювання 
процесів», кафедра організації театральної справи; Клековкін О.Ю. 
«Мистецтво байдикування», «Театр при столику», кафедра театрознавства); 
 

- 2 навчальних посібники (Веселовська Г.І. «Сучасне театральне 
мистецтво», кафедра театрознавства, Одинець О.С. «Режисура телебачення 
як медіа-культура», кафедра режисури телебачення); 
 

- інші види видань: Митницький Е.М. «Я люблю такой театр», друга 
кафедра акторського мистецтва та режисури драми). 
 

- 134 статті (наукового, публіцистичного та творчого характеру). 
 
Разом з тим, протягом року продовжувалася робота з підготовки до 

друку: 
- 11 монографій (Висоцький Ю.П., друга кафедра акторського 

мистецтва та режисури драми; Коломієць Р.Г., друга кафедра акторського 
мистецтва та режисури драми (3); Ржевська М.Ю., кафедра театрознавства; 
Оніщенко О.І., кафедра суспільних наук; Горпенко В.Г., кафедра режисури 
телебачення; Скуратівський В.Л., кафедра режисури телебачення; 
Довженко І.Б., кафедра режисури телебачення; Оселедчик В.Д., кафедра 
режисури телебачення; Рудіна І.В, кафедра режисури телебачення); 

- 14 навчальних та навчально-методичних посібників; 1 підручник, 3 – 
науково-популярних видання, 8 методичних розробок, 4 методичних 
рекомендації, 12 навчальних програм, 12 статей; 

- словник комунікативних термінів (Дніпренко Н.К., кафедра режисури 
телебачення). 

Крім того, викладачами університету, як провідними фахівцями з 
питань підготовки кадрів для галузі театру, кіно і телебачення, у 2014 році 
було здійснено: 

- рецензування 10 наукових посібників (Єрмакова Н.П., Заболотна В.І., 
Фіалко В.О., Поліщук Н.М.); 
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- редагування наукових видань (Шерман Г.І., Безгін І.Д., 
Пилипчук Р.Я.) 

- опонування дисертаційних робіт (Ржевська М.Ю., Веселовська Г.І.). 
 
Результати наукових досліджень викладачів університету були 

опубліковані у фахових наукових виданнях, чисельність яких становить 
60 статей. 

Окрім публікацій у науковому збірнику КНУТКТ, статті НПП 
університету біли надруковані: у збірнику наукових праць Національної 
академії мистецтв України «Культурологічна думка», збірнику наукових 
праць Черкаського державного технологічного університету, Науковому 
віснику Ужгородського національного університету, електронному фаховому 
виданні Житомирського державного університету імені Івана Франка, 
Віснику Хмельницького інституту регіонального управління та права, 
збірнику наукових праць Одеського національного економічного 
університету «Віснику соціально-економічних досліджень» Мукачівського 
державного університету, журналі «Країна», науковому журналі «Часопис 
Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського», Віснику 
Мелітопольського державного університету, збірнику наукових праць 
Національної академії мистецтв України, науковому віснику Національної 
академії керівних кадрів культури і мистецтв. 

Ще статті опубліковано у часописах «Український театр ХХ століття. 
Антологія вистав», «Кіно-Театр», «Театральна Пектораль», «Культура і 
життя», «Мистецтво молодих», «День», «Музейний простір», «Театральная 
ремарка», «Київ театрально-концертний», «Театрально-концертний Київ», 
«Зеркало недели. Украина», «Українське мистецтвознавство», «Музична 
україністика. Сучасний вимір», «Комерсант», «Мистецькі обрії», «Українська 
етно-культурологічна енциклопедія», «Антиквар», «Голос України», 
«Контрамарка». газеті Національного академічного театру російської драми 
імені Лесі Українки «Театральное крылечко». 
 

Конференції 

Невід’ємною складовою науково-педагогічної діяльності 
професорсько-викладацького складу навчального закладу є участь у 
наукових конференціях та семінарах. Так протягом звітного періоду 
викладачі університету взяли участь у 46 наукових та науково-практичних 
конференціях різних наукових і освітніх установ з питань розвитку театру, 
кіно, телебачення, з яких 18 – міжнародні.  
 

На базі університету в 2014 році було організовано та проведено: 

- конференція «Сучасний театральний процес: проблеми і тенденції 
розвитку» - травень 2014р. (кафедра театрознавства); 
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- науково-практична конференція «Актуальні проблеми мистецького 
менеджменту. Історія, теорія, практика» - травень 2014 р. (кафедра 
організації театральної справи); 
 
- конференція «Сучасний театральний процес: проблеми і тенденції 
розвитку» - листопад 2014р. (кафедра театрознавства); 
 
- міжнародна науково-практична  конференція «Екранна творчість в 
сучасному медіакультурному просторі» - листопад 2014 р. (кафедра 
Режисури телебачення). 

 
КНУТКТ імені І.К.Карпенка-Карого став співзасновником спільно з 

асоціацією «Новий Акрополь» міжнародної наукової конференції  
«Традиція і культура. Обрії свободи», яка відбулася 12-13 грудня 2014 р. 
 

Підкомісія з театрального, кіно,-телемистецтва та естрадно-циркового 
мистецтва комісії з мистецтва НМР Міністерства освіти і науки України  

(020201,020203,020209) 
Очолює ректор університету - Безгін О.І., секретар – Майкут Н.В. 

У 2014 році проведено 3 (три) засідання. На засіданнях розглядались 
питання: 

а) експертизи щодо видання рукописів з грифом «Рекомендовано 
Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів 
вищих навчальних закладів»: 

- «Режисура телебачення як медіа-культура». Автор - Одинець О.С. 
(КНУ театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого) – одноголосно 
ухвалено про доцільність видання; 

 
б) проведення зовнішньої експертизи атестаційних справ: 
Папченка В.П., засл. працівника культури України (Київський 

національний університет культури і мистецтв); 
Лемішки Я.П., нар. артиста України (Тернопільський національний 

педагогічний університет імені В.Гнатюка). 
 

Наукова діяльність студентів 

Активну участь в науковому житті університету беруть студенти, 
аспіранти та асистенти-стажисти. Вони систематично друкуються в пресі, 
виступають з доповідями на наукових конференціях, беруть участь у 
всеукраїнських та міжнародних фестивалях. Впродовж 2014 навчального  
року вийшли друком  газетні і журнальні публікації студентів та аспірантів 
університету. 
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У звітний період були проведені такі студентські конференції: 
- «Образ Кобзаря та його твори в кінематографі», присвячена 200-

річчю від дня народження Тараса Шевченка, березень 2014 (кафедра 
суспільних наук); 

- «Дерев’яна архітектура України», березень 2014 (кафедра 
суспільних наук); 

- круглий стіл «Актуальні проблеми сучасного театрального 
процесу», квітень 2014 р.(кафедра театрознавства); 

- «До 69-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні», травень 
2014 р. (кафедра суспільних наук); 

- «Культура княжої доби», жовтень 2014р. (кафедра суспільних наук); 
- «Внесок українських діячів науки і культури в розгром 

фашистських окупантів: неупереджений погляд», листопад 2014 р. 
(кафедра суспільних наук); 

- «Актуальні проблеми організації, економіки і соціології театру», 
листопад  2014 р. (кафедра організації театральної  справи) 

До дня прав людини: 
- міжвузівські студентські читання «Проблематика прав людини 

за сучасних реалій», листопад 2014 р. (кафедра суспільних наук); 
- правові студентські читання «Пряма та прихована ксенофобія як 

проблема сучасних правовідносин», грудень 2014 р. (кафедра суспільних 
наук). 

 
Редакційно-видавнича діяльність 

Протягом року відділом науково-організаційної та редакційно-
видавничої роботи проводилася робота з видання Наукового вісника 
Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені 
І.К.Карпенка-Карого. У вересні було видано 14-й випуск збірника наукових 
праць, який присвячено знаменній даті в історії нашої держави – 200-річчю 
від дня народження світоча української літератури і мистецтва Тараса 
Григоровича Шевченка. У матеріалах збірника йдеться про творче 
інтерпретування творів Кобзаря режисерами й акторами на театральних 
сценах та в екранних мистецтвах, філософське осмислення цих творів крізь 
призму історичних зламів в історії України. Автори використовують багатий 
архівний матеріал, висвітлюючи нові й нові грані творчої спадщини 
Т.Шевченка. Підготовлено до друку 15-й випуск (грудень 2014 р.). 

 
Підготовка науково-педагогічних і кадрів вищої кваліфікації 

Станом на 30 грудня 2014 року в аспірантурі навчається: 48 осіб, з яких 
на бюджеті – 44 особи ( з яких 1 – у декретній відпустці) і 4 особи на 
контрактній основі (3 особи іноземці – аспірантура з відривом від 
виробництва, 1 особа ( громадянка України) – асистентура-стажування). 

- з відривом від виробництва: 38 осіб (16 – аспірантів, 22 – асистенти-
стажисти); 
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- без відриву від виробництва: 10 аспірантів (в тому числі – 1 у 
декретній відпустці). 

У 2014 році за результатами вступних іспитів зараховано до 
аспірантури та асистентури-стажування 11 осіб, а саме: 
1. Згідно обсягу держзамовлення 11 осіб (9 осіб денної форми навчання і 2 
особи – заочної), а саме: 

Аспірантура  
Кафедра ОТС – 2 особи (1 – денна ф.н., 1 – заочна ф.н.) 
Кафедра КЗН – 2 особи (1 – денна ф.н., 1 – заочна ф.н.) 
Асистентура-стажування 
Перша кафедра акторського мистецтва та режисури драми – 2 особи; 
Кафедра РТБ – 2 особи; 
Кафедра кінорежисури та кінодраматургії – 2 особи; 
Кафедра звукорежисури – 1 особа. 
 

2. На контрактній (платній основі) зараховано 3 особи денної ф.н., а саме: 
Аспірантура 
Кафедра ТЗН – 1 особа (Янь Чао, громадянин Китаю); 
Кафедра КЗН – 1 особа (Джалалі Моеіноддін, громадянин Ірану); 
Асистентура-стажування 
Кафедра кінорежисури та кінодраматургії – 1 особа (Монастирська 

Анастасія). 
 

Прикріплено до університету на здобуття наукового ступеня кандидата 
мистецтвознавця 10 здобувачів, з них 3 за контрактом (громадяни зарубіжних 
країн: Угорщина, Франція, Марокко), з них у 2014 р. – 2 особи. 

Відраховано по закінченні навчання в аспірантурі: 
аспірантів з відривом від виробництва – 3; 
аспірантів без відриву від виробництва – 2; 
асистентів-стажистів – 5. 
Відкріплено 4 здобувача наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавця. 
 

Організаційна та методична робота в галузі підготовки 
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 

З метою забезпечення обліку та звітності щодо підготовки наукових, 
науково-педагогічних, творчих кадрів вищої кваліфікації та наукового 
потенціалу університету: 

- у березні  та жовтні 2014 року планово здійснена атестація аспірантів 
та асистентів-стажистів; 

- у травні 2014 року відбулась сесія зі складання кандидатських іспитів 
з філософії та іноземної мови аспірантів, здобувачів і асистентів-стажистів. Із 
зарахованих аспірантів, асистентів і здобувачів кандидатські іспити склали: 

7 аспірантів, 7 ас.-стажистів, 3 здобувача (Сивачук: філос. і англ.; 
Артюгіна і Фекете: англ.). 
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Перенесено складання канд. іспитів з філос. та іноземної мови на 
наступний рік згідно із заявами: 

Геннар Мохсін (філос. і рос. мова) 
Хмідан Абдулгані (філос. і рос. мова) 
Коробенко Наталія (філос. і англ. мова). 

Організація навчання іноземних громадян 

Станом на 1 грудня 2014 року в університеті навчається 13 іноземних 
студентів (Білорусь, Росія, Молдова, Польща, Хорватія, Латвія, Чехія, Грузія, 
Іран, Італія, Казахстан, Сирія): 

- факультет театрального мистецтва – 4 особи, 
- Інститут екранних мистецтв – 9 осіб. 
За освітньо-кваліфікаційним рівнем: 
- бакалавр – 12 осіб, 
- спеціаліст – 1 особа, 
- магістр – 0 осіб. 
У 2014 році був відрахований 1 студент (Азербайджан) за власним 

бажанням. 
У 2014 році було прийнято на навчання до університету 7 іноземців 

(Казахстан, Молдова, Іран, Латвія, Хорватія, Білорусь, Чеська Республіка): 
 

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень 

Кількість 
студентів Назва структурного підрозділу Кількість 

студентів 

бакалавр 12 Факультет театрального мистецтва 4 
Інститут екранних мистецтв 8 

спеціаліст 1 Факультет театрального мистецтва 0 
Інститут екранних мистецтв 1 

магістр 0 Факультет театрального мистецтва 0 
Інститут екранних мистецтв 0 

 
У 2014 році  закінчують  навчання 1 випускник – 1 спеціаліст. 

У зв’язку з нововведеннями у роботі з іноземними студентами 
начальник відділу міжнародних зв’язків та аспірантури Золоєва Р.М. та 
фахівець по роботі з іноземцями Когут О.Ю. брали участь у семінарах 
Міністерства освіти і науки України «Порядок організації набору та навчання 
(стажування) іноземців та осіб без громадянства» та «Порядок видачі 
іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в 
Україні та їх реєстрації», «Оформлення запрошень на навчання для 
іноземних громадян» та «Актуальні питання підвищення 
конкурентоспроможності України на міжнародному ринку освітніх послуг: 
заходи з забезпечення якості навчання іноземців». 
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У зв’язку з введенням в дію Закону «Про вищу освіту» відділ 
опрацьовує нові умови прийому та навчання іноземних громадян в 
університеті. 
 

Міжнародна діяльність університету 

Участь університету у міжнародних заходах, які проходили за кордоном 

1. «Третій Міжнародний студентський фестиваль театральних та 
кінематографічних шкіл CLASSFEST», (Молдова, м.Кишинів, Академія 
музики, театру та образотворчого мистецтва; квітень 2014 р.) Учасники: 
студенти 4-Б курсу акторського мистецтва, художній керівник 
Богомазов Д.М.). 

2. Міжнародний фестиваль театрів ляльок на колесах, присвячений 
200-річчю з дня народження Г.Х.Андерсена, у проекті «Паневежис - 
культурная столица Литви. Пересечение культур» (Литва, м.Паневежис; 
квітень 2014 р.). Учасники: студенти кафедри акторського мистецтва та 
режисури ляльок, керівник Попов Л.П. 

3. «Четверта сесія Міжнародних театральних шкіл» (SINT), 
Драматична школа Harruckern при інституті Янош публічної освіти і Театр 
імені Йокай (Угорщина м.Бекешчаба; травень 2014 р.) Учасники: студенти   
4-Б курсу акторського мистецтва та викладач Олійник О.В. 

4. Восьмий Міжнародний фестиваль театральних шкіл ляльок (Польща, 
м.Білосток, Театральна академія імені А.Зельверовича; червень 2014 р.). 
Учасники: студенти кафедри  акторського мистецтва та режисури ляльок. 

5. Проект, присвячений розвитку культурних відносин між Польщею та 
Україною (Польща, м.Перемишль, Південно-східний науковий інститут; 
травень 2014 р.). Учасники: студенти Інституту екранних мистецтв 
Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені 
І.К.Карпенка-Карого. 

6. ХХХІV Міжнародний  фестиваль ВДІКу. (Росія, м.Москва, ВДІК; 
листопад,  2014 р.). Учасники: декан ІЕМ Равлюк-Голіцина О.М. 

7. Міжнародна конференція «Ляльковий театр та влада: цензура, 
пропаганда, опір» (Шарлевіль-Мізєр, Франція, листопад, 2014 р.) Учасники: 
викладач Шаповал Ю. 
 

Участь студентів та викладачів університету у Міжнародних заходах, 
які проходили в межах країни 

 
1. ХVІ Міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії». 

(м.Херсон: травень 2014 р.). Учасник: Безгін О.І. 
2. ІХ Міжнародний театральний фестиваль «Зустрічі в Одесі» та 

засідання круглого столу на тему «Репертуарний театр – це минуле чи 
теперішнє» (м.Одеса; вересень 2014 р.). Учасник: Безгін О.І. 

3. Міжнародний театральний майстер-клас «Навщо думати». (м.Львів; 
листопад 2014 р.). Учасники: викладач Маслак Ю.Ю. 
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4. Х Міжнародний театральний фестиваль імені Марії Заньковецької 
(м.Ніжин; грудень 2014 р.). Учасники: студенти 4-А курсу акторського 
мистецтва, худ. кер. курсу Висоцький Ю.П. 
 

Протягом року в КНУТКТ імені І.К Карпенка-Карого: 
1. Спільно з Французьким культурним центром університетом було 

організовано та проведено: 
- засідання круглого столу з питань спільних проблем у роботі театрів 

світу, Франції, України; 
- зустріч з представниками/керівниками театрів Франції з питань 

організації роботи театрів у Франції. 
2. Зустріч з послом Іраку в Україні Шорш Халід Саідом в Україні з 

приводу можливості подальшої співпраці (навчання іноземних студентів, 
участь у фестивалях, проведення спільно з творчими навчальними закладами 
Іраку міжнародних заходів). 

3. Зустріч з керівником китайсько-українського центру з питань 
співробітництва в галузі театрального мистецтва. 
 

Бібліотека 

Основна функція бібліотеки – інформаційне забезпечення освітньої та 
наукової роботи університету, оперативне і якісне обслуговування читачів. 

Керуючись у своїй роботі Законами України «Про вищу освіту», «Про 
бібліотеки і бібліотечну справу», нормативними положеннями Міністерства 
культури України, бібліотека спрямовує свою діяльність на: 

- забезпечення повного, якісного й оперативного обслуговування 
студентів, професорсько-викладацького складу, аспірантів, співробітників 
університету та інших категорій читачів; 

- організацію та ведення довідково-бібліографічного апарату; 
- формування книжкового фонду за профілем університету та 

інформаційними потребами читачів. 
 

ФОРМУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ 

На сьогодні фонд бібліотеки становить 49 356 примірників. З них: 
- книг – 44 745 прим.; 
- періодичних видань і брошур – 4 611 прим. 
Цього року книжковий фонд поповнювався виключно за рахунок книг, 

подарованих викладачами університету, організаціями та фізичними 
особами. Усього надійшло 982 одиниці. 

Нові надходження пройшли технічну та наукову обробку. У зв’язку з 
цим внесено зміни до інвентарних книг та каталогів бібліотеки. 

На І півріччя 2014 рік було проведено передплату періодичних видань 
для різних підрозділів університету на суму 12 310 грн. У зв’язку з 
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недостатнім фінансуванням університету коштів на передплату періодики на 
ІІ півріччя не виділено. 

У І кварталі 2014 року виконано значну роботу зі списання зношеної та 
застарілої літератури. Всього знято з обліку 3 592 книжкові одиниці. 
Підготовлено акт заміни втраченої літератури. Усього за поточний рік 
читачами було загублено 197 книг. 
 

БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Читацьку аудиторію бібліотеки складають студенти денної, вечірньої 
та заочної форм навчання, аспіранти, викладачі та працівники різних 
підрозділів вузу. 

Книговидача за 2014 рік склала понад 180 000 одиниць, відвідуваність 
бібліотеки – майже 38 тисяч відвідувань. 
 

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА 

У бібліотеці діє 3 каталоги: алфавітний, систематичний і 
топографічний. Ведеться робота над створенням алфавітного каталогу фонду 
читального залу. Провадиться робота з упорядкування двох основних 
каталогів – алфавітного і систематичного. Наявність бібліотечної програми 
та електронного каталогу суттєво пришвидшила б цей процес. 

У бібліотеці ведуться 34 тематичні картотеки. Кожен збірник художніх 
творів, наукових статей, а також журнали розписуються, поповнюючи 
відповідні картотеки. 

Працівники бібліотеки регулярно надають різноманітні тематичні 
довідки, допомагають читачам у підборі літератури для наукової та творчої 
роботи. У книгозбірні регулярно проводяться тематичні книжкові виставки 
та експозиції, присвячені видатним діячам вітчизняної та зарубіжної 
культури. 

 
ПОТОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Основними проблемами книгозбірні залишаються відсутність 
бібліотечних програм, брак приміщень для зберігання літератури, 
неможливість організації робочих місць для повноцінної роботи підрозділів у 
зв’язку з браком приміщень, застарілі й зношені стелажі, недостатня 
кількість копіювальної та розмножувальної техніки. 

Наслідком браку приміщень є також відсутність умов для зберігання 
рідкісних і цінних видань. Згідно з положенням про фонд рідкісних і цінних 
видань документи, що належать до фонду рідкісних і цінних видань, 
розміщуються і зберігаються у спеціально обладнаному для цього 
приміщенні. Вищий навчальний заклад забезпечує умови, необхідні для 
належного зберігання документів фонду рідкісних і цінних видань. 

Фонд рідкісних і цінних видань складає 800 одиниць. Вони потребують 
особливих умов зберігання: відокремлення від основного фонду, дотримання 
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температурного режиму. Зараз вони зберігаються в неналежних умовах без 
жодної систематизації. Користування цими виданнями наразі неможливе. 

На якість поточної роботи бібліотеки суттєво впливає відсутність 
бібліотечних програм. Цього року в університеті працювала Державна 
інспекція навчальних закладів України, яка здійснювала перевірку, зокрема й 
бібліотеки. Необхідну для комісії інформацію бібліотека може надати лише 
за наявності спеціалізованих електронних ресурсів. До статистичного звіту 
бібліотеки, що подається до Методичної ради бібліотек вищих навчальних 
закладів, щороку вносяться нові пункти, інформацію для яких також не 
можна отримати без використання електронних ресурсів. 

Отже, наступним етапом впровадження новітніх інформаційних 
технологій має стати придбання бібліотечної програми та створення 
електронного каталогу. 
 

ПРОБЛЕМИ БІБЛІОТЕКИ: 

відсутність бібліотечних програм; 
брак приміщень для зберігання літератури; 
неможливість організації робочих місць для повноцінної роботи 

підрозділів бібліотеки у зв’язку з браком приміщень; 
застарілі й зношені стелажі; 
недостатня кількість копіювальної та розмножувальної техніки. 

 
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ: 
поповнення фондів та збереження їх у належному стані; 
оперативне впровадження сучасних інформаційних технологій та 

ресурсів; 
створення власних інформаційних ресурсів (електронного каталогу, 

Інтернет-сайту); 
забезпечення належних умов зберігання рідкісних видань і стародруків; 
налагодження співпраці з іншими бібліотеками України та світу; 
удосконалення форм і методів роботи з користувачами. 

 
Протягом року Відділ міжнародних зв’язків та аспірантури: 

- надавав допомогу студентці Дрезденської академії мистецтв Аніті 
Міллер у підготовці творчої роботи (документальний фільм про 
спелеологію). Консультант: завідуючий кафедрою кінорежисури і 
драматургії кіно Інституту екранних мистецтв В.В.Марченко; 

- підтримує доброзичливі стосунки з посольствами, до яких 
університет звертається за допомогою при наданні підтримки в оформлені 
віз, можливості приїзду іноземних громадян до нашого університету під час 
фестивалів; 

- розглядає листи запрошення до участі у різних заходах та виконує 
оперативний зв’язок з організаторами запрошень, з’ясовує умови участі у 
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заході та доводить інформацію до керівництва університету, керівників 
деканатів, кафедр, художніх керівників і у разі зацікавленості проводить 
організаційні заходи щодо участі; 

- протягом року постійно ведеться робота по наповненню сайту 
університету новими матеріалами; 

- займається питаннями оформлення пакету документів для посольств 
та закордонних паспортів для студентів і викладачів, які їдуть на фестивалі 
або інші творчі заходи за кордон. 

 
Творчі заходи 

План проведення творчих заходів був затверджений Вченою радою 
24 вересня 2013 р. (протокол № 8) на 2013-2014 навчальний рік та 7 жовтня 
2014 р. (протокол № 8) на 2014-2015 навчальний рік. 

У 2014 році усі заплановані заходи були проведені у зазначені терміни 
та на хорошому творчо-організаційному рівні. А саме: 
 
1. До 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка: 

вечір поезії та прози - березень 
2. Міжнародний день театру. День гумору - березень 
3. Свято Великої Перемоги - травень 
4. Випускний вечір - червень 
5. День посвяти у студенти - вересень 
6. День української писемності і мови - листопад 
7. Новорічний вечір - грудень 

Окрім того: 
8. До 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка було підготовлено: 

Олександр Гаврош «Щоденник рядового Т.» Притча-ескіз на одну дію. 
Режисер-постановник – засл.артист України Євген Нищук (худ.кер. 
Зимня В.І.) - березень 
 

9. Студенти та науково-педагогічні працівники взяли участь у науково-
творчій акції «Мистецтво молодих-2014» Національної академії мистецтв 
України, присвяченій театральному мистецтву. 

Нагороди отримали: Зимня В.І. - «Золоту медаль НАМ України «За 
багаторічний педагогічний внесок у підготовку та виховання 
висококваліфікованих спеціалістів у галузі театрального мистецтва»; 

Почесні грамоти – за дипломні вистави: «Кураж» (за Б.Брехтом), 
випускники майстерні Зимньої В.І.; «Ігри на задвірках» (за Е.Мазією), 
випускники майстерні Резніковича М.Ю.; «Одруження» (за М.Гоголем), студ. 
5 курсу майстерні Богомазова Д.М.; за науковий проект «Зміни жанрової 
системи театрального письма у незалежній Україні» (за матеріалами журналу 
«Український театр» 1991-2009 рр.), студентка 5 театрозн. курсу Агата 
Лінець, наук. керівник  Клековкін О.Ю. - травень-листопад 
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Приймальна  комісія 

Відповідно до наказу № 141-Д від 27 грудня 2013 року був 

затверджений особовий склад приймальної комісії, який протягом усього 

періоду на основі розробленого плану роботи здійснював всі заходи щодо 

підготовки, організації та проведення вступної компанії в університеті. 

Університет у поточному році здійснював набір за напрямками 

підготовки (спеціальностями): «Театральне мистецтво» та «Кіно-, 

телемистецтво», денної, заочної та вечірньої форми навчання та за освітньо-

кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» на підставі 

ліцензії на здійснення освітньої діяльності та сертифікатів про акредитацію 

усіх спеціальностей за певними напрямками навчання. 

Для проведення якісного набору вступників приймальна комісія 

протягом року проводила відбірні консультації для вступників у період 

зимових та весняних шкільних канікул, у квітні, травні, червні – щосуботи та 

з 11 по 19 липня консультації проходили щодня. Двічі на рік в університеті 

здійснювався набір на консультативні заняття, що тривали  3 місяці. 

Для покращення профорієнтаційної та рекламної роботи інформація 

про діяльність університету розміщувалась у спеціалізованому виданні, а 

саме у «Довіднику для вступників до ВНЗ» Міжнародної освітньої корпорації 

«Гранд». 

Протягом навчального року працював навчальний театр, у якому 

майбутні вступники мали змогу переглянути дипломні вистави. 

27 березня 2014 року були проведені заходи, присвячені Дню відкритих 

дверей в університеті та Міжнародному дню театру. В рамках цих заходів 

відбувалися майстер-класи, відвідування вступниками відкритих занять, 

перегляд навчальних фільмів тощо. 

Згідно наказу № 19-Д від 28 лютого 2014 року для проведення творчих 

конкурсів та вступних екзаменів були створені предметно-екзаменаційна, 

фахова атестаційна, апеляційна та технічна комісії. 
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Строки прийому документів, проведення творчих конкурсів та 

вступних випробувань за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями 

співпали. Так для вступників за освітньо-кваліфікаційними рівнями 

«спеціаліст», «магістр» прийом документів розпочався 11 липня і завершився 

17 липня; екзамени проходили з 18 по 22 липня. Прийом документів за ОКР 

«бакалавр» проходив з 11 по 24 липня, а творчі конкурси та екзамени з 

конкурсних предметів відбувалися з 20 липня по 01 серпня. 

Відповідно до Умов та Правил прийому всі заяви за всіма ОКР 

обов’язково реєструвались в Єдиній державній електронній базі з питань 

освіти (далі – Єдина база). Єдина база надала можливість подавати заяви 

вступникам в електронній формі, які вступали на 1-й курс денної форми 

навчання. Цією нагодою скористалось приблизно 498 вступників за ОКР 

бакалавр, і це становить 42 %. Але на творчі конкурси з’явилось тільки 10 % 

вступників, які подали електронні заяви. 

Таким чином у 2014 році до Університету було подано 1804 заяви (в 

порівнянні з минулим роком це число зменшилось на 20 % (на 472 заяви)), з 

них: 

− за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» було подано 1417 заяв, із 

них на факультет театрального мистецтва 648 (денна форма навчання – 

569, заочна – 79), до Інституту екранних мистецтв – 769 (денна форма 

навчання 580, заочна - 139, вечірня – 50), 

− за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» було подано всього 229 

заяв, із них 106 – на факультет театрального мистецтва (денна форма 

навчання – 65, заочна – 41), 123 – до інституту екранних мистецтв (денна 

форма навчання – 65, вечірня – 22, заочна – 36); 

− за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» подано всього 101 заяву: 

51 – на факультет театрального мистецтва (денна форма навчання – 23, 

заочна – 28), 50 – до інституту екранних мистецтв (денна форма 

навчання – 18, заочна – 32); 
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− за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на старші курси було 

подано 57 заяв. 

Загальний конкурс в цілому по університету становив 5,14 осіб на одне 

місце, з них: 

− за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» 7,16 осіб на одне місце 

(денна форма навчання – 8,91 осіб на одне місце, заочно-вечірня – 3,89 

осіб на одне місце); 

− за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 2,36 осіб на одне місце 

(денна форма навчання – 2,0 осіб на одне місце, заочно-вечірня – 3,1 осіб 

на одне місце); 

− за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» 2,25 осіб на одне місце 

(денна форма навчання – 1,79 осіб на одне місце, заочна – 2,73 осіб на 

одне місце). 

Найбільший конкурс становив 43,8 особи на одне місце на спеціалізації 

«Диктор та ведучий програм телебачення» Інституту екранних мистецтв та 

14,94 особи на одне місце «Акторське мистецтво драматичного театру і кіно» 

факультету театрального мистецтва денної форми навчання, за ОКР 

«бакалавр». 

Серед них: випускників середніх загальноосвітніх шкіл, нагороджених 

золотою (срібною) медаллю – 122 осіб (109 на денну та 11 на заочну ф.н.); 

дітей-сиріт та дітей, що залишилися без піклування батьків – 8 (зараховано 

2 особи); інвалідів І–ІІ групи та дітей-інвалідів – 15 (зараховано 4 осіб); осіб, 

які згідно з п. 6 ст. 22 Закону України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи» – 9 

(зараховано 4 особу); подана одна заява та зарахована одна особа на умовах 

цільового прийому згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 

29.06.1999 р. № 1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській 

місцевості". 
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Географія вступників охоплює 24 області України та АР Крим. Було 

подано 256 заяву до університету від сільської молоді (зараховано 52 осіб, 27 

– за державним замовленням, 25 – за кошти фізичних та юридичних осіб). 

Під час проведення вступної кампанії було подано 11 заяв від 

іноземних громадян з них зараховано 9 осіб. 

Творчі конкурси та вступні випробування проходили згідно 

затвердженого розкладу з усіх ОКР та спеціалізацій. 

Вступні випробування розпочинались за розкладом та закінчувались 

вчасно. 

Приміщення та матеріально-технічна база для проведення вступних 

творчих випробувань були підготовлені належним чином, що не викликало 

нарікань з боку предметних екзаменаційних та фахових атестаційних комісій 

та вступників. 

За час вступної кампанії вступниками було подано 3 апеляційні заяви: 

(2 заяви – факультет театрального мистецтва, 1 заява – інститут екранних 

мистецтв). Всі заяви були розглянуті апеляційною комісією в установленому 

порядку у відповідності до положення про апеляційну комісію, і вступникам 

було надано кваліфіковану відповідь фахівців. За рішенням апеляційної 

комісії бали вступного випробування з усіх звернень залишився без змін. 

За наслідками творчих конкурсів та вступних випробувань та на 

підставі рішень приймальної комісії згідно наказів університету на навчання 

було зараховано 616 осіб, з них – 340 за кошти державного бюджету та 276 

осіб за кошти фізичних та юридичних осіб. 

За ОКР «бакалавр» зараховано 395 осіб, з них за державним 

замовленням – 198 осіб (денна – 129, вечірня та заочна форма навчання – 69 

осіб) та 197 за кошти фізичних та юридичних осіб (денна форма навчання – 

119 осіб, вечірня та заочна – 78 осіб). 

За ОКР «спеціаліст» зараховано 140 осіб, з них за державним 

замовленням – 97 осіб (денна 65 осіб, вечірня та заочна – 32 особи) та 43 
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особи за кошти фізичних та юридичних осіб (денна форма навчання - 26 осіб, 

вечірня та заочна – 17 осіб). 

За ОКР «магістр» зараховано 76 осіб, з них за державним замовленням 

– 45 осіб (денна – 23 особи, заочна – 22 особи) та 31 особа за кошти фізичних 

та юридичних осіб (денна форма навчання – 6 осіб, заочна – 25 осіб). 

В цілому треба відзначити професійну та якісну роботу всіх членів 

приймальної комісії та її технічного складу. Робота виконувалась згідно 

плану та, переважно, у встановлені терміни. 

 
Робота  адміністративно-господарського  відділу 

Ліквідовано аварію (лютий 2014) в борг зовнішнього теплопроводу в 

навчальному корпусі по вул. Щорса, 18. 

Ліквідовано аварію (серпень 2014) в борг водопроводу в навчальному 

корпусі по вул. Ярославів Вал, 40. 

Ліквідовано аварію (жовтень 2014) в борг вихідної каналізації в 

навчальному корпусі по вул. Ярославська, 17/22. 

Ліквідовано аварію (грудень 2014) в борг зовнішнього теплопроводу в 

навчальному корпусі по вул. Ярославська, 17/22. 

Відремонтували покрівлю в навчальному корпусі по вул. Хрещатик, 52 

та по вул. Ярославів Вал, 40. 

Уклали договір оренди навчальних корпусів по вул. Хрещатик, 52 та по 

вул. Ярославська, 17/22. 

Уклали договір оренди їдальні в навчальному корпусі по 

вул. Ярославів Вал, 40. 

Уклали охоронний договір на пам’ятку архітектури навчального 

корпусу по вул. Ярославів Вал, 40 за кошти орендаря їдальні. 

При підготовці до опалювального сезону провели підготовку теплових 

пунктів та систем опалення з випробуваннями, оформивши необхідний пакет 

документів для підключення до центральної мережі (борг). 
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Фінансова діяльність КНУ театру,  кіно і телебачення імені 
І. К. Карпенка-Карого протягом  2014 календарного року. 
 

У відповідності до затверджених планових призначень протягом 2014 

року на підготовку кадрів для сфери культури і мистецтва КНУ театру, кіно і 

телебачення імені І. К. Карпенка-Карого здійснено видатки за загальним 

фондом – 29404,9 тис. грн. та спеціальним фондом 9141,10 тис. грн. 

На рахунки спеціального фонду протягом звітного періоду надійшли 
кошти: 

плата за послуги бюджетних установ 10655,5 тис. грн. 

в т. ч.: 

за навчання, за проведення консультаційних занять, 
від реалізації театральних квитків 9417,0 тис. грн.; 

плата за гуртожиток 980,2 тис. грн.; 

плата за оренду майна 256,3 тис. грн. 

від реалізації майна 2,0 тис. грн. 

- благодійні внески, гранти та дарунки, кошти, що надійшли 
на виконання окремих доручень 93,3 тис. грн. 

 
в т. ч.: 

кошти на виплату стипендії СТД Росії 37,3 тис. грн. 

книги, бензин 56,0 тис. грн. 
 

Поточні видатки складають: 

1. Видатки на виплату заробітної плати та здійснення обов’язкових 

платежів до пенсійного фонду та фондів соціального страхування 

за загальним фондом – 22205,5 тис. грн. та спеціальним фондом 

7446,4 тис. грн. 

Видатки на виплату стипендії: 

Загальний фонд 6008,5 тис. грн. 

В т. ч.: 

Матеріальна допомога, премія 27,3 тис. грн. 

Інші власні надходження 21,6 тис. грн. 
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2. У відповідності до постанови КМУ від 5 квітня 1994 р. № 226 ”Про 

поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального 

забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” за 

звітний період 11 студентам перераховано 239,4 тис. грн.: 

• на харчування 182,2 тис. грн. 

• на придбання літератури та одягу, допомоги при закінченні ВНЗ
 57,2 тис. грн. 

 
Поточні видатки складають: 

3. Видатки на матеріали і послуги по виробництву студентських 

практичних курсових та дипломних фільмів становили: 

загальний фонд – 

спеціального фонду 50,0 тис. грн. 

в т. ч. 

• інші послуги та придбання 50,0 тис. грн. 

4. Для забезпечення поточних потреб університету у матеріалах, 

обладнанні, інвентарю та м’якого інвентарю було витрачено 91,9 тис. грн.: 

в т. ч.: 

• господарчих товарів 2,3 тис. грн. 

• студентських квитків та дипломів 52,0 тис. грн. 

• ел. товари 16,1 тис. грн. 

• науковий вісник 12,5 тис. грн. 

• поліграфія 6,3 тис. грн. 

• театральні квитки 2,7 тис. грн. 

• на здійснення обов’язкових платежів до бюджету та сплату 
податків, а також за послуги сторонніх організацій (банківське 
обслуговування; охоронні послуги; поліграфічні послуги; заправка 
картриджів офісної техніки; рекламні послуги; нотаріальні послуги; 
супроводження програмного забезпечення; проведення науково-
технічної обробки документів, палітурні роботи; медогляд 
працівників; обстеження технічного стану корпусів; страхування 
приміщень тощо) витрачено кошти в сумі 613,0 тис. грн. 
Видатки на відрядження становили  6,6 тис. грн. 



Kanira;ruri snAarKrr cKJraAarorb :

KaniralrHi snAarKu Ha npzg6aHHx o6rraauannfl, HaBqarrbHoi nireparyprE,
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