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У 2015 році на п’ятнадцяти кафедрах університету навчально-виховний 

процес забезпечували 406 науково-педагогічних працівників, з яких 115 

мають наукові ступені та (або) вчені звання, що складає 29% від загальної 

кількості. Серед них штатних – 66, з яких 5 докторів наук, професорів, 7 

кандидатів наук, професорів, 21 кандидат наук, доцент, 10 кандидатів наук 

(без вченого звання), 4 професори (без наукового ступеня), 21 доцент (без 

наукового ступеня). 

Крім того, до професорсько-викладацького складу входять 4 дійсних 

члени Національної академії мистецтв України (академіки) та 7 членів-

кореспондентів. 

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 

3 міжнародних і 5 всеукраїнських фестивалях та конкурсах, на яких 

46 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.). 

Переможці у фестивалях та конкурсах: 

Факультет театрального мистецтва 

Всеукраїнський конкурс читців «Лесині джерела» (м.Новоград-Волинський): 
АЖНОВ Віталій (5-Б акторський курс) гран-прі; 
ПІСКУНОВ Олександр (5-Б акторський курс) гран-прі; 
САЛАТА Анастасія (5-В акторський курс) 2 місце. 

Всеукраїнський конкурс читців імені Лесі Українки (м.Луцьк): 
ЛЮБІМОВА Єлизавета (3-Б акторський курс) гран-прі. 

Конкурс читців імені Івана Коваленка «Сила слова» (м.Боярка): 
САМАРСЬКИЙ Михайло (2-А акторський курс) 1 місце; 
МЕЛЕШКО Роман (2-А акторський курс) 3 місце. 

Всеукраїнський конкурс читців імені Івана Франка (м.Київ): 
АДАМЕНКО Богдан (3-Б акторський курс) гран-прі; 
ЛЕГЕЙДА Дар’я (3-Б акторський курс) 1 місце; 
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АНІПЧЕНКО Сергій (3-Б акторський курс) 2 місце. 

ХV Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Українська коляда» (м.Львів): 
Грані-прі – студенти 2 курсу акторів театру ляльок: 
ГРИЦЕНКО Анна, ДРАПАЛЮК Руслан, ДРУПП Юрій, 
ЖЕЛЕЗНОВ Олександр, КІСІЛЬОВА Маргарита, 
КОРСУНСЬКА-МАРЧЕНКО Валентина, ІГНАТЕНКО Ігор, 
ПУПКОВ Владлен, ФЕСЕНКО Карина, ПАТОКОВА Марія. 

Міжнародний фестиваль театральних шкіл «Етюд» (м.Тбілісі, Грузія): 
Приз «За кращий етюд» – студенти 3-Б акторського курсу: 
КОСЕНКО Катерина, ЖЕБОКРИЦЬКА Кетеван, 
МОТОРНА Марія, ТКАЧЕНКО Даніїл. 

Міжнародний фестиваль «НІМФА» (м.Київ): 
ПАСТУЩАК Ірина (5 курс режисури драматичного театру) гран-прі, 
ЛУЦЕНКО Тетяна (5-В акторський курс) гран-прі, 
МЕЛЬНИК Дар’я (3-Б акторський курс) гран-прі. 

Інститут екранних мистецтв 

Бердичівський кінофестиваль ім.Горенштейна: 
За фільм «Фан або пропав» 

ПОГУДІНА Наталія (4 курс кінотелеоператорства) 2 місце, 
ТАМТУРА Юлія (3 курс режисури художнього фільму) 2 місце. 

Міжнародний фестиваль кіношкіл (м.Порто, Португалія): 
За фільм «Блаженні» 

ФЕДОРЯЧЕНКО Ганна (5 курс режисури документального фільму) – 
приз журі. 

Премія Національної спілки кінематографістів України «За найкращий 
фільм-дебют-2014 – за альманах «Чорний зошит Майдану»: 

Студенти 2 курсу режисури телебачення: 
ЛИСЕНКО Анастасія, КРИСЬКО Анастасія, СЬОМІН Антон, 
БОРИСОВА Анна, ГОЛЬЦБЕРГ Анна, ЧЕРНОБАЙ Аліна, КОРЖ Анна, 
РОГАЛЕВСЬКИЙ Владислав, КАТИНСЬКИЙ Юрій, ЛИСУН Анна, 
ЖУКОВА Вікторія, КОСІНОВА Альона, ХМЕЛЬОВА Ася. 
Студенти 4 курсу кінотелеоператорства: 
ІВАНЬКО Ігор, ЄГОРОВ Ілля, КОЗЕКО Євгеній. 
Студент 3 курсу звукорежисури ОКУЛОВ Данило. 

- Міжнародний фестиваль православного кіно «Покров - 2015», 2015 р. 
«Сповідь», спеціальний приз за творчий пошук у документальному кіно - 
ЛАВРИНЕЦЬ Галина (майстерня Олександра Коваля) 
- Міжнародний фестиваль театральних шкіл «Етюд» у місті Тбілісі (Грузія, 
березень, 2015 р.), курс Мойсєєва С.А. (І кафедра акторського мистецтва) 
Тбіліський  інститут кіно і театру імені Шота Руставелі; Маслак Ю.Ю. студенти 
3-Б курсу приз «За кращий етюд» - студенти 3 «Б» акторського курсу: 
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КОСЕНКО Катерина, ЖЕБОКРИЦЬКА Кетеван, МОТОРНА Марія, 
ТКАЧЕНКО Даніїл. 
- Міжнародний фестиваль кіношкіл (м. Порто, Португалія) за фільм «Блаженні» 
ФЕДОРЯЧЕНКО Ганна (5 курс режисури документального кіно) - приз журі; 
- Міжнародному театральному фестивалі у місті Пекіні (Китай, 18 по 
30.09.2015 р.) курс Висоцького Ю.П. (ІІ кафедра акторського мистецтва 
Гран-прі За видатний спектакль «Ромео і Джульєта», ФЕЛІПЕНКО Юрій - За 
видатну гру в спектаклі «Забава», БАКЛАНОВ Григорій – За саму кращу 
акторську гру. 
 

Голови Державних екзаменаційних комісій, авторитетні діячі 
театрального та кінотелемистецтва: Брюховецька Л.І., Вантух М.М., 
Дорошенко І.В., Ільченко П.І., Коротенко О.В., Микульський А.В., 
Неупокоєв Р.В., Озіряний С.О., Руда Т.П., Сікорська І.М., Стецюк І.О., 
Стеценко А.Г., Федорів Ю.А., Цимбал Т.В. – у своїх звітах дали позитивну 
оцінку як теоретичним відповідям, так і захистам дипломних робіт 
випускників. 

 
Так, Народний артист України Озіряний Сергій Олександрович у своєму 

звіті констатує: «У дипломних виставах студенти виявили належний рівень 

фахової підготовки, широкий спектр професійних навичок, здобутих ними за 

час навчання, і не лише з майстерності актора, а й з дисциплін суміжних 

кафедр – сценічної мови, пластичного виховання. На іспитах з історії і теорії 

мистецтва студенти 4 і 5 курсів показали досить високий рівень знань. 

Переважна більшість студентів добре орієнтується в загальних питаннях 

різних видів мистецтва, а також в питаннях історії вітчизняного та 

зарубіжного театрів. Майже всі студенти довели, що знання, які вони здобули 

на семінарах та при самостійному вивченні теоретичної спадщини видатних 

майстрів сцени, вони вміють успішно застосовувати в своїх практичній 

діяльності». 

Голова Державної ЕК зі спеціалізації «Режисура телебачення» лауреат 

Національної премії України імені Т.Г.Шевченка заявив про високий рівень 

підготовки випускників кафедри: «Загальне враження від робіт добре. Люди 

навчені професії, вміють ставити точні завдання перед оператором, 

художником, композитором та виконавцями. Усі доклали чимало зусиль, щоб 
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відзняти дипломні роботи. Переважна більшість випускників готова до 

самостійної роботи на сучасному телебаченні. Є творчий азарт!» 

Загальна характеристика випускників університету 
Денна форма навчання 

Бакалаври 
Факультет театрального мистецтва 67 
Інститут екранних мистецтв 88 
Всього 155 
Спеціалісти, магістри 

Факультет театрального мистецтва 
Спеціалісти 42 
Магістри 17 
Всього 59 

Інститут екранних мистецтв 
Спеціалісти 41 
Магістри 14 
Всього 55 

Всього по університету: 
Бакалаври 67 + 88 = 155 
Спеціалісти 42 + 41 = 83 
Магістри 17 + 14 = 31 
Всього: 126 + 143 = 269 
З них 115 випускників отримали дипломи з відзнакою 

Заочна форма навчання 
Бакалаврів 98 
Спеціалістів 25 
Магістрів 30 
Всього 153 

Всього випускників Університету: 
Бакалаврів 
Денна 155 
Заочна 98 
Всього 253 
Спеціалістів 
Денна 83 
Заочна 25 
Всього 108 
Магістрів 
Денна 31 
Заочна 30 
Всього 61 
Разом випускників університету: 253 + 108 + 61 = 422 
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У 2014 році випущено 534 студенти, отже у 2015 році: 534 – 422 = на 112 
осіб менше. 

 
Показником якості освіти завжди були екзаменаційні сесії, які на 

факультетах пройшли згідно з графіком. 

Із 905 студентів денної форми навчання (з них 299 навчаються за 

контрактом) – відмінників 251; академічну заборгованість мали 60 студентів; 

21 студент відрахований з університету за невиконання навчального плану та 

за порушення умов договору (за несплату за навчання). 

По факультетах: 

Театрального мистецтва 421 студент (118 платників) 
На відмінно склали сесію 147 чоловік 
Мають заборгованість 11 чоловік 

Інститут екранних мистецтв 
Навчалось 474 студенти (181 платник) 
На відмінно склали сесію 104 чоловіки 
Мають заборгованість 49 чоловік 

Більшість академзаборгованість мають студенти через невиконання 

практичних екранних робіт та з іноземних мов. 

У цьому році активізувалась робота студентського самоврядування 

університету; на сьогодні накази про відрахування та переведення студентів 

на вакантні місця погоджуються зі студентською радою, як і призначення 

іменних стипендій. 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 

№ 1210-р «Деякі питання організації освітнього процесу у вищих навчальних 

закладах» до університету були переведені з Луганської державної академії 

культури і мистецтва 13 студентів, з них 8 за державним замовленням та 4 на 

контрактній основі. Відповідальною за переведення студентів з числа 

переміщених осіб була призначена Хайдар Н.О., яка чітко виконувала ці 

обов’язки. 

Станом на 10 грудня 2015 року на денній формі факультету театрального 

мистецтва навчається 435 студентів. На договірній основі – 131 студент. 

2 студенти знаходяться в академічній відпустці. 
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В Інституті екранних мистецтв навчається 499 студентів денної форми 

навчання, з них 201 студент – договірної форми навчання. 

56 студентів вечірньої форми навчання, з них 26 студентів – на 

договірній основі. 6 студентів знаходяться в академічній відпустці. 

Всього в університеті на денній формі навчається 934 студенти, 

56 студентів вечірньої форми навчання. З них 358 студентів договірної 

форми навчання. 

На заочному відділенні у 2015 н.р. заняття проходили у 44 навчальних 

групах з 12 спеціалізацій. Всього навчалося 419 студентів. На бюджетній 

формі 230 студентів, на контрактній 189 студентів. 

Всього у цьому навчальному році відбулося 12 сесій, було складено 12 

розкладів. Студенти з’явилися своєчасно та складали іспити та заліки, окрім 

деяких – їм встановлений термін ліквідації академзаборгованості. На 1 липня 

складено перевідний наказ, де і вказано результати сесій; студенти, які 

вчасно не ліквідували академічні заборгованості, були відраховані зі складу 

студентів університету. 

Цей навчальний рік закінчили навчання, склали державні іспити і 

захистили дипломні роботи 153 студенти: з освітньо-кваліфікаційного рівня 

бакалавр 98 чол., з освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст 25 чол., з 

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 30 чол. Склали Державний іспит, але 

не захистили дипломні роботи 16 чол. Та не склали Державний іспит і не 

захистили дипломних робіт 10 чол., всього 26 чол. – вони відраховані з 

правом захисту протягом 3-х років. 

На 30 червня 2015 року на заочному відділенні зроблені усі додатки до 

дипломів – 166 шт, наказ на присвоєння кваліфікації та видачу дипломів 

студентам університету, які склали Державний іспит зі спеціалізації та 

захистили дипломні роботи. 

На старші курси по всіх 12-ти спеціалізаціях переведено 235 студентів, 

мають академічну заборгованість 37 студентів, відраховано за невиконання 

навчального плану 3 студенти. 
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Вчена рада 

У 2015 навчальному 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. 

Протягом навчального року на Вченій раді розглядались питання про 

роботу кафедр: кінотелеоператорства, кінознавства, другої кафедри 

акторського мистецтва та режисури драми, звукорежисури, кафедри 

акторського мистецтва та режисури театру ляльок, суспільних наук, 

театрознавства. 

За звітний період було здійснено балотування на здобуття вченого 

звання професора (доктор мистецтвознавства Зубавіна І.Б.). 

У червні здійснена процедура таємного голосування щодо конкурсу на 

заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників – всього на 23 

посади. 

План роботи вченої ради у звітному році виконано в цілому. 

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. 

На засідання 6 квітня розглядалось питання проведення зовнішньої 

експертизи атестаційної справи щодо обгрунтованості присвоєння Вченою 

радою Київського національного університету культури і мистецтв вченого 

звання доцента Ніколаєнко В.І. та Балабану О.І., заслуженим артистам 

України. 

Якщо вчена рада розглядала щомісячно магістральні проблеми розвитку 

університету, то ректорат оперативно розглядав питання щоденного життя. 

Всього відбулося 36 засідань, на яких розглянуто 89 питань навчального, 

організаційного, дисциплінарного, виховного, господарчого та фінансового 

характеру. 
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Навчальний відділ 

За звітний період навчальний відділ працював над імплементацією 

нового Закону України «Про вищу освіту». 

У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України № 457 від 

26.01.2015 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2015 

навчальний рік» та роз’яснень і рекомендацій «Щодо особливостей 

організації освітнього процесу та формування навчальних планів у 2015/2016 

навчальному році» за № 1/9-126 від 13.03.2015 навчальний відділ розробив 

відповідні рекомендації. На засіданні Вченої ради університету від 

02.06.2015, протокол № 5, затверджено навчальні плани за освітніми 

програмами бакалаврів та за освітньо-професійними програмами магістрів. 

В навчальних планах бакалаврів враховано рекомендації Міністерства 

освіти України, а саме: 

- 1 кредит – 30 годин; 

- кількість годин аудиторних занять в одному кредиті ЄКТС (денна 

форма) для бакалаврів від 50% до 33% (15-10 годин); 

- кількість дисциплін до 8 на семестр, 16 на навчальний рік; 

- курсові роботи (орієнтовний обсяг – 3 кредити ЄКТС) виділені 

окремою позицією в навчальному плані та враховуються в число 16 

дисциплін на рік; 

- перелік обов’язкових дисциплін максимально 75% від загального 

обсягу кредитів ЄКТС та обсяг вибіркових дисциплін – не менше 25%. 

Розроблені навчальні плани магістрів з тривалістю навчання 1,5 роки. 

Рішенням Вченої ради від 31 березня 2015 р., протокол № 3, встановлено 

обсяги навчального навантаження науково-педагогічним працівникам в 

такому розмірі: 

На 1,0 ст. – 600 год. 
На 0,5 ст. – 300 год. 
На 0,25 ст. – 150 год. 

Концертмейстерам: 
На 1,0 ст. – 660 год. 
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На 0,5 ст. – 330 год. 
На 0,25 ст. – 165 год. 

Для тих, хто працює за сумісництвом: 
На 0,5 ст. – 300 год. 
На 0,25 ст. – 150 год. 

Завідувачам теоретичних кафедр, які не мають збільшення навчального 

навантаження за суміщенням або на умовах погодинної оплати праці, 

зменшити навчальне навантаження до 550 год. 

За цими зменшеними обсягами навантаження стояло скорочення 
навчальних планів 2-3-х і 4-х курсів на третину, що було відображено в 
робочих навчальних планах. 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 

№ 1210-р «Деякі питання організації освітнього процесу у вищих навчальних 

закладах» до університету були переведені з Луганської державної академії 

культури і мистецтва 13 студентів, з них 8 за державним замовленням та 4 на 

контрактній основі. Відповідальною за переведення студентів з числа 

переміщених осіб була призначена Хайдар Н. О., яка готувала відповідні 

накази та подавала інформацію до міністерств та комітетів Верховної Ради 

України. 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 

№ 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 

року № 266, у листопаді ц. р. навчальний відділ підготував Акт узгодження 

переліку спеціальностей та ліцензійного обсягу. 

У відповідності до ліцензійних умов по кожному викладачеві було 

переглянуто індивідуальні плани підвищення кваліфікації і визначені теми, за 

якими вони підвищували свою кваліфікацію. У зв’язку з тим, що до якісного 

складу увійшли сумісники та погодинники з трудовими книжками, цій 

категорії викладачів довелося надавати довідку з основного місця роботи про 

атестацію, або про підвищення кваліфікації за основним місцем роботи. На 
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сьогодні стажування проходить відповідно до плану-графіку підвищення 

кваліфікації на 2015/16 н. р. із зазначенням: 

- місця стажування; 
- терміну стажування; 
- теми стажування. 

Розроблено графік навчального процесу на 2015/16 навч. рік. 

У травні-червні ц. р. навчальний відділ працював над розрахунками 

вартості навчання, у відповідності до нових навчальних планів. В червні ц. р. 

в університеті працювало КРУ, на вимогу якого подавали різного роду 

інформацію та статистичні звіти. 

Упродовж року подавались статистичні звіти, у тому числі і форма        

2-3 НК, до Міністерства культури та Міністерства освіти і науки України та 

до інших організацій. 

Навчальний відділ контролював наявність вакантних місць державного 

замовлення та вивчає справи студентів, рейтинг успішності та нові 

нормативні документи щодо переведення претендентів на вакантні місця. 

На порядку денному найактуальніші питання – це розробка освітніх 

програм для бакалаврів та освітньо-професійних програм для магістрів. 
 

Навчальний театр 

Протягом 2015 року навчальним театром разом з художніми 
керівниками акторських випускних курсів було випущено 12 (дванадцять) 
вистав: 

- «Поминальна молитва» Г. Горіна, «Вечір одноактної п’єси» Лесі 
Українки та П. Меріме, «Буна» В. Маковій (художній керівник курсу – 
народний артист України, професор кафедри О. Шаварський); 

- «Васса Желєзнова» М. Горького, «Всі миші люблять сир» Д. Урбана, 
«Каліна з острова Інішмаан» М. Макдонааса (художній керівник курсу – 
народний артист України, доцент кафедри С. Мойсеєв); 

- «Угорська рапсодія» Ф. Карінті, «Двері грюкають» М. Фереса 
(художній керівник курсу – народний артист СРСР, професор Ю. Мажуга); 

- «Украдене щастя» І. Франка (художній керівник курсу – народний 
артист України, професор кафедри Б. бенюк); 

- «Потвора» М. Маєнбурга (художній керівник курсу – заслужений діяч 
мистецтв України, професор кафедри Ю. Висоцький); 
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- «Безіменна зірка» М. Себастьяна, «Врятуйне наші душі» К. Симонова 
(художній керівник курсу – народний артист України, професор 
М. Рушковський). 

 
За 2015 рік на сцені навчального театру було зіграно 145 вистав. Збір від 

реалізації театральних квитків за цей період становить 92880 грн. Вистави 
подивилось понад 11000 глядачів. 

Виробничі цехи та обслуговуючий персонал театру працювали 
злагоджено та ритмічно. Всі планові дипломні вистави були зроблені згідно з 
датами, затвердженими ректоратом. Працівники навчального театру активно 
брали участь в оформленні та проведенні святкових і тематичних вечорів в 
університеті. Згідно з планом ректорату відбувся Вечір посвяти у студенти. 

Всі працівники навчального театру сумлінно працювали протягом року. 
Своє завдання по забезпеченню практики студентів-випускників акторських 
курсів, підготовки їх до дипломних вистав – навчальний театр виконує. 

 
Навчально-методичний відділ (кінотелекомплекс) 

Фінансування на поточний фінансовий рік складає 50 тис.грн. зі 
спецфонду університету, з яких сплачено 16582,52 грн. кредиторської 
заборгованості за 2014 рік, а саме: 

- «Нова лінія» – витратні матеріали для художньо-декораційної дільниці 
– 2989 грн.; 

- кіностудія ім.О.П.Довженка – послуги – 3172 грн.; 
- МП «Любисток» – закупівля ламп до освітлювальних приладів і ремонт 

диммерів (регуляторів напруги) – 3600 грн.; 
- ТОВ «Візард» – витратні для відео-телевізійної та фотодільниць (в т.ч. 

акумулятори до відео та фотокамер) – 6821 грн. 
Залишок – 33417,48 грн., які спрямовані на забезпечення потреб 

знімальних груп згідно з кошторисами на виробництво до кінця 2015 року. 
Кожен семестр згідно з заявками викладачів складається розклад 

завантажень дільниць навчального кінотелекомплексу. Це роботи в 
кінофотопавільйонах, кіновідеопереглядових залах, дільницях відео-
телевізійній, звукозапису і звукотехніки. 

Що стосується виконання студентами практичних, курсових та 
дипломних робіт: 

Студенти 2-го та 3-го курсів КТО працюють за графіками в 
кінофотопавільйонах, забезпечені необхідними декораційними спорудами, 
костюмами та реквізитом: 

2-й курс КТО, художній керівник Кордун В.І. – 35 навч. відеоробіт з 
кіноосвітлення; 

3-й курс КТО, художній керівник Тяжлов Д.О. – 7 навч. відеоробіт з 
кіноосвітлення. 

Студенти 3-х, 4-х курсів та 5-х курсів зняли спільні роботи на 
відеоносіях як в інтер’єрах, так і на натурі, забезпечені автотранспортом на 
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виїздах (бензин за власний рахунок студентів), костюмами та реквізитом. 
Загалом на базі навчального кінотелекомплексу відзнято 7 дипломних 
фільмів (бакалаври) і 1 дипломну роботу (магістратура), а саме: 

«Бідні люди». 2,5 частини, колір, кіноплівка (зйомки закінчені; МТП); 
Реж. Соломія Томащук – 4-й РХФ (Ланчак Я.О.), 
Опер. Андрій Котляр – 4-й КТО (Вержбицький Б.В.); 
«Клаустрофобія». 25 хвилин, цифра; 
Реж. Ганна Федоряченко – 5-й РХФ (Коваль О.І.), 
Опер. – аспірант Джалалі – 2-й КТО (Вержбицький Б.В.). 
Навчальним кінотелекомплексом придбані лампи до освітлювальних 

приладів, відремонтовані диммери (випрямовувачі напруги), сплачені 
послуги кіностудії ім.О.П.Довженка за прокат реквізиту, костюмів. Прокат 
меблів тощо. 

Для повного забезпечення циклу роботи дільниці звукозапису і 
звукотехніки необхідно придбати 2 комп’ютери з потужними звуковою та 
відеокартами для запису синхронних шумів та озвучення мови (тонування). 

 
Приймальна комісія 

Відповідно до наказу №6-Д від 30 січня 2015 року був затверджений 

особовий склад приймальної комісії, який протягом усього періоду роботи на 

основі розробленого плану здійснював всі заходи щодо підготовки, 

організації та проведення вступної кампанії в університеті у 2015 році. 

Університет у поточному році здійснював набір за напрямками 

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

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

кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та ступенями «бакалавр» і «магістр». 

Набір здійснювався 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 очні консультації та консультування по телефону, 

відбірні консультації для вступників в період зимових та весняних шкільних 

канікул, а також консультації у квітні, травні, червні – щосуботи; з 10 по 

20 липня консультації проходили щодня. Двічі на рік в університеті 

здійснювався набір на консультативні заняття, що тривали 3 місяці. 
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Цьогоріч, у зв’язку зі складним матеріальним становищем, приймальна 

комісія не розміщувала інформаційні матеріали про університет у 

спеціалізованих виданнях. Натомість протягом року активно підтримувався 

сайт університету, на якому оперативно розміщувались необхідні матеріали 

про діяльність приймальної комісії, інформаційні матеріали щодо підготовки 

до вступу, велася консультаційна та роз’яснювальна робота з потенційними 

вступниками та їх батьками. 

З метою покращення профорієнтаційної роботи та залучення абітурієнтів 

до вступу проректор з науково-педагогічної роботи П.І.Кравчук відвідував 

Одеське театрально-художнє училище, що готує молодших спеціалістів з 

акторської майстерності, звукорежисури, художнього оформлення 

театральних вистав тощо. 

Крім того, цього року спільно з Одеською кіностудією була 

започаткована нова форма профорієнтаційної роботи: проведення 

консультаційних занять з підготовки до вступу до Університету на базі 

кіностудії. З цією метою викладачами Інституту екранних мистецтв були 

розроблені спеціальні програми для підготовки до вступу за спеціалізаціями: 

«Диктор та ведучий програм телебачення», «Режисура телебачення», 

«Звукорежисура», «Організація кінотелевиробництва» тощо. Заняття 

проводили як викладачі Інституту екранних мистецтв, так і працівники 

кіностудії. 

Протягом навчального року в Університеті працював навчальний театр, 

у якому майбутні вступники мали змогу переглянути дипломні вистави. 

27 березня 2015 року за традицією в Університеті були проведені заходи, 

присвячені Міжнародному дню театру, а саме – День відкритих дверей. В 

рамках цих заходів відбулися майстер-класи, відвідування вступниками 

відкритих занять, перегляд навчальних фільмів тощо. 

Згідно наказу № 30-Д від 07 квітня 2015 року для проведення творчих 

конкурсів та вступних екзаменів були створені предметно-екзаменаційна, 

фахова атестаційна, апеляційна та технічна комісії. 
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Крім того, уже під час активної підготовки до вступної кампанії від 

Міністерства освіти і науки надійшов Наказ від 11.06.2015 року за № 615 про 

затвердження Змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних 

закладів у 2015 році. Новий документ був створений і затверджений на 

засіданні Вченої ради Університету 26 червня 2015 р. та містив у собі деякі 

зміни щодо термінів проведення етапів вступної кампанії, пріоритетності 

вступу, пільгових категорій тощо. 

Цього року, на відміну від попередніх років, строки прийому документів, 

проведення творчих конкурсів та вступних випробувань за різними освітньо-

кваліфікаційними рівнями не співпадали. Так, для вступників за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та ступенем «магістр» прийом 

документів розпочався 06 липня і завершився 11 липня; екзамени проходили 

з 13 по 18 липня. Прийом документів за ступенем «бакалавр» проходив з 10 

по 24 липня, творчі конкурси та екзамени з конкурсних предметів 

відбувалися у дві хвилі з 21 по 31 липня. 

За умовами вступу до ВНЗ у цьому році до університету за ступенем 

«бакалавр» могли вступати лише ті абітурієнти, які склали зовнішнє 

незалежне оцінювання у 2015 році. Вступники, які не виконали цю умову, 

позбавлялися права складати екзамени із загальноосвітніх предметів в межах 

Університету. Разом з тим, виняток розповсюджувався лише на декілька 

категорій вступників, а саме: осіб, у яких є захворювання, що можуть бути 

перешкодою для проходження незалежного оцінювання, та осіб, звільнених з 

військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу. За час 

проведення вступної кампанії до Приймальної комісії надійшло 3 заяви від 

таких абітурієнтів, із них пройшов вступні творчі конкурси і склав вступні 

екзамени лише один. 

В той же час таке обмеження призвело до того, що багато вступників за 

ступенем «бакалавр» на заочну форму навчання втратили можливість 

подавати документи до Університету взагалі. 
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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 скористались приблизно 284 вступника за ступенем 

«бакалавр», що становить 15% від загальної кількості поданих заяв. Але на 

творчі конкурси з’явились лише 10% вступників із числа тих, які подали 

електронні заяви. 

Таким чином у 2015 році до Університету було подано 1888 заяв, із них: 

– за ступенем «бакалавр» було подано 1542 заяв, із них на факультет 
театрального мистецтва 720 (денна форма навчання – 684, заочна 36); до 
Інституту екранних мистецтв подано 822 заяви (денна форма навчання 
733, заочна – 59, вечірня – 30); 

– за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» було подано всього 179 
заяв, із них 89 – на факультет театрального мистецтва (денна форма 
навчання – 53, заочна – 36), 90 – до Інституту екранних мистецтв (денна 
форма навчання – 60, вечірня – 7, заочна – 23); 

– за ступенем «магістр» подано всього 87 заяв: 37 – на факультет 
театрального мистецтва (денна форма навчання – 16, заочна – 21); 50 – до 
Інституту екранних мистецтв (денна форма навчання – 22, заочна – 28); 

– за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на старші курси було 
подано 70 заяв, із них на факультет театрального мистецтва – 36, до 
Інституту екранних мистецтв – 44. 

 
Загальний конкурс в цілому по університету становив 6,01 осіб на одне 

місце, з них: 

– за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» 8,76 осіб, на одне 
місце (на очну форму навчання – 11,21 осіб на одне місце, на заочну – 
2,02 осіб на одне місце); 

– за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 1,92 осіб на одне 
місце (на очну форму навчання – 2,0 осіб на одне місце, на заочну – 
1,78 осіб на одне місце); 

– за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» 1,93 осіб на одне місце 
(денна форма навчання – 1,9 осіб на одне місце, заочна – 1,96 осіб на 
одне місце). 

 
Найбільший конкурс за ступенем «бакалавр» становив денній формі 

навчання на спеціалізації «Диктор та ведучий програм телебачення» 

Інституту екранних мистецтв – 43,25 осіб на одне місце та на спеціалізації 
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«Акторське мистецтво драматичного театру і кіно» факультету Театрального 

мистецтва – 18,53 особи на одне місце. 

Серед вступників до університету документи подавали: 

– випускники середніх загальноосвітніх шкіл, нагороджених золотою 
(срібною) медаллю – подавало 115 осіб, зараховано 26 вступників; 

– інваліди І-ІІ групи та діти-інваліди – подавало 17 осіб, зараховано 4 
особи; 

– особи, які згідно з п.6 ст.22 Закону України «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи» – 
подавало 3 особи, не зараховано жодної. 

 
Під час вступної кампанії заяв до вступу на умовах цільового прийому 

згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 № 1159 «Про 

підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості» не подавалося. 

У зв’язку з переоформленням продовження дії ліцензії на навчання 

іноземних громадян та за рішенням Приймальної комісії проведення вступної 

кампанії для іноземних громадян буде відбуватися з 1 вересня по 

10 листопада. 

Творчі конкурси та вступні фахові випробування проходили згідно 

затверджених розкладів з усіх спеціальностей освітніх рівнів. Вступні 

випробування розпочиналися за розкладом та закінчувались вчасно. 

Приміщення та матеріально-технічна база для проведення вступних 

творчих конкурсів 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 2 апеляційні заяви: (1 

заява – по спеціальності «Театральне мистецтво», 1 заява – по спеціальності 

«Кіно-, телемистецтво»). Заяви були розглянуті апеляційною комісією, в 

результаті чого вступникам було надано кваліфікаційну відповідь фахівців. 

За рішенням апеляційної комісії бали вступного випробування прийнятих 

звернень залишились без змін. 

За наслідками творчих конкурсів та вступних випробувань і на підставі 

рішень приймальної комісії згідно наказів університету на навчання було 
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зараховано 510 осіб, з них – 310 за кошти державного бюджету та 200 – за 

кошти фізичних та юридичних осіб. 

За ОКР «бакалавр» зараховано 323 особи, із них за державним 

замовленням – 176 осіб, на очну – 129, на заочну форма навчання –47 осіб) та 

147 за кошти фізичних та юридичних осіб (на очну форму навчання – 93 

особи, на заочну – 54 особи). 

За ОКР «спеціаліст» зараховано 132 особи, з них за державним 

замовленням – 89 осіб (на очну ф.н. – 60 осіб, на заочну – 29 осіб) та 43 особи 

за кошти фізичних та юридичних осіб (на очну форму навчання – 28 осіб, на 

заочну – 15 осіб). 

За ОКР «магістр» зараховано 60 осіб, із них за державним замовленням – 

45 осіб (на денну ф.н. – 20 осіб, на заочну – 25) та 15 осіб за кошти фізичних 

та юридичних осіб (на денну ф. н. – 3 особи, на заочну – 12 осіб). 

В цілому треба відзначити професійну та якісну роботу усіх членів 

приймальної комісії та її технічного складу. Робота виконувалась згідно 

плану у встановлені терміни. 
 

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 та 

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 203 публікації, з 
яких вийшло друком 145. Серед них: 
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- 2 монографії: «Національний театр ім. Марії Заньковецької» 
(Веселовська Г.І.), кафедра театрознавства; «HOMO SIMULTANE: Нарис 
про людину одночасну та її перформанси, скоєні і нескоєні, у театрі і поза 
його межами» (Клековкін О.Ю.), кафедра театрознавства; 

- 2 навчальні посібники: «Екранний твір. Шлях від задуму до глядача, 
кафедра» (Костилєва В.А.), кафедра режисури телебачення; «Національний 
академічний драматичний театр імені Івана Франка. Динаміка соціо-
культурних досліджень» (Захаревич М.В.), кафедра організації театральної 
справи; 

- 3 наукові праці, які можуть бути використані у навчальному процесі: 
«Brecht: Стратегеми», «Навколо Аристотеля: Історико-етимологічний 
конспект з архітектури драми» «Προλεγόμενα: Розщеплення театру. Вступ до 
історії театральних термінів і понять» (Клековкін О.Ю.), кафедра 
театрознавства. 

 
Разом з тим, протягом року продовжувалася робота з підготовки до 

друку: 
- 13 монографій (Третяк Л.Х., кафедра музичного виховання; Висоцький 

Ю.П., друга кафедра акторського мистецтва та режисури драми; 
Клековкін О.Ю., кафедра театрознавства; Фіалко В.О., кафедра 
театрознавства; Ржевська М.Ю., кафедра театрознавства; Оніщенко О.І., 
кафедра суспільних наук; Орлова Т.І., кафедра суспільних наук; 
Миропольська Є.В., кафедра суспільних наук ; Рудіна І.В., кафедра режисури 
телебачення; Довженко І.Б., кафедра режисури телебачення; Скуратівський 
В.Л., кафедра режисури телебачення; Горпенко В.Г., кафедра режисури 
телебачення; Оселедчик В.Д., кафедра режисури телебачення; Лягущенко 
А.Г., кафедра організації театральної справи); 

- 17 навчальних та навчально-методичних посібників; 1 науково-
аналітична розробка, 15 методичних розробок, 6 методичних рекомендацій, 6 
навчальних програм, 19 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 2015 році було 
здійснено: 

- рецензування наукових посібників (Владимирова Н.В., Єрмакова Н.П., 
Заболотна В.І., Фіалко В.О., Поліщук Н.М., Клековкін О.Ю., Пучков А.О.); 

- редагування наукових видань (Шерман Г.І., Клековкін, Проценко 
Ю.М.); 

- опонування дисертаційних робіт (Ржевська М.Ю., Веселовська Г.І., 
Братерська-Дронь М.Т., Росляк Р.В., Оніщенко О.І.). 

Результати наукових досліджень викладачів університету були 
опубліковані у фахових наукових виданнях, чисельність яких становить 
більше 100 статей. 
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Окрім публікацій у науковому збірнику КНУТКТ, статті НПП 

університету були 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. 

А також 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 56 наукових та науково-практичних конференціях різних наукових і 

освітніх установ з питань розвитку театру, кіно, телебачення, з яких 18 – 

міжнародні. 
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На базі університету в 2015 році було організовано та проведено: 

- науково-практична конференція «Актуальні проблеми мистецького 
менеджменту. Історія, теорія, практика» – квітень 2015 р. (кафедра 
організації театральної справи); 
 

- конференція «Сучасний театральний процес: проблеми і тенденції 
розвитку» – травень 2015р.(кафедра театрознавства); 
 

- науково-практична конференція «Корифеї українського театру: 
практика, педагогіка, традиції. Сучасний погляд на тему» спільно з 
музеєм театрального, музичного та кіномистецтва України – травень 2015р. 
(кафедра театрознавства); 
 

- міжнародна науково-творча конференція «Хресний шлях Леоніда 
Осики» (До 75-річчя від дня народження) – грудень 2015р. (кафедра 
кінознавства). 
 

КНУТКТ імені І.К.Карпенкв-Карого став співзасновником спільно з 
асоціацією «Новий Акрополь» міжнародної наукової конференції  
«Традиція і культура. Обрії свободи». 
 

Наукова діяльність студентів 

Активну участь в науковому житті університету беруть студенти, 
аспіранти та асистенти-стажисти. Вони друкуються в пресі, виступають з 
доповідями на наукових конференціях. 

 
У 2015 р. в університеті були проведені такі студентські конференції: 
- «Володимир Денисенко: «На барикадах совісті»(До 85-річчя від дня 

народження), березень 2015 р. (кафедра кінознавства); 
- круглий стіл «Актуальні проблеми сучасного театрального 

процесу», квітень 2015 р. (кафедра театрознавства); 
- «День примирення» (До 70-річчя закінчення Другої світової війни) 

травень 2015 р. (кафедра суспільних наук); 
- «Вклад України у розгром гітлерівської Німеччини» (До дня 

Перемоги), травень 2015 р. (кафедра суспільних наук); 
- «Замки та фортеці України», жовтень 2015 р.(кафедра суспільних 

наук); 
- «Київ напередодні Другої світової війни і повоєнні роки», листопад 

2015 р. (кафедра суспільних наук); 
- «Актуальні проблеми організації, економіки і соціології театру», 

листопад 2015 р. (кафедра організації театральної справи); 
- «Український іконопис та іконостаси», грудень 2015 р. (кафедра 

суспільних наук). 
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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 червні 2015 року було видано 16 випуск збірника 

наукових праць. 

У розділі «Театральне мистецтво» науковці пропонують увазі читачів 

розвідки саме про наукову домінанту в творчості теоретиків та практиків 

театру від часів Г.Е.Лессінга до 2010 років ХХІ століття. Розлого подано 

розділ «Екранні мистецтва», в якому йдеться і про  історію мистецьких течій 

та фільмів, і про теоретичні підходи в кіномистецтві, й про документалістику 

та сучасні компьютерні технології у створенні кінострічок. Розділ 

«Бібліографія» також представляє книжкові новинки про кіномитців. До 

традиційної рубрики «Культурологія» додалися розділи «Історіографія. 

Джерелознавство», де знаходимо цікаві документи з історії кіно, та 

«Мистецька педагогіка». Ці матеріали зацікавлять широке коло читачів. 

Підготовлено до друку 17 випуск (грудень 2015 р.). У 17 випуску 

«Наукового вісника» подано розвідки, в яких автори аналізують пошуки 

майстрів українського театру, організаційні аспекти театру минулого та 

сучасного, досліджують питання художнього простору й часу, історію 

термінів, що відбивають режисерську діяльність від античності до ХХІ 

століття. Окремим блоком виділені статті, присвячені творчій діяльності 

І.Карпенка-Карого (до 170-річчя від дня народження) та театрові корифеїв. У 

розділі «Екранні мистецтва» подано розвідку про процеси одержавлення 

кіногалузі (1918–1920), в різних аспектах висвітлено творчість, стосунки, 

долі С.Параджанова та Д.Демуцького в історії кіно, розглянуто феномен 

авторства в кінематографі та приклади варіативності в українському кіно. В 

розділах «Культурологія» та «Бібліографія» знаходимо аналітичні матеріали 

щодо потенціалу міжнаукового зв’язку в українській гуманістиці та фільму 

«Левіафан» А.Звягінцева. Зацікавлять читачів і рецензії на книжкові новинки. 
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Відповідна кількість примірників кожного з випусків збірника надаються 

до бібліотеки університету, для користування – усім кафедрам, безкоштовно 

надсилаються авторам наукових публікацій, вручаються членам редакційної 

колегії видання, членам вченої ради та керівництву університету, а також 

розповсюджуються серед учасників наукових конференцій, які проходять в 

університеті. 

Завершилась робота з включення «Наукового вісника» КНУТКТ до 

міжнародної бази науково-метричних видань (РІНЦ). Протягом року 

готувався пакет документів, щоб отримати дозвіл на входження в базу даних 

РІНЦ (Російський індекс наукового цитування). У вересні 2015 р. підписаний 

договір між КНУТКТ і електронною бібліотекою РІНЦ. А у грудні 2015 року 

16 випуск Вісника представлено в науково-метричній базі. Це дасть 

можливість Віснику набути міжнародної значимості. 
 

На базі університету працює 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 2015 році проведено 3 (три) засідання. На засіданнях розглядалось 
питання: 

проведення зовнішньої експертизи атестаційних справ: 
Ніколаєнка В.І., засл. артиста України (Київський національний 

університет культури і мистецтв); 
Баші О.П., засл. артистки України (Львівський національний університет 

імені Івана Франка); 
Цімох Н.І., засл. працівника культури України (Київський національний 

університет культури і мистецтв); 
Балабана О.І. (Київський національний університет культури і 

мистецтв). 
 

Підготовка науково-педагогічних  кадрів 

Станом на листопад 2015 року в аспірантурі та асистентурі-
стажуванні навчається: 
 

48 осіб, з яких на бюджеті – 42 особи (з них 2 – у декрет. відпустці) і 6 
осіб – на контрактній основі, серед них: 
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- з відривом від виробництва 12 аспірантів: з них 10 – за рахунок 
державного бюджету (1 – декрет) + 2 аспіранта за контрактом; 

- без відриву від виробництва 11 аспірантів: з них 9 – за рахунок 
державного бюджету (1 – декрет) + 2 аспіранта за контрактом; 

- асистентів-стажистів 25: з них 23 – держбюджет + 2 асистента за 
контрактом. 

У 2015 році за результатами вступних іспитів зараховано до аспірантури 
та асистентури-стажування: 
1. Згідно обсягу держзамовлення 11 осіб (10 осіб денної форми навчання і 
1особи – заочної), а саме: 

Аспірантура денної форми  
Кафедра ТЗН – 1 особа;  
Кафедра КЗН – 1 особа 
Аспірантура заочної форми 
Кафедра ОТС – 1 особа  
Асистентура-стажування 
Кафедра сценічної мови – 1 особа; 
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 4 особи, а саме: 
Аспірантура заочної форми 
Кафедра ОТС – 1 особа  
Кафедра КЗН – 1 особа (гром. Сирії) 
Асистентура-стажування 
Кафедра сценічної мови – 1 особа 
Кафедра акторського мистецтва та режисури театру ляльок – 1 особа. 

3. Прикріпилися до аспірантури університету згідно з п.10 «Положення про 
порядок проведення вступних іспитів до аспірантури КНУТКТ» як здобувачі 
наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 2 особи: 

Кафедра ОТС – 1 особа (працівник організації, що знаходиться у сфері 
управління Мінкульту); 

Кафедра КЗН – 1 особа (працівник нашого університету). 
Всього прикріплено до аспірантури університету 8 осіб, з них за 

контрактом 2 іноземця і 1 громадянин України. 
Відраховано у зв’язку із закінченням навчання: 
Аспірантів – 7 осіб, з них 5, які навчалися з відривом від виробництва; 
Асистентів-стажистів – 6 осіб. 
 

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: 
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- у березні 2015 року здійснена планова  атестація аспірантів  та асистентів-
стажистів; 
- у травні-червні 2015 року відбулась сесія зі складання кандидатських 
іспитів з філософії та іноземної мови аспірантів, здобувачів і асистентів-
стажистів; 
- у вересні–жовтні 2015 року здійснена планова атестація аспірантів та 
асистентів-стажистів; 
- у жовтні–листопаді 2015 року проведено прийом до аспірантури та 
асистентури-стажування (всього 15 осіб: 12 осіб денної форми навчання і 3 
особи заочної форми навчання). 
- у листопаді 2015 року за результатами складання кандидатського іспиту зі 
спеціальності, випускних іспитів та у зв’язку з закінченням строку 
перебування в аспірантурі та асистентурі-стажуванні відраховано: 5 
аспірантів (денної форми), 2 аспіранти (заочної форми), 6 асистентів-
стажистів. Всього 13 осіб. 
 

Навчання іноземних громадян 
Станом на 1 грудня 2015 року в університеті навчається 21 іноземець з 

таких країн: Узбекистан, Канада, Азербайджан, Росія, Казахстан, Грузія, 
Молдова, Іран, Латвія, Хорватія, Польща, Італія. 

З них: 
РТБ – 6 – бакалавр 
ЗВР – 1 – бакалавр 
РДТ – 2 – бакалавр 
КТО – 5 – бакалавр 
РХФ – 2 – бакалавр 
ОКТВ – 1 – бакалавр 
АДТ – 2 – бакалавр 
РАФ – 1 – бакалавр 
РЦ –  1 – спеціаліст 

У 2015 році за результатами вступного іспиту зараховано до 
університету 10 осіб. 

З них: денна форма навчання – 6 осіб, 
заочна форма навчання – 4 особи. 

На І курс вступило – 7 осіб, 
На ІІ курс вступила – 1 особа (шляхом переводу з КНУКіМ). 
На ІІІ курс вступила – 1 особа (на підставі першої вищої освіти) 
На V курс вступила – 1 особа (на підставі першої вищої профільної освіти) 

№ ПІБ країна спеціальність, 
художній керівник 

форма 
навчання 

№ наказу на 
зарахування 

1 Максим 
АРЛЮКОВ 

Росія КТО Вержбицький 
Б.В. 
І курс 

денна №312-СП  від 
26.10.15 до 
30.06.19 

2 Фаррух САІДОВ Узбекистан  ЗВР Ренков О.І. 
І курс 

денна №331-СП від 
11.11.15 до 
30.06.19 
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3 Мірослав 
БІЛАВИЧ 

Канада РДТ Судьїн В.М. 
І курс 

денна №332-С від 
12.11.15 до 
30.06.19 

4 Сара 
СЕЙДАХАНОВА 

Казахстан РХВ Ланчак Я.О. 
І курс 

денна №261-СП від 
22.09.15 до 
30.08.19 

5 Лала ДАМІР Азербайджан РТБ Дніпренко Н.К. 
І курс 

заочна №274-СП від 
22.09.15 до 
30.06.19 

6 Узеір ГАДЖІЄВ Азербайджан РТБ Дніпренко Н.К. 
І курс 

заочна №274-СП від 
22.09.15 до 
30.06.19 

7 Анвер 
ГУСЕЙНОВ 

Азербайджан КТО Філіпов В.К. 
І курс 

заочна 294-СП від 
01.10.15 до 
30.06.15 

8 Николоз 
ЗАЗАДЗЕ 

Грузія ОКТВ Мужук М.П. 
ІІ курс 

денна №248-СП від 
08.09.15 до 
30.06.18 

9 Георгій 
ВАШКАМАДЗЕ 

Грузія РХВ Шигаєва Г.М. 
ІІІ курс 

денна №307-СП від 
09.10.15 до 
30.06.17 

10 Майя БУРИЯНЕ Молдова РЦ Гокунь К.О. 
V курс 

заочна №303 від 08.10.15 
до 30.06.15 

 

Для довідки: в 2014/2015 навчальний рік до університету вступило 8 осіб. 
З них: денна форма навчання – 4 особи, 

заочна форма навчання – 4 особи. 
В 2015 році відраховані за невиконання навчального плану – 2 особи 
(громадяни Росії та Чехії). 
В 2015 році закінчив навчання 1 випускник – магістр ОКТВ (з подальшим 
вступом до аспірантури університету). 
 

Міжнародна діяльність університету 

Міжнародні закордонні заходи, та міжнародні заходи в межах країни в яких 
брав участь університет 

 
1. Участь у «Міжнародному театральному фестивалі (SINT), Драматична 
школа при інституті Янош публічної освіти і Театр імені Йокая» у місті 
Бекешчаба (Угорщина, 23-27.04. 2015 р.), курс Мойсєєва С.А. (І кафедра 
акторського мистецтва); ректор Безгін О.І. 
2. Участь у Міжнародному фестивалі православного кіно «Покров - 2015», 
2015 р. «Сповідь» спеціальний приз за творчий пошук у документальному 
кіно. 
3. Участь у Міжнародній конференції «Ляльковий театр та влада: цензура, 
пропаганда, опір» (Шарлевіль-Мізєр, Франція, листопад, 2014 р.) Учасники: 
викладач Шаповал Ю. 
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4. Участь у Міжнародному фестивалі театральних «Етюд»  шкіл у місті 
Тбілісі (Грузія, березень, 2015 р.) курс Мойсєєва С.Ан. ( І кафедра 
акторського мистецтва). 
Тбіліський інститут кіно і театру імені Шота Руставелі - приз «За кращий 
етюд». 
5. Участь у «Міжнародному студентському фестивалі театральних та 
кінематографічних шкіл CLASSFEST», Академія музики, театру та 
образотворчого мистецтва у місті Кишинів (Республіка Молдова, 
квітень/травень. 2015, курс Л.П.Попова (кафедра акторського мистецтва та 
режисури театру ляльок). 
6. Участь у «XVI Міжнародному театральному фестивалі «Мельпомена 
Таврії» (місто Херсон, травень 2015 р.), учасник: ректор Безгін О.І. 
7. Участь у Міжнародному фестивалі кіношкіл (м. Порто, Португалія), приз 
журі за фільм «Блаженні». 
8. Участь у «IV Міжнародному фестивалі театральних шкіл GATS», (18-29 
вересня 2015 р. Пекін, Китай), курс Висоцького Ю.П., ректор Безгін О.І. 
Гран-прі за видатний спектакль «Ромео і Джульєтта», 
приз за видатну гру в спектаклі «Забава», приз за саму кращу гру. 
9. Участь у «ХІ Міжнародному театральному фестивалі жіночої творчості 
імені Марії Заньковецької», курс Висоцького Ю.П., ректор Безгін О.І. 

 

Протягом року відбулися події: 
- участь у роботі українсько-китайської Підкомісії з питань співпраці у галузі 
культури між Україною та Китаєм при Міністерстві культури України 
(протягом року); 
- зустріч з  паном Лю Ліміном, генеральним директором ООО «Культурна 
коммунікація Пекин Дакє» (Пекін, Китай) з приводу можливості подальшої 
співпраці (участь у фестивалях, проведення спільно з творчими навчальними 
закладами Китаю міжнародних заходів). 

 

До кінця 2015 року заплановані ще такі творчі події 
- Літературно-музична композиція « Богдан-Ігор Антонич «Гармонія душі» 
спільно з Союзом русинів-українців Словацької республіки, виступає Евеліна 
Гвать (10 грудня 2015 р.); 
- Зустріч з професором Джейсоном Едвардом Хейлом (Bilkent University, 
Туреччина) та проведення майстер-класу для студентів з акторської 
майстерності (14 грудня 2015 р.). 
 

Крім того, відділом міжнародних зв’язків та аспірантури, 
в галузі міжнародної діяльності здійснено 

 

Протягом року постійно ведеться робота по наповненню сайту 
університету новими матеріалами з питань аспірантури, наукової діяльності 
та міжнародної діяльності. 

Протягом року відділ підтримує доброзичливі стосунки з посольствами, 
до яких університет звертається за допомогою при наданні підтримки в 
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оформленні віз, можливості приїзду іноземних громадян до нашого 
університету під час фестивалів. 

Відділ міжнародних зв’язків та аспірантури займається питаннями 
оформлення пакету документів для посольств та закордонних паспортів для 
студентів і викладачів, які їдуть на фестивалі або інші творчі заходи за 
кордон. 

Протягом року розглядаються листи-запрошення до участі у різних 
заходах та виконується оперативний зв’язок з організаторами запрошень, 
з’ясовуються умови участі у заході та доводиться інформація до керівництва 
університету, керівників деканатів, кафедр, художніх керівників і у разі 
зацікавленості проводяться організаційні заходи щодо участі. 
 

У 2015 році здійснені організаційні заходи, щодо участі університету в: 
1. 11-ий Міжнародний цирковий фестиваль, Будапешт, Угорщина, 7–11 січня 
2016 р. 
2. VI Венеціанський кінофестиваль короткометражних фільмів, 16–19 
березня, 2016 р. 
3. 45-ий Sehsüchte Міжнародний студентський кінофестиваль в Потсдам-
Бабельсберг, 20–24 квітня 2016 р. 
4. 21-ий Міжнародний фестиваль театральних шкіл, Братислава, Словаччина, 
10–15 червня, 2016 р. 
5. Запланована участь у відкритті китайського мистецького центру 
«Культурна комунікація Пекін Дакє» Пекін, Китай червень 2015 р. 

 
План проведення творчих заходів був затверджений Вченою радою 

7 жовтня 2014 р. (протокол № 8) на 2014-2015 навчальний рік та 6 жовтня 
2015 р. (протокол № 8) на 2015-2016 навчальний рік. 

У 2015 році усі заплановані заходи були проведені у зазначені терміни та 
на хорошому творчо-організаційному рівні. А саме: 
 

1.  Музичний світ Т.Г.Шевченка                                      - березень 
2.  Міжнародний день театру. День гумору     - березень 
3.  Вшанування викладачів університету – ветеранів війни 

(Зимньої В.І., Лисецького С.О., Рушковського М.М.)         - травень 
4.  Випускний вечір                     - червень 
5.  День посвяти у студенти                    - вересень 
6. День української писемності і мови                - листопад 
7. Новорічний вечір               - грудень 

25-26 листопада 2015 р. в університеті відбувся традиційний 
студентський кінофестиваль «Пролог». 

 

Окрім того, були проведені такі заходи: 
8. Творчий вечір студентів спеціалізації «режисура балету»: 
     - Катерина Білокур – балетна вистава; 
     - Композиції студентів; 
     - Болеро.       - квітень 
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9. Концерт студентів спеціалізації «режисура балету»: 
    - Історико-побутовий танець; 
    - Народний та стилізований танець; 
    - Болеро. 
        У виставах брали участь також солісти Національної опери України та 
учні Київського державного хореографічного училища - квітень 

 
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 51 093 примірників. З них: 
- книг – 46 266 прим.; 
- періодичних видань і брошур – 4 822 прим. 
Цього року книжковий фонд поповнювався виключно за рахунок 

книг, подарованих викладачами університету, організаціями та фізичними 
особами. Усього надійшло 924 одиниці. Зокрема, більша частина 
подарованих книг належали Ярославу Стельмаху та люб’язно передані 
Людмилою Стельмах. 

Нові надходження пройшли технічну та наукову обробку. Внесено 
відповідні зміни до інвентарних книг і каталогів бібліотеки. 

У зв’язку з недостатнім фінансуванням університет не має можливості 
виділити кошти на передплату періодики. З ІІ півріччя 2014 року передплата 
періодики не здійснюється. 

Ведеться робота зі списання зношеної та застарілої літератури. Складено 
12 актів на списання, які найближчим часом надійдуть до бухгалтерії. 

Підготовлено акт заміни втраченої літератури. Всього за поточний рік 
читачами було загублено 129 книг. 

 
БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Читацьку аудиторію бібліотеки складають студенти денної, вечірньої 
та заочної форм навчання, аспіранти, викладачі та працівники різних 
підрозділів вузу. 
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Книговидача за 2015 рік склала понад 180 000 одиниць, 
відвідуваність бібліотеки – понад 30 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. Було організовано 63 виставки. 

 

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 понад 800 одиниць. Вони 
потребують особливих умов зберігання – відокремлення від основного 
фонду, дотримання температурного режиму. Зараз вони зберігаються в 
неналежних умовах без жодної систематизації. Користування цими 
виданнями наразі неможливе. 

Студенти не завжди можуть залишити під заставу рідкісних книг 
студентський або заліковку, оскільки вони постійно потрібні у навчальному 
процесі чи для підтвердження особи. Тому чим далі, тим більше виникає 
нагальна потреба ввести читацькі квитки для студентів. В іншому випадку 
бібліотека ризикує втратити цінні та рідкісні видання, а також видання, які є 
в бібліотеці в малій кількості, через недбале ставлення студентів. 

Читацький квиток повинен мати таку само вагу, як і студентський 
квиток. Це забеспечить збереження фонду бібліотеки, оскільки книги, що є в 
кількох примірниках, та рідкісні книги видаватимуться під діючий документ 
студента. 
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Розвиток бібліотечно-інформаційних технологій неможливо уявити без 
електронних інформаційних ресурсів. Отже, наступним етапом 
впровадження новітніх інформаційних технологій має стати придбання 
бібліотечної програми та створення електронного каталогу. 

Відсутність бібліотечних програм суттєво впливає й на якість поточної 
роботи бібліотеки. Тобто, бібліотека не може надавати читачам ті сучасні 
послуги, які вже давно наявні майже в усіх бібліотках. До статистичного 
звіту бібліотеки, що подається до Методичної ради бібліотек вищих 
навчальних закладів, щороку вносяться нові пункти, інформацію для яких не 
можна отримати без використання електронних бібліотечних ресурсів. 
 

ПРОБЛЕМИ БІБЛІОТЕКИ: 
1) відсутність бібліотечних програм; 
2) брак приміщень для зберігання літератури; 
3) неможливість організації робочих місць для повноцінної роботи 

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

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ: 

1) поповнення фондів та збереження їх у належному стані; 
2) оперативне впровадження сучасних інформаційних технологій та 

ресурсів; 
3) створення власних інформаційних ресурсів (електронного каталогу, 

Інтернет-сайту); 
4) забезпечення належних умов зберігання рідкісних видань і 

стародруків; 
5) налагодження співпраці з іншими бібліотеками України та світу; 
6) удосконалення форм і методів роботи з користувачами. 
 

Адміністративно-господарський відділ 

Ліквідовано аварію (лютий та листопад 2015 р.) в борг – зовнішній 
теплопровід в навчальному корпусі по вул. Щорса, 18. 

Ліквідовано аварію (грудень 2014 та лютий 2015) в борг – зовнішній 
теплопровід у навчальному корпусі по вул. Ярославська, 17/22. 

Переклали зовнішню теплотрасу по вул. Ярославська, 17/22 (жовтень 
2015 р.). 

Відремонтували покрівлю в навчальному корпусі по вул. Хрещатик, 52. 
Ліквідовано аварію внутрішнього водопроводу (червень 2015) в 

навчальному корпусі по вул. Ярославська, 17/22 (борг). 
Замінили унітази та раковини в туалетах корпусу діафільмів по 

вул. Щорса, 18, арматуру та крани придбали коштом працівників. 
Відремонтували бойлери в гуртожитку університету. 
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Пофарбували паркан навколо довгобуду по вул. Ярославів Вал, 40 
коштом волонтерів. 

Відремонтували ворота в’їзду до подвір’я навчального корпусу по 
вул. Ярославів Вал, 40 коштом волонтерів. 

Придбали радіатори опалення для навчального корпусу по вул. Щорса, 
18 в кількості 43 шт. 

При підготовці до опалювального сезону 2015/2016 провели підготовку 
теплових пунктів та систем опалення з випробуваннями, оформивши 
необхідний пакет документів для підключення до центральної мережі (борг). 

Провели перевірку теплових лічильників (в борг). 
 

Фінансова діяльність КНУ театру, кіно і телебачення 
імені І. К. Карпенка-Карого протягом  2015 навчального року. 

У відповідності до затверджених планових призначень протягом 2015 

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

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

фондом – 32822,9 тис. грн. та спеціальним фондом 9481,8 тис. грн. 

На рахунки спеціального фонду протягом звітного періоду надійшли 
кошти: 

плата за послуги бюджетних установ       11059,5 тис. грн. 

в т.ч. 

за навчання, за проведення консультаційних занять, від реалізації 

театральних квитків –      9636,6 тис. грн.; 

плата за гуртожиток -      1015,8 тис. грн.; 

плата за оренду майна -    407,1 тис. грн. 

Від реалізації майна 

- благодійні внески, гранти та дарунки, кошти, що надійшли на виконання 
окремих доручень –        53,8  тис. грн. 

 
в т.ч. 

кошти на виплату стипендії СТД  Росії 

книги, бензин 53,8 тис. грн. 

Поточні видатки складають: 

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

платежів до пенсійного фонду та фондів соціального страхування 
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за загальним фондом – 25322,0 тис. грн. та спеціальним фондом – 

6579,1 тис. грн. 

Видатки на виплату стипендії: 

Загальний фонд – 6294,7 тис. грн. 

В т.ч. 

Матеріальна допомога, премія – 

Інші власні надходження – 22,40 тис. грн. 

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 190,2 тис. грн.: 

• на харчування-   149,1 тис. грн. 

• на придбання літератури та одягу, допомоги при закінчення 
ВНЗ – 41,1 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 177,4 тис.грн.: 

в т.ч. 
• театральні квитки -  3,8 тис. грн.; 
• студентських квитків та дипломів –  39,0 тис. грн.; 
• залікові книжки –  13,0 тис. грн.; 
• науковий вісник -  6,6 тис. грн.; 
• канцтовари, госптовари -  2,0 тис. грн.; 
• радіатори -  33,1 тис. грн. 
• на здійснення обов’язкових платежів до бюджету та сплату 

податків, а також за послуги сторонніх організацій (охороні 
послуги; супроводження програмного забезпечення; 
дезінфекція, вивіз сміття, прання білизни, медичний огляд 
працівників; обстеження технічного стану корпусів; 
страхування приміщень, оренда приміщень, послуги зв’язку, 
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rocnyrr iHrepuery, rorqo) BLrrpaqeHo Korurrl n cyrrai - 719,9 ruc.
rpH.

BraAarru Ha ni4prpl(eHlrf, craHoBuIJIu-7,5 TrIc. rpH.

Omara KoMyHutrIbH[x [ocJryr

3aranrHrafi Sona 1015,1 rllc. rpH.

Cneq $ona 1963,9 rI4c. rPH.

Kaniranrni nnAamu cKnaAalorb:

Kauirzulrni sr,rAarKr4 Ha npu46aHHs o6raAHaHHA, HaBq€ulbHoi dreparypn,

iuurnx npe4rrleriB AoBrocrpoKoBoro KoprrcryB anlafl, craHoBI,IJIV 3a paxyHoK

CneqiansHoro SoHny - 0,00 rI.Ic. rpH.
Inuri snacHi HaAXoAXeHHt - 37 ,8 rrrc. rpH.

B t..I.

KHuna

Perrop yninepcurery

37,8 ruc. rpn.

O. I. BesriH
#.:
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