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На 15 кафедрах університету навчально-виховний процес забезпечують 344 

науково-педагогічних працівника (НПП) чи 329 без концертмейстерів, з них: 

188 НПП працюють за контрактами і строковими трудовими договорами (з 

труд. кн.) та постійно (11 концертмейстерів); 177 - без концертмейстерів, з них: 

докторів наук, професорів – 15; кандидатів наук, доцентів – 59. 
 

Всього мають наукові ступені та (або) вчені звання – 73 штатних НПП, що 

становить 38,8% від 188 НПП чи (або) 41,2% від 177 НПП (без 

концертмейстерів). 

123 НПП – працюють за сумісництвом зовнішнім і внутрішнім, з них 7-ро 

НПП обіймають інші посади в університеті та 4 концертмейстера (сум. зовн.); 

119 - без концертмейстерів, з них: 

докторів наук, професорів – 11; кандидатів наук, доцентів – 21. 

Всього мають наукові ступені та (або) вчені звання – 33 НПП, які працюють за 

сумісництвом зовнішнім, що становить 26,8% від 123 НПП чи (або) 27,7% від 

119 НПП (без концертмейстерів і внутрішніх сумісників). 

29 НПП працюють на умовах погодинної оплати праці, з них 3-є обіймають 

інші посади в університеті. 

 

 

Навчально-методичний відділ 

У відповідності до штатного розпису університету, затвердженого 

Міністерством культури України, з 02 травня 2018 року навчальний відділ 

перейменовано в навчально-методичний відділ. 

Протягом 2017-18, та 2018-19 н.р. відділ забезпечував навчально-методичну 

організацію освітнього процесу. Пріоритетними завданнями 

було:  

- підвищення  ефективності освітньої діяльності та якості підготовки 

фахівців;  

- скорочення погодинного фонду;  

- ефективне використання ставок науково-педагогічних працівників; 

- підготовка та формування акредитацій них справ. 
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У порівнянні з 2017-2018 н.р.  погодинний фонд  було скорочено на 1631 

годин.  

Всі зусилля відділу були направлені на підготовку і проходження 

акредитаційної експертизи за напрямами підготовки та за освітньо-

професійними програмами, яка полягала у координації роботи структурних 

підрозділів та підготовці звіту-самоаналізу показників діяльності університету за 

результатами освітньої діяльності відповідно до спеціальностей та освітньо-

професійних програм, що акредитувалися. 

За звітний період навчально-методичний відділ підготував акредитаційні 

справи  за другим (магістерським) рівнем освіти за такими освітньо-

професійними програмами: 

-«Театрознавство»; 

-«Організація театральної справи»; 

-«Драматургія кіно і телебачення»; 

-«Кінознавство»; 

-«Організація кіно-,телевиробництва». 

Відповідно до рішення Акредитаційної комісії МОН України від 3 квітня ц.р., 

протокол № 129 (наказ МОН України від 06.04.2018 р. № 329)  оформлені 

сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм за другим 

(магістерським) рівнем освіти. 

За звітний період навчально-методичний відділ підготував акредитаційні 

справи за першим (бакалаврським) рівнем освіти за спеціальностями/напрямами  

підготовки 6.020201 Театральне мистецтво та 6.020203 Кіно-,телемистецтво.  

Відповідно до рішення Акредитаційної комісії МОН України від 12 червня 

2018 р., протокол № 130 (наказ МОН України від 20.06.2018 № 662) видані 

сертифікати  про акредитацію. 

Протягом вересня-листопада ц.р. відділ працював над матеріалами 

акредитаційних справ за освітньо-професійними програмами за другим 

(магістерським) рівнем освіти: 

Спеціальність 026 Сценічне мистецтво 

Акторське мистецтво театру і кіно 
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Режисура драматичного театру 

Режисура цирку 

Режисура балету 

Мистецтво театру ляльок 

Продюсерство сценічного мистецтва 

Спеціальність 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 

Режисура ігрового кіно 

Режисура неігрового кіно 

Майстерність диктора та ведучого програм телебачення 

Режисура телебачення 

Звукорежисура 

Кінооператорство 

Продюсерство аудіовізуального мистецтва та виробництва 

А також акредитаційні справи за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста 

за спеціальностями 7.02020101 Театральне мистецтво та 7.02020301 Кіно,-

телевиробнициво. 

Повністю сформовані справи були подані на експертизу  до МОН України та 

Акредитаційної комісії МОН України 23 листопада ц.р. 

Навчально-методичним відділом підготовлені накази: про затвердження 

графіка навчального процесу на 2018-19 н.р., про перелік навчальних дисциплін 

закріплених за відповідними кафедрами, про графіки подачі документів до 

навчального відділу, про формування груп для вивчення вибіркових дисциплін у 

2018-19 н.р., про призначення керівників практики, про призначення комісії із 

захисту результатів практики,  про проходження підвищення кваліфікації та 

стажування науково-педагогічними працівниками університету, про зарахування 

на новий навчальний рік науково-педагогічних працівників, які працюють за 

контрактом, за сумісництвом та на умовах погодинної оплати праці, про 

затвердження тем дипломних робіт та список керівників дипломних робіт 

здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) та  другим (магістерським) 

рівнем та узагальнено пропозиції кафедр щодо призначення голів 

екзаменаційних комісій на 2019 рік. 
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Відділом підготовлено пакет документів для участі у відборі виконавців 

державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних, наукових 

кадрів, що проводиться Конкурсною комісією Міністерства культури України у 

2018 році  та направлено до Міністерства культури України в установлені 

строки. 

Підготовлено пропозиції до обсягів державного замовлення на 2019-2021 роки 

за формами, згідно з додатками 2-7 Порядку формування державного 

замовлення на підготовку фахівців, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів від 15 квітня 2013 р. № 306 з відповідними обґрунтуваннями. 

Начальником відділу, на вимогу приймальної комісії визначено ліцензійні 

обсяги набору у 2018 р. за кожною освітньо-професійною програмою, 

підготовлені пропозиції щодо переведення на вакантні місця державного 

замовлення осіб, згідно з розділом ХП Умов прийому на навчання до вищих 

навчальних закладів України. 

У жовтні ц.р. відділ підготував та до 5 жовтня подав до Управління 

статистики звіт за формою 2-3 НК. 

На виконання ст.60 пп.4,5 Закону України «Про вищу освіту», Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, 

Державних вимог до якісних характеристик підготовки фахівців,  активізувалась 

робота з проходження підвищення кваліфікації та стажування науково-

педагогічних працівників університету.  Підвищення кваліфікації (стажування)  

НПП проходили відповідно до плану-графіку підвищення кваліфікації на 2017-

18 н.р. та 2018-19 н.р., який затверджується на навчальний рік у відповідності до 

перспективного плану із зазначенням: 

- місця стажування; 

- терміну стажування; 

- теми стажування. 

За звітний період 58 науково-педагогічних працівників нашого університету, 

які працюють за контрактом та сумісництвом, пройшли  підвищення кваліфікації 

(стажування) в різних установах міста Києва, а саме: на кіностудіях,  у 
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телекомпаніях, театрах Києва, творчих спілках, вузах Києва, Інститутах 

післядипломної освіти, а також захистили дисертації на здобуття наукового 

ступеня, отримали почесні звання, у відповідності до плану-графіка 

університету. Зараховано творчі здобутки як підвищення кваліфікації професору 

Зимній В.І. 

Результати підвищення кваліфікації та проходження стажування 

враховуються під час обрання на посаду за конкурсом та при укладанні 

трудового договору з науково-педагогічними працівниками. 

В університеті пройшли підвищення кваліфікації та стажування  науково-

педагогічних працівників з інших навчальних закладів України- 22 науково-

педагогічних працівника з них: 17 НПП - з Харківської державної академії 

культури;  3 НПП -  з Таврійського національного університету імені 

В.І.Вернадського Запорізького національного університету; 1 НПП -  з 

Львівського національного університету імені Івана Франка. Вперше на платній 

основі пройшла підвищення кваліфікації викладач Київського міжнародного 

університету (встановлена оплата складає 1500 грн.). 

Практична підготовка студентів є важливою складовою підготовки майбутніх 

фахівців в галузі культури і мистецтва. В 2018 році значно активізувалась робота 

з пошуку баз практик для студентів університету. 

Студенти спеціальності «Сценічне мистецтво», практичних спеціалізацій та 

ОПП проходили  практичну підготовку (навчальну та виробничу практику) в 

провідних театрах України: Національному академічному драматичному театрі 

імені І.Франка Національному академічному театрі імені Лесі Українки, 

Національній опері України імені Т.Шевченка, Київському академічному  

Молодому театрі, академічній майстерні театрального мистецтва «Сузір’я», 

театрі Золоті ворота, Київському академічному театрі ляльок, академічному 

театрі драми і комедії на Лівому березі, Львівській національній опері імені 

Соломії Крушельницької, Чернігівському академічному українському музично-

драматичному театрі та театрах Вінниці, Житомира, Сум, Миколаєва, Одеси, 

Херсона, Рівного, Ужгорода та Мукачевого. Студенти теоретичних спеціалізацій 
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та ОПП проходили практику в музеях, редакціях журналів, газет, в архівах та 

інтернет-виданнях. 

Студенти спеціальності «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» 

проходили практику на телестудіях і телеканалах( 5-й канал, канал 24, Новий 

канал, СТБ, ТЕТ, ІСТV, телеканал КИЇВ, Фільм ЮА, СТАР-МЕДІА, ТОВ 

«Кіноман», ТОВ «Кіносервіс «Карточчі-Україна) рекламних і продакшн 

агенціях, у Держкіно України, кінотеатрах, Музеї театрального, музичного та 

кіномистецтва України, Центральному державному архіві-музеї літератури і 

мистецтва України. 

Навчальний відділ працював над розрахунками вартості навчання за всіма 

освітньо-професійними програмами, рівнями освіти та формами навчання у 

зв’язку з підвищенням вартості навчання на коефіцієнт  інфляції. 

У відповідності  до встановленої Постановою Кабінету Міністрів України від 

26.08.2015 р.№ 658 формули  щодо розрахунку коштів, які підлягають 

відшкодуванню за навчання за державним замовленням, зроблено розрахунок 

студентам, які вступили на навчання до університету за державним 

замовленням. 

Відділ контролював наявність вакантних місць державного замовлення, 

начальник навчального відділу доповідала на ректораті з цього питання. 

Вивчали справи студентів, рейтинг успішності та нові нормативні документи 

щодо  переведення на вакантні місця. Здійснювали контроль за дотриманням 

«Положення про переведення на вакантні місця державного замовлення 

студентів університету» з урахуванням нових пільгових категорій здобувачів 

вищої освіти.  

У 2017-18 н.р. було переведено на навчання за державним замовленням всього 

38 студентів, з них: денна формою навчання  - 31 студент,  заочна ф.н. – 6 

студентів, вечірня ф.н.-  1 студент. За перший семестр 2018-2019 н.р.  було 

переведено на бюджет 35 студентів, з них: 27 студентів денної форми навчання 

та 8 студентів заочної форми навчання. 

Щомісяця навчально-методичний відділ контролював виконання навчального 

навантаження науково-педагогічних працівників на умовах погодинної оплати 
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праці: перевірялась відповідність розкладу та навчального навантаження, 

заповнювались картки викладачів. 

Відділом замовлено 370 дипломів та відповідно додатків до дипломів 

європейського зразка: дипломів бакалаврів – 309 од.,  магістрів – 61 од. 

Студентських квитків – 443 од., залікових книжок – 427 од. Видавалися 

дублікати дипломів на вимогу випускників минулих років та додатки 

європейського зразка у відповідності до навчальних планів 1990- 2010-х років, з 

перерахунком кредитів, годин та переліку дисциплін. 

Впродовж  календарного року ведеться облік, видача  та списання документів 

про освіту, про що складаються акти на списання та передаються до бухгалтерії 

університету. 

Працівники навчально-методичного відділу входили до складу комісії з 

перевірки роботи кафедр, які звітували про навчальну, методичну, наукову та 

організаційну роботу на засіданнях Вченої ради університету впродовж 

календарного року. 

 

 

Факультет театрального мистецтва 

Станом на 10 грудня 2018 року контингент студентів денної форми навчання 

факультету театрального мистецтва становить 484 особи, з них по освітньо-

професійних програмах (спеціалізаціях): 

 акторське мистецтво театру і кіно – 284 студенти; 

 акторське мистецтво драматичного театру і кіно – 49 студенти; 

 режисура драматичного театру – 40 студентів; 

 мистецтво театру ляльок – 7 студентів; 

 акторське мистецтво театру ляльок – 28 студентів; 

 режисура театру ляльок – 4 студент; 

 сценографія театру ляльок – 6 студентів; 

 режисура балету – 5 студентів; 

 театрознавство – 19 студентів; 



 9

 організація театральної справи – 28 студентів; 

 продюсерство сценічного мистецтва – 14 студентів. 

Освітній ступінь «бакалавр» здобувають 396 студент, освітній ступінь 

«магістр» – 88 студенти. 

На договірній основі навчалися 190 студент. 

2 студенти знаходяться в академічній відпустці. 

Результати літньої заліково-екзаменаційної сесії свідчать в основному про 

відповідальне ставлення студентів до навчання. Сесія пройшла організовано та 

згідно з розкладом. 

За результатами літньої сесії 31,7 % студентів склали сесію на «відмінно». На 

«відмінно» і «добре» – 39,2 % студентів факультету. Мали оцінку «задовільно» – 

24,1 % від усіх студентів факультету, 5 % (17 студентів) мають академічну 

заборгованість.  

Спираючись на пропозиції кафедр, деканат готував подання на призначення 

студентам факультету іменних стипендій. При цьому враховувалось не тільки 

відмінне навчання, участь у міжнародних та всеукраїнських фестивалях та 

конкурсах, а й цікава творча індивідуальність студентів та активна участь у 

громадському житті університету та міста. 

За звітний період зі складу студентів факультету було відраховано 

13 студентів. Студенти відраховувались з різних причин: за власним бажанням, 

академічну заборгованість, професійну непридатність. 

Деканатом постійно проводилась робота по контролю за відвідуванням 

студентами лекційних занять, ліквідації академзаборгованості і сплати за 

навчання. Основна кількість пропусків припадає на загальноосвітні предмети, 

але значна кількість пропусків і занять по спеціальності. На всі порушення 

дисципліни деканат реагує, звертаючись до різних форм впливу. Деканат 

індивідуально підходить до питань дозволу окремим студентам навчатись за 

індивідуальним графіком. 

Протягом звітного періоду деканат факультету активно залучався до питань 

організації і проведення загальноуніверситетських вечорів, що  пройшли на 

досить високому творчому рівні. Студенти факультету брали участь у 
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Міжнародних фестивалях, Всеукраїнських фестивалях та конкурсах, в 

загальноміських заходах. Деканатом факультету було організовано своєчасне 

проходження медичного огляду студентами перших курсів.  

У звітний період було здійснено набір на тримісячні консультативні заняття 

для абітурієнтів, готується новий набір. 

 

 

Інститут екранних мистецтв 

Інститут екранних мистецтв містить у собі п’ять кафедр: кінознавства; 

кінорежисури та кінодраматургії; кінотелеоператорства; режисури телебачення; 

звукорежисури. 

Загальна кількість студентів денної форми навчання станом на 31 грудня 2018 

року становить 526 осіб, з них: освітній ступінь «бакалавр» здобувають 437 

студентів, освітній ступінь «магістр» – 89 студентів. 

На договірній основі навчалися 236 студенти. 

За звітний період зі складу студентів Інституту екранних мистецтв було 

відраховано 43 студенти. Студенти відраховувались з різних причин: за власним 

бажанням, за не виконання навчального плану. 

2018 рік був особливо насичений роботою у зв’язку з акредитацією з 

освітнього ступеня «магістр» (теоретичні та практичні спеціалізації), 

акредитацією освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності Кіно-, 

телемистецтво та акредитацією «спеціаліст».  

У 2018 році екзаменаційною комісією було присвоєно освітній ступінь 

«бакалавр» 87 студентам. Дипломи з відзнакою отримали 17 студентів. 12 

студенти відраховані з правом захисту протягом 3-х років.  

Для роботи ЕК деканатом була підготовлена документація про успішність 

навчання студентів, до друку підготовані додатки до дипломів. 

Деканатом факультету було організовано своєчасне проходження медичного 

огляду студентами перших та третіх курсів.  

З профорієнтаційною метою для майбутніх вступників в ІЕМ організовується 

та проводиться День відкритих дверей. Всі бажаючі мають можливість 
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познайомитись з творчим доробком студентів Інституту екранних мистецтв: 

перегляд фільму, присвяченого 50-річчю Інституту екранних мистецтв та 

дипломних робіт студентів, призерів міжнародних фестивалів, а також 

поспілкуватися з педагогами та керівництвом Інституту екранних мистецтв. У 

звітний період було здійснено: два набори тримісячних консультативних занять 

для абітурієнтів та відбірні консультації, які проводяться під час шкільних 

канікул, а також консультації у квітні, травні – щосуботи, у липні консультації 

проводяться щодня, до початку вступних випробувань. 

 

 

Відділ заочного навчання 

У 2017-2018 навчальному році на 1-й курс вступили студенти за новою 

освітньо-професійною програмою «Фотомистецтво». Сесія проходила з 9 січня 

по 17 лютого 2018р. (40 днів) (у цих студентів теж одна сесія на рік – два 

семестри разом).  Всі студенти прибули на навчання вчасно. 

Паралельно проходила сесія (2 семестр) у 1-х курсів освітнього ступеня 

магістр (РДТ, РБ, РЦ, ТЗН, ПСМ, ДКТ, ПАМВ, КЗН - за 8 освітньо-

професійними програмами) з 10 січня  по 24 січня 2018р. (15 дн.). Сесії пройшли 

задовільно. 

Студенти 2-х курсів освітнього ступеня магістр, які навчалися 1рік і 5 місяців, 

в січні 2018 року успішно склали кваліфікаційний екзамен та захистили 

кваліфікаційну роботу і отримали диплом магістра. 

Результати складання кваліфікаційного екзамену та захисту кваліфікаційної 

роботи студентами, які навчались за наступними освітньо-професійними 

програмами (освітнього ступеня магістр): 

1. Театрознавство – на курсі 3 чол.(2 бюджет, 1 контракт), захистилася 1 

студентка (отримала диплом з відзнакою); 2 студенти відраховані з правом 

захисту дипломної роботи протягом 3-х років. 

2. Організація театральної справи – на курсі 16 чол. (8 бюджет, 8 контракт), 

захистилися 15 студ. (отримали диплом з відзнакою 3 чол.). Відрахований 1 

студент з правом захисту дипломної роботи протягом 3-х років. 
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3. Драматургія кіно і телебачення – на курсі 4 чол. (3 бюджет, 1 контракт), 

захистилися всі студенти (отримали диплом з відзнакою 2 чол.). 

4. Організація кінотелевиробництва – на курсі 21 чол. (6 бюджет, 15 

контракт). Протягом навчання було відраховано 2 студента за порушення 

контракту (за несплату). Захистилися 19 студ. (отримали диплом з відзнакою 9 

чол.). 

5. Кінознавство – на курсі 2 чол. (1 бюджет, 1 контракт), захистилася всі. 

Наступними прибули на сесію студенти 4-х курсів освітнього ступеня 

бакалавр (АТЛ, РТЛ, СТЛ, РДТ, РЦ, РКБ, ТЗН, ОТС, ДКТ, ОКТВ, КЗН - за 11 

освітньо-професійними програмами) з 25 січня по 13 лютого 2018 р. (20 дн.). Всі 

студенти прибули на заняття вчасно, сесію склали задовільно. 

 Випуск 2017-2018 навчального року проходив за графіком, встановленим 

навчально-методичним відділом. 

Методистами відділу заочного навчання була зібрана вся необхідна 

документація (залікові книжки, відомості, анкети, назви дипломних робіт) і 

вчасно подана на кафедри для допуску до складання кваліфікаційного екзамену 

та захисту кваліфікаційної роботи за освітнім ступенем бакалавр. 

Результати складання кваліфікаційного екзамену та захисту кваліфікаційної 

роботи студентами, які навчались за наступними спеціалізаціями (освітнього 

ступеня бакалавр): 

1. Акторська майстерність театру ляльок – на курсі  9 студентів, 

(отримали диплом з відзнакою 2 чол.). 

2. Режисура драматичного театру – на курсі 21 ст. Захистилися - 16 

студентів, (отримали диплом з відзнакою 3 чол., не захистили кваліфікаційну 

роботу 5 студентів). 

3. Режисура театру ляльок – на курсі 5 студентів. Захистилися всі студенти, 

(отримали диплом з відзнакою 2 чол.). 

4. Сценографія театру ляльок – на курсі 5 студентів. Захистилися всі 

студенти. 

5. Режисура цирку – на курсі 6 ст. Захистилися 5 студентів, (отримали 

диплом з відзнакою 2 чол.). Не захистив кваліфікаційну роботу 1 студент. 
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6. Режисура класичного балету – на курсі 14 ст. Захистилися - 12 студентів, 

(отримали диплом з відзнакою 2 чол.). Не захистили кваліфікаційну роботу 2 

студента. 

7. Театрознавство – на курсі 3 ст. Захистився - 1 студент, (отримав диплом з 

відзнакою 1 чол.). Не захистили кваліфікаційну роботу 2 студента. 

8. Організація театральної справи – на курсі 7 ст. Захистилися 6 студентів. 

Не захистив кваліфікаційну роботу 1 студент. 

9. Кінотелеоператорство – на курсі 17ст. Захистилися - 16 студентів, 

(отримали диплом з відзнакою 4 чол.). Не захистив кваліфікаційну роботу 1 

студент. 

10. Драматургія кіно і телебачення – на курсі 13 студентів, (отримали диплом 

з відзнакою 2 чол.). 

11. Організація кінотелевиробництва – на курсі 14 ст.. Захистилися - 13 

студентів,(отримали диплом з відзнакою 3 чол.). Не захистив кваліфікаційну 

роботу 1 студент. 

12. Кінознавство – на курсі 4 студента, (отримали диплом з відзнакою 2 чол.). 

Всього отримали дипломи: 105 студентів, (з них - 23 з відзнакою): 

- На факультеті театрального мистецтва – 59 чол. 

- В інституті екранних мистецтв – 46 чол. 

Відраховані з правом захисту кваліфікаційних робіт – 13 чол. 
 

На початок 2018-2019 навчального року на заочну форму навчання було 

прийнято 118 студентів: 48 бюджет, 70 контракт. 

А саме:  

Факультет театрального мистецтва (освітній ступінь бакалавр): 

1. Режисура драматичного театру – 2 бюджет, 2 іноземця. 

2. Режисура цирку – 2 бюджет, 1 контракт. 

3. Режисура балету – 3 бюджет, 4 контракт. 

4. Організація театральної справи – 3 бюджет, 3 контракт. 

Інститут екранних мистецтв (освітній ступінь бакалавр) 

1. Драматургія кіно і телебачення – 2 бюджет. 
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2. Організація кінотелевиробництва – 2 бюджет, 2 контракт. 

3. Кінотелеоператорство – 6 бюджет, 3 контракт. 

Факультет театрального мистецтва (освітній ступінь магістр) 

1. Режисура драматичного театру – 2 бюджет, 7 контракт.  

2. Режисура цирку – 2 бюджет, 1 контракт. 

3. Режисура балету – 2 бюджет, 4 контракт. 

4. Мистецтво театру ляльок – 5 бюджет, 7 контракт. 

5. Театрознавство – 2 бюджет, 5 контракт. 

6. Продюсерство сценічного мистецтва – 2 бюджет, 13 контракт. 

Інститут екранних мистецтв (освітній ступінь магістр) 

1. Драматургія кіно і телебачення – 5 бюджет, 3 контракт. 

2. Продюсерство з аудіовізуального мистецтва і виробництва – 5 бюджет, 13 

контракт. 

3. Кінознавство – 3 бюджет, 2 контракт. 
 

На 1 жовтня 2018 року на заочній формі навчання навчається: 

 163 студенти (бюджет), 

 221 студент (контракт). 

На факультеті театрального мистецтва – 82 студ. (бюджет), 133 студ.– 

контракт. 

В інституті екранних мистецтв – 81 студ. (бюджет), 88 студ – контракт.  

 

 

Навчальний театр 

У 2018 році випущені нові вистави: 

- 4-А акторський курс (художній керівник – народний артист України 

О.С.Замятін)«Скрізь плач, і стогін, і ридання...» драматичні етюди Лесі Українки 

та О.С.Пушкіна ( в перекладі Івана Франка), здана 19.02.2018р. 

- 4-Б акторський курс (художній керівник - заслужений діяч мистецтв 

України, лауреат Національної премії імені Т.Г.Шевченка Д.М. Богомазов) 

«Легкий дотик», здана 06.03.2018 р. 
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- 1-А магістерський акторський курс (художній керівник –  заслужена 

артистка України, доцент, професор кафедри Є. О. Гулякіна) «Різдво в домі 

Куп’єлло», здана 30.04.2018р. 

Крім того, в репертуарах січень – червень 2018 року йшли вистави,  випущені 

протягом 2016-2017рр:  

- 1-А магістерський акторський курс (художній керівник – заслужена артистка 

України, доцент, професор кафедри Є. О. Гулякіна) «Такі вільні метелики», 

здана 23.03.2017р. 

- 3-А акторський курс (художній керівник – заслужений діяч мистецтв 

України, професор кафедри Ю.П.Висоцький) «Вах, Ханум джан!», здана 

09.12.2017р. 

- 4-А акторський курс (художній керівник – народний артист України  О.С. 

Замятін) «Сто тисяч», здана 11.10.2017 р., « Малеча» А. П.Чехова, здана 

29.11.2017 р. 

- 4-Б акторський курс (художній керівник - заслужений діяч мистецтв 

України, лауреат Національної премії імені Т.Г.Шевченка Д.М. Богомазов) 

«Прощання у червні», здана 01.11.2017 р. 

- 4-В акторський курс( Худ. кер. народний артист України, професор кафедри 

Б.М. Бенюк) « Мина Мазайло» .Г.Куліша, здана 23.09.2017 р., «Приборкання 

норовливої» Вільяма Шекспіра, здача 15.11.2017 р. 

На сьогодні в репертуарі театру ідуть дві вистави: вул. Хрещатик, 52 4-Б 

російськомовного акторського курсу «З коханими не розлучайтесь», режисер 

Н.Б.Кудрявцева та «Контракт», ІІ-й магістерський акторський курс, художній 

керівник Л.Б.Остропольський. 

6 вистав лялькових, які ідуть на вул. Ярославська, 17 /22. 

Відновлюються дві вистави з попереднього сезону, це: «Різдво в домі 

Куп’єлло» 1-го магістерського акторського курсу, художній керівник 

Є.О.Гулякіна та вистава 4-А акторського курсу «Вах, Ханум джан», художній 

керівник Ю.П.Висоцький. 
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У репертуарі навчального театру протягом року пройшло та заплановано на 

грудень 15 акторських вистав, з них 13 нових і 2 з попереднього сезону; 

лялькових вистав –31 пройшли та заплановано на грудень – 2. 

За 2018 рік зіграно та заплановано на грудень 147 вистав (114 акторські і 33 

лялькові). Загалом, вистави подивились більш ніж 5000 глядачів. 

 

 

Кінотелекомплекс 

На базі навчально-виробничої майстерні були зняті 5 дипломних фільмів, 

27 курсові роботи та 61 навчальна робота. Знімальні групи були забезпечені 

освітлювальною та знімальною технікою, костюмами, реквізитом. 

Декораційними спорудами у кінофотопавільонах, автотранспортом. Для 

неігрового кіно архівними матеріалами. 

Знімальним групам, яким потрібні послуги сторонніх організацій на 

безоплатній основі, або довідки про те, що вони є дійсно студентами нашого 

інституту і проводять натурні зйомки по місту, оформлюються відповідні листи. 

У межах фінансування і матеріально-технічного забезпечення 

кінотелекомплекс готовий до виконання виробничих робіт. 

 

Екзаменаційна комісія 

Голови екзаменаційних комісій – авторитетні діячі театрального та 

кінотелемистецтва: Д.І.Остапенко, В.Ю.Малахов, Р.Н.Ширман, М.В.Засєєв, 

В.А.Зимовець, О.М.Стальчук, Т.П.Руда, І.М.Сікорська, Л.І.Брюховецька, 

І.М.Зосімов та ін. 

Високо оцінила теоретичний доробок студентів освітнього ступеня магістр зі 

спеціалізації «Театрознавство» голова екзаменаційної комісії І.М.Сікорська: 

магістранти були переконливими у відповідях на запитання, достойно 

провадили процес захисту, відстоювали власні позиції. Роботи було 

рекомендовано до друку, усім порадили продовжити дослідження та накреслити 

можливі перспективні шляхи. Всі отримали відмінні оцінки. 
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Організовано й успішно було проведено захист кваліфікаційних робіт 

студентів магістрів зі спеціальності «Організація театральної справи». Усі 

18 робіт, представлених до захисту, були оцінені на відмінно. Як відзначила 

екзаменаціна комісія та рецензенти, кращим роботам притаманні аналітичний 

характер, уміле використання апарату дослідження, літератури, прагнення 

авторів поєднати історичний, науково-теоретичний та нормативно-правовий 

матеріал. Також було зазначано, що кваліфікаційні роботи студентів-магістрів 

виконані на більш високому науковому рівні, ніж наукові роботи студентів-

бакалаврів. 

Л.І.Брюховецька, голова екзаменаційної комісії у студентів-магістрів 

спеціалізації «Драматургія кіно і телебачення», також відзначила їхній високий 

рівень теоретичної підготовки, художньої майстерності та професіоналізму. 

«Студенти продемонстрували досить високий рівень розуміння теоретичних 

питань, добре орієнтуються у великому обсязі матеріалу. Що важливо: мають 

власну позицію. Обсяг знань стосується широкого діапазону літератури, кіно, 

телебачення, драматургії, образотворчого та сучасного мистецтва», – таку 

оцінку дав студентам, які складали кваліфікаційний екзамен з історії і теорії 

мистецтва спеціалізації «Режисура телебачення» (освітній степінь бакалавр), 

голова комісії Р.Н.Ширман. 

Екзаменаційна комісія зі спеціалізації «Диктор та ведучий програм 

телебачення» (освітній ступінь бакалавр) відзначила, щго у більшості студентів 

є оригінальний поглядна телеведучого та на його роль на сучасному телебаченні. 

Є цікаві, актуальні теми, взяті з життя, вдалі задуми та влучні висновки. 

Найголовніше, що випускники володіють телевізійними засобами виразності, 

розуміють специфіку журналістської спеціалізації на телебаченні. 

Високий професійний рівень вистав (спеціалізація «Актор драматичного 

театру і кіно», освітній рівень бакалавр) відзначає голова екзаменаційної комісії 

О.М.Стальчук: «Студенти оволоділи багатьма компонентами акторської 

професії: дійовим словом, темпоритмом, наскрізною дією. Створили цікаві 

образи, переконливі характери, змогли втілити режисерські задуми у дипломних 
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виставах. Випускники показали високий рівень музичної та хореографічної 

підготовки, елементи сценічного бою та сценічного фехтування». 
 

 

Приймальна комісія 

У поточному році Університет у поточному році здійснював набір вступників 

за спеціальностями 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» та 

026 «Сценічне мистецтво» денної та заочної форми навчання за освітніми 

ступенями «бакалавр» і «магістр». Набір здійснювався на підставі ліцензії на 

здійснення освітньої діяльності та сертифікатів про акредитацію усіх 

спеціальностей за певними напрямками навчання. 

28 березня 2018 року 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. 

У 2018 році до Університету було подано 1907 заяв. 

За результатами проведених вступних випробувань конкурс по університету 

становив: 

– за освітнім ступенем «бакалавр» – в середньому 9,7 особи на одне місце 

(за денною формою навчання – 11,8 осіб на одне місце, за заочною – 5 осіб); 

– за освітнім ступенем «магістр» – 4 особи на одне місце (за денною 

формою навчання – 3,7 особи на одне місце, за заочною – 4,8 осіб). 

Найбільший конкурс за ступенем «бакалавр» за денною формою навчання був 

за освітньо-професійною програмою «Диктор та ведучий програм телебачення» 

– 27,4 особи на одне місце; за освітньо-професійною програмою «Акторське 

мистецтво драматичного театру і кіно» – 17,7 осіб на одне місце серед жінок та 

9,7 особи на одне місце серед чоловіків. 

За результатами вступних творчих конкурсів, фахових вступних випробувань, 

на підставі рішень приймальної комісії та згідно наказів на зарахування на 

навчання було зараховано 553 особи (разом з  іноземцями), із них – 217 осіб за 
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кошти державного бюджету та 336 вступників за кошти фізичних та юридичних 

осіб. 

За освітнім ступенем «бакалавр» зараховано 370 осіб, із них: за державним 

замовленням – 137 вступників та 233 особи за кошти фізичних та юридичних 

осіб (в тому числі на старші курси). 

За ступенем «магістр» зараховано всього 183 особи, із них за державним 

замовленням 80 осіб та 103 вступника за кошти фізичних та юридичних осіб. 

 

 

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.  

У 2018 році на п’ятнадцяти кафедрах університету навчально-виховний 

процес забезпечували 347 науково-педагогічних працівника, з яких  113 мають 

наукові ступені та (або) вчені звання, що складає 32 % від загальної кількості. 

Серед них штатних – 71, з яких 7 – докторів наук, професорів; 5 – кандидатів 

наук, професорів; 1– доктор наук, доцент, 20 – кандидатів наук, доцентів; 12 – 

кандидатів наук (без вченого звання); 4 – професори (без наукового ступеня); 22 

– доцентів (без наукового ступеня). 

Крім того, до професорсько-викладацького складу входять 7 дійсних члени 

Національної академії мистецтв України (академіки: Безгін О.І., Іллєнко М.Г., 

Мажуга Ю.М., Резнікович М.Ю., Скуратівський В.Л., Левитська М.С., 

Зубавіна І.Б.) та 7 - членів-кореспондентів (Коваль О.І., Коломієць Р.Г., 
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Мусієнко О.С., Терещенко А.К., Владимирова Н.В., Захаревич М. В., 

Клековкін О.Ю.). 
 

Протягом  2018 навчального року викладачами університету підготовлено 199 

публікацій, з яких вийшло друком 146. Серед них:  

 - 2 монографії –«Театр Миколи Садовського» (1907–1919)» (Веселовська 

Г.І.), кафедра театрознавства; «Інноваційні підходи та моделі в управлінні 

економікою»(Кочарян І.С.), кафедра організації театральної справи імені І. Д. 

Безгіна;  

Кравченко Т.О. стала співавтором 3 колективних монографій: 

1) «Телебачення як засіб інформації та комунікації (Мистецтвознавство. 

Соціальні комунікації. Медіапедагогіка)»; 2)«Сучасне телебачення України, 

США та Росії як фактор впливу на громадську думку (Ґенеза ідей і динаміка 

розвитку екранних мистецтв)», 3) «Комунікативні властивості телебачення 

(Аудіовізуальне мистецтво і виробництво: досвід, проблеми та перспективи), 

кафедра сценічної мови;  

- 3 навчальні посібники – «Варіативне кіно: режисура  екранних творів  з 

сюжетами, що змінюються» (Канівець  І. А.), кафедра режисури телебачення; 

«Кіно, телебачення і радіо в сценічному мистецтві» (Погребняк Г.П.), кафедра 

кінознавства; «Українська мова. Практикум з орфографії» (Могила Ю.А.), 

кафедра філології; 

- 96 статей; 

- Збірник архівних матеріалів «Протоколи Правління ВУФКУ (1922-

1930 рр.)» (Росляк Р.В.), кафедра кінознавства; 

- Ессе - «Об Арсении Тарковском» (Черненко М.М.), кафедра філологіі; 

- 39 опублікованих тез доповідей. 

Викладачі беруть активну участь в роботі спеціалізованих вчених рад 

(Клековкін О.Ю., Оніщенко О.І., Кужельний О.П., Станіславська К.І., 

Владимирова Н.В., Миленька Г.Д., Ржевська М.Ю., Зубавіна І.Б.), редакційних 

колегій (Веселовська Г.І., Єрмакова Н.П., Клековкін О.Ю., Фіалко В.О., 

Ржевська М.Ю., Грицук В.І., Кравченко Т.О.). 
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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 

60 наукових та науково-практичних конференціях різних наукових і освітніх 

установ з питань розвитку театру, кіно, телебачення, з яких 28 – міжнародні.  

Активну участь в науковому житті університету беруть студенти, аспіранти та 

асистенти-стажисти. Вони друкуються в пресі, виступають з доповідями на 

наукових конференціях.  

 
 

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»: організація наукової експертизи статей, постійний контакт і співпраця з 

авторами статей, а також безпосередньо з видавництвом. У червні 2018 р. 

вийшов друком 22-й випуск «Вісника», а у грудні цього ж року - 23-й. 

Протягом звітного періоду відділ здійснював: підготовку проектів наказів і 

розпоряджень університету з питань редакційно-видавничої і наукової діяльності; 

підготовку перспективних і річних планів проведення наукових заходів в 

університеті; організацію проведення наукових заходів в університеті (наукових 

конференцій, наукових семінарів та ін.); організацію підготовки звітів 

Міністерству культури України щодо виконання наукових заходів в Університеті; 

узгодження відповідності наукової роботи кафедр до загально-університетських 

наукових тем, затверджених рішенням вченої ради університету; упорядкування 

матеріалів з питань проведення наукових заходів в університеті; інформування 

кафедр і надання консультацій науково-педагогічним працівникам з питань 

наукової і науково-методичної роботи. 
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Підготовка науково-педагогічних кадрів 

Однією з головних форм підготовки науково-педагогічних кадрів є 

аспірантура за спеціальностями 026 Сценічне мистецтво, 021 Аудіовізуальне 

мистецтво та виробництво і асистентура-стажування з двох спеціальностей: 

Сценічне мистецтво і Аудіовізуальне мистецтво та виробництво. Форма 

асистентури-стажування не передбачає захисту дисертації. 

Перехід на новий Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 

березня 2016 року № 261 потребував розробки цілого комплексу документів 

науково-методичного забезпечення. Були розроблені правила прийому до 

аспірантури на 2018 рік, навчальні плани, форми індивідуальних планів 

аспірантів  за спеціальностями та графіки навчання.  

Станом на 31.12.2018 р. в аспірантурі та асистентурі-стажуванні навчається 44 

особи, з них: аспірантура денна – 15 осіб, аспірантура заочна – 7 осіб; асистенти-

стажисти – 22. 
 

Вчена рада 

У 2018 році Вчена рада працювала згідно з планом, складеним з урахуванням 

пропозицій ректорату, кафедр та керівників підрозділів. Відбулось 11 планових 

засідань. Вчена рада розглядала питання планові та позапланові, зокрема: про 

навчальну, навчально-методичну, наукову, творчу, організаційну, виховну і 

громадську роботу кафедр університету: першої кафедри акторського мистецтва 

та режисури драми; суспільних наук; музичного виховання; сценічної мови; 

хореографії та пластичного виховання; кінознавства; філології, 

кінотелеоператорства; про затвердження обсягів навчального навантаження 

науково-педагогічним працівникам на 2018-2019 навчальний рік; затвердження 

тем дисертаційних робіт аспірантів 1-го року навчання та прикріплених 

здобувачів; затвердження творчих керівників асистентам-стажистам 

університету; про затвердження репертуару дипломних вистав студентів 

освітньо-професійних програм: «акторське мистецтво драматичного театру» 
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«акторське мистецтво театру ляльок»; про проведення акредитації освітньо-

професійних програм за освітнім ступенем магістра та про атестацію здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти і про вимоги до кваліфікаційної 

роботи; розглядались кандидатури науково-педагогічних працівників щодо 

нагородження почесними відзнаками та почесними званнями; проведено 

конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників 

університету. 
 

Виховна робота 

Виховна робота в університеті організована відповідно до Конституції 

України, Закону України «Про вищу освіту», інших нормативно-правових 

документів і передбачає формування особистості шляхом патріотичного, 

правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу 

моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та 

відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та 

самоорганізовуватися в сучасних умовах.  

Щороку в навчальному закладі розробляється план виховної роботи, що 

включає такі основні напрями її: організаційна робота; національно-патріотичне 

виховання; інтелектуально-духовне виховання; морально-етичне виховання; 

екологічне виховання; художньо-естетичне виховання; трудове виховання та 

профорієнтація; фізичне виховання і формування здорового способу життя. 

Серед основних заходів національно-патріотичного виховання відзначимо: 

ознайомлення студентів-першокурсників з історією університету, факультету 

театрального мистецтва та Інституту екранних мистецтв; виховання засад 

патріотизму в процесі вивчення гуманітарних дисциплін; екскурсійні поїздки по 

місцях історичної та культурної спадщини України; мандрівки вихідного дня; 

участь у заходах з нагоди державних і професійних свят, знаменних дат; 

проведення тематичних виставок до ювілейних дат державних діячів, діячів 

культури і мистецтва України тощо. 
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Інтелектуальне виховання включало: зустрічі з визначними особистостями, 

фахівцями, діячами культури і мистецтва, керівниками підприємств; проведення 

виробничих екскурсій; залучення студентів до участі в наукових конференціях. 

Серед заходів духовного виховання: проведення лекцій, бесід, диспутів із 

питань формування духовної культури людини; формування світоглядних 

орієнтацій у студентському колективі; проведення заходів з нагоди Дня 

української писемності; організація та проведення новорічного вечора; 

проведення заходів до Міжнародного дня рідної мови. 

Громадсько-правове виховання: бесіди з техніки безпеки, охорони життя, 

правил внутрішнього розпорядку; читання з нагоди Дня прав людини; 

проведення заходів з профілактики поширення ксенофобських і расистських 

проявів серед студентської молоді. 

Морально-етичне виховання: проведення бесід зі студентами про норми 

поведінки в університеті, гуртожитках, поза їх межами та виховання 

бережливого ставлення до майна університету; проведення бесід в академічних 

групах з актуальних питань морального виховання тощо. 

Екологічне виховання: порушення актуальних екологічних питань під час 

читання лекцій, практичних та семінарських занять; участь у заходах до річниці 

аварії на Чорнобильській АЕС; участь у заходах з нагоди Всесвітнього дня 

охорони навколишнього середовища; прибирання аудиторій тощо. 

Естетико-художнє виховання: проведення бесід естетичного спрямування; 

відвідування мистецьких заходів, музеїв міста Києва, перегляд вистав київських 

театрів, постановка і перегляд вистав навчального театру КНУТКіТ; покази 

новорічних виставу школах-інтернатах, дитячих садочках, установах лікування. 

Трудове виховання та профорієнтація: організація і проведення захистів 

виробничої практики для студентів 3-4-х курсів; участь викладачів і студентів у 

святкових заходах на Національній студії художніх фільмів ім. Олександра 

Довженка з нагоди Дня українського кіно; організація суботників на території 

університету; організація виставок професійної літератури, яка містить фахову 

інформацію та ін. 
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Фізичне виховання і формування здорового способу життя: проведення 

заходів щодо формування здорового способу життя (боротьби з палінням, 

алкогольної залежності, наркоманії, профілактики ряду захворювань); бесіди 

про збереження належного санітарно-гігієнічного стану в аудиторіях інституту, 

кімнатах гуртожитку, громадських місцях; участь у заходах з нагоди Дня 

фізичної культури та спорту; проходження студентами щорічного медичного 

огляду; участь у Днях донорства та ін. 

 

Бібліотека 

Основна функція бібліотеки – інформаційне забезпечення освітньої та 

наукової роботи університету, оперативне і якісне обслуговування читачів.  

За штатним розкладом університету штат бібліотеки становить 9 працівників. 

Зараз у книгозбірні працює 7 осіб. 

Працівники бібліотеки регулярно беруть участь у фахових семінарах і 

тренінгах щодо проблем комплектування бібліотек, якісного обслуговування 

читачів, особливостей шифрування за системою УДК тощо. Директор бібліотеки 

брала участь у семінарах із питань реформування діяльності бібліотек ВНЗ; 

мотивації підлеглих; вивчення сучасного простору бібліотек; запровадження 

бібліотечної програми. 

На сьогодні фонд книгозбірні становить 48 572 примірник. З них: 

- книг – 43 745 прим.;  

- періодичних видань і брошур – 4 822 прим.; 

- аудіовізуальних документів – 5 прим.  

Читацьку аудиторію бібліотеки складають студенти всіх форм навчання, 

аспіранти, викладачі та працівники різних підрозділів університету. 

Книговидача за 2018 рік склала понад 180000 одиниць, відвідуваність 

бібліотеки – понад 30 тисяч відвідувань. 

 

Фінансова діяльність 

У відповідності до затверджених планових призначень протягом 2018 

навчального року на підготовку кадрів для сфери культури і мистецтва КНУ 
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театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого здійснено видатки за 

загальним фондом – 64084,7 тис. грн та спеціальним фондом 16058,6 тис. грн. 

На рахунки спеціального фонду протягом звітного періоду надійшли кошти: 

- плата за послуги бюджетних установ – 18358,8 тис. грн. 

- благодійні внески, гранти та дарунки, кошти, що надійшли на виконання 

окремих доручень – 105,4 тис. грн. 

Поточні видатки складають: 

1. Видатки на виплату заробітної плати та нарахування на заробітну 

плату: 

- за загальним фондом – 48694,6 тис. грн. 

- за спеціальним фондом –  12063,8 тис. грн. 

в т.ч. 

 кошти на виплату оздоровлення ст. 57 

за загальним фондом – 1007,2 тис. грн. 

за спеціальним фондом 253,8 тис. грн. 

 кошти на виплату матеріальної допомоги працівникам університету 

(листопад 2018 р.) – 562,8 тис. грн. 

 кошти на виплату премії працівникам університету – 1325,2 тис. грн. 

Видатки на виплату стипендії: 

Загальний фонд – 7416,8 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 8 студентам перераховано: 

-на харчування – 327,3 тис. грн. 

-на придбання літератури, одяг – 61,4 тис. грн. 

Поточні видатки складають: 

3. Видатки на матеріали і послуги по виробництву студентських практичних 

курсових та дипломних фільмів становили 

загальний фонд –  

спеціального фонду  – 91,2 тис. грн. 
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4. Для забезпечення поточних потреб університету витрачено 3584,3 тис. грн. 

в т.ч.: 

На придбання матеріалів, предметів, малоцінного інвентаря (дипломів, 

бланків, канцелярських товарів, миючих засобів, господарських товарів, меблів, 

постільної білизни, матраців та іншого) – 1761,0 тис. грн. 

На здійснення обов’язкових платежів до бюджету та сплату податків, а також 

за послуги сторонніх організацій (обслуговування бази ЄДБО, охоронні послуги; 

поліграфічні послуги; заправка картриджів офісної техніки; рекламні послуги; 

супроводження програмного забезпечення; медогляд працівників; обстеження 

технічного стану корпусів; страхування приміщень тощо) витрачено кошти в 

сумі – 1823,3 тис. грн. 

Оплата поточного ремонту приміщень 

На проведення поточного ремонту приміщень університету витрачено 5201,4 

тис. грн.: 

По вул. Ярославів Вал, 40 – 1721,7 тис.грн. 

По вул. Хрещатик, 52 – 585,7 тис.грн. 

По вул. Коновальця, 18 – 1714,8 тис.грн. 

По вул. Лук’янівська, 69-71 – 979,7 тис.грн. 

По вул Ярославська, 17/22 – 199,5 тис.грн.  

Оплата комунальних послуг 

Загальний фонд – 1864,0 тис. грн. 

Спец фонд –  3617,2 тис. грн. 

Капітальні видатки складають: 

Капітальні видатки на придбання обладнання, навчальної літератури, інших 

предметів довгострокового користування – 611,5 тис. грн. (дарунок, книги), – 

105,4 тис. грн. 
 

 

Ректор                                                                           О. І. Безгін 


