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Загальна характеристика університету 
На 15 кафедрах університету навчально-виховний процес забезпечують 339 

науково-педагогічних працівників (далі - НПП), 325 НПП без 
концертмейстерів, яких 14 з них: 

Штатні НПП: 
183 НПП працюють за контрактами і строковими трудовими договорами (з 

труд. кн.) та постійно (11 концертмейстерів); 172 НПП (без концертмейстерів). 
8 НПП - штатні працівника, які обіймають інші посади в університеті:  

Докторів наук, професорів - 8; 
Докторів наук, доцентів - 2; 
Професорів, кандидатів наук - 4; 
Професорів (без наук. ступеню) - 2. Всього: докторів наук, професорів – 16. 
Канд. наук (без вченого звання) - 11; 
Канд. наук, доцент - 21; 
Доцентів (без науково ступеню) - 24. Всього: кандидатів наук, доцентів – 56. 
Всього мають наукові ступені та/або вчені звання – 72 штатних НПП, що 

становить ~ 39% від 183 НПП чи ~ 42% від 172 НПП без концертмейстерів, 
яких 11. 

НПП - сумісники: 
119 НПП – працюють за сумісництвом, з них 3 концертмейстери; 116 НПП 

без концертмейстерів, з них: 
Докторів наук, професорів - 5; 
Професорів (без наук. ступеню) - 6. Всього: докторів наук, професорів – 11. 
Канд. наук (без вченого звання) - 9; 
Канд. наук, доцент - 10; 
Доцентів (без наукового ступеню) - 4. Всього: кандидатів наук, доцентів – 

23. 
Всього мають наукові ступені та/або вчені звання – 34 НПП, які працюють за 

сумісництвом зовнішнім, що становить 28,5% від 119 НПП чи/або 29% від 116 
НПП (без концертмейстерів, яких 3). 

29 НПП працюють на умовах погодинної оплати праці, з них 3 обіймають 
інші посади в університеті. 

Всього в університеті працюють 105 НПП, які мають наукові ступені та/або 
вчені звання, що становить 31% від 339 НПП. 

 

У науково-педагогічному складі університету працюють: 
6 дійсних членів (академіків) Нац. академії мистецтв України (3 штат. та 3 

сум. зовн.);  
6 членів-кореспондентів Нац. академії мистецтв України (3 штат. та 3 сум. 

зовн.); 
 

113 НПП університету (33,4 %) мають почесні звання, з них: 
22 народн. артисти України (3 штат. та 19 сум. зовн.);  
23 засл. артисти України (111 штат. та 10 сум. зовн.); 
1 заслужений артист АР Крим (шт.); 
40 засл. діячів мистецтв України (28 штат., 11 сум. зовн. та 1 погод.); 
19 засл. прац. культури України (15 штат., 3 сум. зовн. та 1 погод.); 
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1 заслужений діяч науки і техніки України (шт.); 
3 засл. журналісти України (2 шт. та 1 погод.); 
1 заслужений працівник освіти України (сум. зовн.); 
2 засл. економіста України (2 сум. зовн.); 
1 майстер спорту СРСР (шт.). 
 
 

Навчально-методичний відділ 
Навчально-методичний відділ є структурним підрозділом Університету, який 

здійснює заходи організаційного та методичного характеру, які спрямовані на 
вдосконалення, модернізацію та оптимізацію освітнього процесу в частині його 
повноважень. Відділ виконує функції планування та контролю навчально-
методичної роботи, проведення навчальних, виробничих, педагогічних практик 
студентів, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, роботи 
Екзаменаційних комісій, укладання договорів зі студентами, які навчаються на 
контрактній основі, формування замовлення та видачу дипломів та додатків до 
дипломів європейського зразка випускникам Університету. 

Впродовж року відділ організовував роботу структурних підрозділів з 
питань підготовки до акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
спеціаліста. Узагальнював інформацію, з якої складався звіт про самоаналіз 
показників діяльності університету, до якого входили таблиці та текстовий 
опис. 

За звітний період відділ підготував акредитаційні справи за освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста за спеціальностями 7.02020101 Театральне 
мистецтво, 7.02020301 Кіно-,телемистецтво. Така необхідність була обумовлена 
потребою випускників минулих років захистити дипломні роботи отримати 
диплом про освіту. 

Відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 27 грудня 2018 р., 
протокол № 133 (наказ МОН України від 08.01.2019 р. №13) оформлені 
сертифікати про акредитацію. Термін дії сертифікатів до 1 липня 2029 р. 

У червні 2019 р. переоформлено сертифікати за ОКР спеціаліста на 
спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» та 026 
«Сценічне мистецтво». Термін дії сертифікатів до 1 липня 2029 р. 

Також переоформлені сертифікати за освітнім ступенем бакалавра на 
спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» та 026 
«Сценічне мистецтво». Термін дії сертифікатів до 1 липня 2028 р. 

Навчально-методичний відділ підготував накази та здійснював контроль за 
їх виконанням, а саме: про затвердження графіку навчального процесу на 2019-
2020 н.р., про перелік навчальних дисциплін закріплених за відповідними 
кафедрами, про графіки подачі документів до навчально-методичного відділу, 
про затвердження тем кваліфікаційних робіт бакалаврів, магістрів та 
призначення їх наукових керівників за спеціальностями, освітньо-
професійними програмами та формами навчання; про формування переліку 
вивчення студентами навчальних дисциплін вільного вибору у 2019-2020 н.р.; 
про затвердження голів екзаменаційних комісій та склад екзаменаційних 
комісій за освітньо-професійними програмами та формами навчання; про 
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призначення керівників практики, про призначення комісії із захисту 
результатів практики, про проходження підвищення кваліфікації та стажування 
науково-педагогічними працівниками університету; про зарахування на 2019-
2020 навчальний рік науково-педагогічних працівників, які працюють за 
контрактом, за сумісництвом та на умовах погодинної оплати праці; розрахунок 
вартості навчання за всіма освітньо-професійними програмами, 
спеціальностями, рівнями освіти та формами навчання у зв’язку з підвищенням 
вартості навчання на коефіцієнт інфляції; про встановлення вартості освітніх 
послуг на підготовку здобувачів вищої освіти у 2019-20 н.р., відповідно до 
переліку освітніх програм, затверджених Правилами прийому до університету в 
2019р. 

У січні та квітні ц.р. навчально-методичний відділ, за інформацією 
випускових кафедр, склав розклад проведення атестації здобувачів вищої освіти 
за другим (магістерським) та першим (бакалаврським) рівнем освіти за денною 
та заочною формами навчання. Розклад затверджувався ректором університету 
за місяць до початку атестації здобувачів вищої освіти.  

Протягом квітня проводилась робота з формування робочих навчальних 
планів на 2019-2020 н.р. за освітньо-професійними програмами всіх форм 
навчання. Робочі навчальні плани затверджені 25 квітня ц.р. проректором з 
науково-педагогічної роботи. 

Навчально-методичний відділ забезпечував інформаційну, консультативну 
та організаційну роботу з метою якісного формування навчального 
навантаження науково-педагогічних працівників університету на 2019-2020 
навчальний рік. 

Встановлено обсяги навчального навантаження штатних НПП та сумісників. 
Опрацьована інформація кафедр щодо загального обсягу навчального 
навантаження та розподіл навчального навантаження викладачів кафедр. На 
підставі інформації кафедр проведено аналітичний аналіз заповнення 
викладацьких ставок та підготовлено інформацію про затвердження 
навчального навантаження НПП на засідання Вченої ради університету 25 
червня ц.р. Відділ підготував відповідні накази про зарахування науково-
педагогічних працівників на 2019-2020 н.р. 

Відділ проводив контроль за проведенням атестації здобувачів вищої освіти 
за освітніми ступенями та формами навчання у відповідності до затвердженого 
розкладу. 

Підготовлено звіт про виконання державного замовлення у 2018 та 2019 
роках, згідно з формами, затвердженими наказом Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 № 1275. 

Підготовлено пропозиції до обсягів державного замовлення на 2020-2022 
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 відповідним обґрунтуванням. 

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 2019 році та направлено в установлені терміни, обсягом 421 арк. 
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У вересні ц.р. підготовлено пропозиції щодо прогнозних показників потреби 
у фахівцях, наукових, наукових кадрах на 2020-2023 рр. з відповідним 
обґрунтуванням. 

У відповідності до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-
педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 21 серпня 2019 р. №800, відділ розробив Положення про 
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників 
університету. 

Відповідно до Закону України «Про освіту», «Про вищу освіту»,»Про 
наукову і науково-технічну діяльність», та Положення про підвищення 
кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників 
закладів вищої освіти підвищення кваліфікації здійснюється не менше одного 
разу на п’ять років і є обов’язковим для всіх викладачів, що працюють за 
контрактом, сумісництвом та з погодинною оплатою праці, якщо університет є 
основним місцем роботи (з трудовою книжкою). 

У 2019 р. викладачі нашого університету пройшли підвищення кваліфікації 
згідно із затвердженим планом-графіком, відповідно до наказу, або на підставі 
довідок про підвищення кваліфікації, яке пройшли самостійно, в мистецьких та 
наукових установах нашого міста, закладах вищої освіти, а саме: ГО 
«ВАВІЛОН 13»; Студія «ВІАТЕЛ»; Громадська організація «АРТ-ДІАЛОГ»; 
ТОВ «Квадрат – 28»; 5.Ніжинський академічний український театр імені 
М.М.Коцюбинського; ТОВ «Телеканал СТБ»; ТОВ «Міжнародна комерційна 
телерадіокомпанія»(ISTV); ТОВ телерадіокомпанія «Студія 1+1», «Кіносервіс 
«КАРТОЧЧИ-УКРАИНА»; Луганська державна академія культури і мистецтва; 
ТОВ «СТАР МЕДІА»; ДП «Національний академічний театр опери та балету 
України імені Т.Г.Шевченка» ( ДП «Національна опера України»); Київський 
академічний драматичний театр імені Івана Франка; Київська муніципальна 
академія танцю імені Сержа Лифаря, ( Коледж хореографічного мистецтва); 
Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського НАН України; ТОВ 
«ЮКРЕЙНІАН ФІЛЬМ ДИСТРИБ,ЮШН»; ТОВ «ПРОДАКШН № 1»; 
Комунальний заклад «Театрально-видовищний заклад культури «Творча 
майстерня «ТЕАТР МАРІОНЕТОК»; Телерадіокомпанія «ГЛАС»; ТВЗК 
«Київський муніципальний академічний Театр ляльок на Лівому березі 
Дніпра»; ТВЗК «Київський академічний Молодий театр»; Центральний 
державний кінофотофоноархів України (ЦДКФФА України) імені 
Г.С.Пшеничного; 

ТВЗК «Київський академічний Театр ляльок»; ДП «Національний 
академічний театр російської драм ім. Лесі Українки; Київська муніципальна 
академія естрадного та циркового мистецтва; Київський університет імені 
Бориса Грінченка; ТОВ «Видавничий дім «АНТИКВАР», редакція журналу 
«АНТИКВАР»; Українська конфедерація журналістів; Культурна асоціація 
«НОВИЙ АКРОПОЛЬ»; Національна академія державного управління при 
Президентові України, кафедра глобалістики, євроінтеграції та управління 
національною безпекою; ТОВ «Школа Телебачення Прайм Медіа»; 
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтва, Державна агенція з 
питань кіно України. 



 7

Окрім цього, до навчально-методичного відділу кафедри подали доповідні 
записки з клопотанням зарахувати викладачам, як підвищення кваліфікації, їхні 
творчі та наукові доробки за останні п’ять років, а саме: 

- головування у журі та участь у різноманітних фестивалях, конкурсах, 
круглих столах, наукових конференціях; 

- проведення майстер-класів та надання консультативно-творчої допомоги 
мистецьким установам та ін.; 

- захисти дисертацій на здобуття наукових ступенів; 
- написання навчальних посібників; 
- акторська, режисерська, художньо-постановочна робота в театрі, кіно, на 

телебаченні і радіо, проведення майстер-класів. 
За поданнями кафедр, на підставі звітів викладачів та витягів з протоколів 

засідань кафедр були підготовлені накази про зарахування, як підвищення 
кваліфікації, таким викладачам: Михайловій Т.В., зав.кафедри музичного 
виховання, доценту, засл.артистці України, Мірошніченко Л.М., доценту 
кафедри музичного виховання, Ковтун Т.І., кандидату мистецтвознавства, 
доценту кафедри кінознавства, Маю А.В., викладачеві Першої кафедри 
акторського мистецтва та режисури драми. 

  Зараховано, як підвищення кваліфікації, захист дисертації на здобуття 
наукового ступеня доктора філософських наук Ангеловій А.О. (кафедра 
театрознавства). 

В університеті пройшли підвищення кваліфікації - стажування  
( переймали професійний досвід ) - викладачі з інших вузів: Національної 

музичної академії України ім.П.І.Чайковського, Запорізького національного 
університету, Рівненського університету. 

Практична підготовка студентів є важливою складовою підготовки 
майбутніх фахівців в галузі культури і мистецтва. Практика відбувається у 
відповідності до навчальних планів, двічі на рік. Методист вищої категорії, яка 
відповідає за практичну підготовку, оформлювала листи та угоди на 
проходження практики, підготувала накази та звітувала 15 квітня ц.р. на 
засіданні ректорату про результати проходження навчальної та виробничої 
практики студентами університету. 

У 2019 р. значно розширився список організацій та установ, які приймали 
студентів нашого університету на практику. 

Студенти спеціальності «Сценічне мистецтво» 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 
академічному театрі оперети, Київському академічному Молодому театрі, 
Київському академічному театрі на Подолі, Київській академічній майстерні 
театрального мистецтва «Сузір’я», Національній опері України 
ім..Т.Г.Шевченка, Національній філармонії України, Національному цирку, 
Чернівецькому академічному театрі ляльок, Запорізькому обласному театрі 
ляльок, академічному театрі драми і комедії на Лівому березі, Чернігівському 
академічному театрі імені Т.Шевченка, в редакції журналу «Антиквар», 
редакції газети «Голос України». 
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Студенти спеціальності «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» 
проходили практику на телестудіях, телеканалах (АТР, Новий канал), 
Телеканал «1+1», ТРК «Україна», телеканал «ОБОЗ ТВ», телеканал «ІСТV», 
ТОВ Стар Медіа, фільм продакшн, ТОВ «ЛМ продакшн», «Куниця 
продакшн»,«Рідіактив фільм продакшн», Українська продаєш студія, ТОВ 
Старлайт продаєш, FILM.UA, 21 фільм продакшн, «Продакшн Максима 
Образчикова», ТОВ «КІБЕР СПОРТ АРЕНА», «Триада» продакшн, ПАТ 
НСТУ, «Київтелефільм», продюсерському центрі, кіносервісі «Мій дракон»,ТС 
народних та художніх промислів, студія звукозапису «Март Саунд Продакшн», 
«Макс Студіо», ТОВ «Тотал автомшн груп», «Св.Обода.Рекордс», «Сенсорама 
Лаб», знімальна група кінофільму «Пульм», кінотеатрах, ГО СУК (Сучасне 
українське кіно), музеї театрального, музичного та кіномистецтва України, 
Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України, в 
київському офісі Одеського міжнародного кінофестивалю.  

Навчально-методичний відділ контролював наявність вакантних місць 
державного замовлення та процедуру переведення студентів на вакантні місця у 
відповідності до «Положення про переведення на вакантні місця державного 
замовлення. 

У 2018-19 навч.році. було переведено на навчання за державним 
замовленням всього - 42 студента, з них: денна форма навчання- 33 студента, 
заочна ф.н. – 8 студентів, вечірня ф.н.- 1 студент. 1 місце залишилось вакантне 
(2м-ТЗНз), у зв’язку з чим було написано пояснення до МКУ про невиконання 
державного замовлення по випуску магістрів заочної форми навчання. 

У 1-му семестрі 2019-20 н.р. було переведено на вакантні місця державного 
замовлення – 28 студентів: з них. Денна ф.н.- 24 студента, заочна ф.н. – 4 
студента. Залишились вакантними - 3 місця з.ф.н. на перших курсах. 

Щомісяця відділ контролював виконання навчального навантаження 
науково-педагогічних працівників на умовах погодинної оплати праці: 
перевірялась відповідність розкладу та навчального навантаження, 
заповнювались картки викладачів.  

Відділ контролював погодинний фонд у 2018-19 н.р., який складав – 6854,5 
годин, з них 5960 навчальних годин, 480 год. - за проведення акредитації ОПП, 
414,5 год. – сплачено головам ЕК та рецензентам. 

У 2019-20 н.р. заплановано - 6913,5 навчальних годин. Але у зв’язку із 3-ма 
додатковими ставками кількість годин зменшиться на 664 год. (1,1 ст.). 

Відділ координував процес замовлення дипломів та додатків до диплома 
європейського зразка, які видавались всім випускникам університету. Загалом 
замовлено 406 дипломів та відповідно додатків до дипломів європейського 
зразка: дипломів бакалаврів – 261 од., магістрів – 131 од., дублікати минулих 
років - 11 од. 

Замовлено та видано - 432 студентських квитка, з них - 383 денна ф.н., 35- 
заочна ф.н., 13 дублікатів. 

Виписано та видано - 437 залікових книжок. 
Значно збільшилась кількість заяв випускників минулих років на 

виготовлення додатків до диплома європейського  
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Працівники навчального відділу входили до складу комісії з перевірки 
роботи кафедр, які звітували про навчальну, методичну, наукову та 
організаційну роботу на засіданнях Вченої ради університету впродовж 
навчального року. 

На виконання наказу Державної служби статистики України «Про 
затвердження форм державного статистичного спостереження № 2-3 нк «Звіт 
про діяльність закладу вищої освіти» від 16.07.2018 № 151 відділ підготував 
таблиці (за денною, заочною та вечірньої формами навчання) у форматі нових 
таблиць та вчасно подав до Управління статистики. 

Відділ займається наповненням системи АСУ ВНЗ. 
На виконання листа МОНУ № 1/9-656 від 18.10.2019 р. «Щодо електронного 

ліцензування освітньої діяльності» та наказу ректора університету від 24 
жовтня 2029 р. № 78-Д були визначені відповідальні особи за підготовку 
інформаційних матеріалів з метою приведення відомостей в Єдиній державній 
електронній базі з питань освіти до вимог Ліцензійних умов, які координували 
та перевіряли надану інформацію щодо наукової та методичної роботи 
викладачів кафедр. 

У травні-червні ц.р. відділ готував інформацію у вигляді таблиць, відомостей 
та довідок на запит Рахункової палати в ході проведення аудиту 

Було підготовлено 12 таблиць з розрахунками за 2017, 2018 та першу 
половину 2019 років. Написані описи розділи: аналіз контрактів на підготовку 
фахівців понад обсяг державного замовлення; про встановлення вартості 
надання платних освітніх послуг, надано списки студентів, які були переведені 
на вакантні місця державного замовлення , списки студентів пільгових 
категорій, яким надавались додаткові місця Міністерством культури України, 
пояснення щодо порушень «Порядку розміщення державного замовлення на 
підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів» затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 р. № 363, роз’яснення 
щодо відсутності стандартів вищої зі спеціальностей «Аудіовізуальне 
мистецтво та виробництво» та «Сценічне мистецтво», пояснення щодо нестачі 
ставок науково-педагогічних працівників. 

Останніми роками навчально-методичний відділ виконує не притаманні 
даному підрозділу завдання, включаючи ліцензування та акредитацію.  

Враховуючи те, що наразі дуже актуально стоїть питання про розбудову 
системи забезпечення якості освіти, необхідно розглянути питання про 
формування відділу із забезпечення якості освіти, що буде необхідною умовою 
для підвищення якості освітніх послуг та рейтингу університету.  

Процес контролю забезпечення якості освіти в університеті полягає в 
системному та постійному моніторингу дотримання процедур. Складно 
ефективно здійснювати моніторинг всього навчального процесу, проте можна 
ефективно здійснювати моніторинг дотримання процедур. За результатами 
моніторингу можна отримувати підстави для ухвалення відповідних рішень, 
зокрема рішень кадрового характеру. 

Основні складові практики забезпечення якості вищої освіти передбачають: 
- процедуру формування та реалізації освітніх програм; 
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- процедуру забезпечення якості викладання та науково-дослідницької 
роботи; 

- процедуру оцінювання результатів навчання; 
- процедуру запобігання академічної недоброчесності. 
 
 

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

кінорежисури та кінодраматургії; кінотелеоператорства; режисури телебачення; 
звукорежисури. 

Загальна кількість студентів очної форми навчання становить 571 студенти, 
(295 – бюджетна форма навчання, 276 – контрактна форма навчання). 

За звітний період зі складу студентів Інституту екранних мистецтв було 
відраховано 33 студенти. Студенти відраховувались з різних причин: за 
власним бажанням, за невиконання навчального плану. Поновлено і переведено 
було 6 студентів. Переведено з контрактної форми на вакантні місця 7 
студентів. В академвідпустці знаходиться 2 студенти.  

Заочна форма навчання 66 студентів (28 студентів бюджетна форма 
навчання, 38 – контрактна форма навчання). Відраховано було 1 студента, 
поновлено – 2 студенти.  

Вечірня форма навчання 6 студентів (4 студенти – бюджетна форма, 2 
студенти– контрактна форма навчання). 

 

Робота Вченої ради Інституту екранних мистецтв 
За період було проведено 8 засідань вченої ради ІЕМ, що відповідає плану. 

План роботи вченої ради охоплював основні питання навчальної, наукової, 
методичної, виховної та організаційної діяльності, що мають значення для 
вдосконалення роботи Інституту екранних мистецтв. 

Протягом звітного періоду розглядались питання: 
з навчально-методичної роботи – це перш за все затвердження плану роботи 

вченої ради ІЕМ; ознайомлення з Стандартами вищої освіти; підготовка кафедр 
ІЕМ до атестації, захисту дипломних робіт, складання кваліфікаційних 
екзаменів освітнього ступеня «Бакалавр»; підсумки державної атестації 
бакалаврів, магістрів за напрямами підготовки (спеціальностями) і завдання 
щодо підвищення якості бакалаврських, дипломних (магістерських) робіт; 
підготовка кафедр до навчальної, виробничої, переддипломної практик; 
затвердження звітів голів ЕК; підготовка ІЕМ до прийому абітурієнтів; про 
профорієнтаційну роботу кафедр; стан навчальної та виховної роботи з 
іноземними студентами; стан проведення агітаційної та профорієнтаційної 
роботи кафедрами та напрями з її покращення. 

з наукової роботи – про стан і перспективи розвитку наукової роботи на 
кафедрах ІЕМ; формування плану проведення наукових, науково-практичних 
конференцій; підсумки участі студентів ІЕМ у міжнародних, всеукраїнських 
фестивалях і конкурсах. 

 

Організаційна робота деканату Інституту екранних мистецтв 
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2019 календарний рік був особливо насичений роботою у зв’язку з 
акредитацією з освітнього ступеня «Магістр» (практичні освітньо-професійні 
програми «Режисура кіномонтажу», «Режисура анімаційного фільму») та 
освітньо-творчою програмою підготовки доктора мистецтва зі спеціальності 
021 – «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво». Ведеться робота для 
підтвердження статусу Національного, що має відбутися у 2021 році. 

Спираючись на пропозиції кафедр, деканат готував подання на призначення 
студентам Інституту екранних мистецтв 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. 

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 є значна кількість пропусків і занять зі спеціальності. На всі порушення 
дисципліни деканат реагує, звертаючись до різних форм впливу. Деканат 
індивідуально підходить до питань дозволу окремим студентам навчатись за 
індивідуальним графіком.  

Для роботи ЕК деканатом була підготовлена документація про успішність 
навчання студентів. У відповідності до розпорядження від 29.05. 2019 р. № 11-Р 
«Про виготовлення додатків європейського зразка» заступник директора ІЕМ 
Чхатарашвілі-Петраш І.Т. розробляє бланк додатка до диплому, а деканат має 
подати до навчального відділу додатки до дипломів в pdf- форматі зі внесеними 
деканатом реєстраційним номером та номером диплому.  

У вересні директором та заступником ІЕМ були проведені збори зі 
студентами перших курсів для ознайомлення з правилами навчального процесу 
в КНУТКіТ імені І.К. Карпенка-Карого. Керівництво ІЕМ проводили зустрічі зі 
старостами академічних груп з приводу обговорення та розподілу матеріальної 
допомоги студентам. Також було підготовлено подання для адміністрації 
університету про матеріальне преміювання студентів ІЕМ переможців 
міжнародних та українських кінофестивалів. 

На час роботи приймальної комісії керівництвом ІЕМ була проведена велика 
організаційна робота (складання розкладу, відомостей, друк списків 
абітурієнтів) у зв’язку з новими правилами прийому до закладу вищої освіти. 

Керівництво ІЕМ була проведена робота по організації видання книжки до 
115-річчя КНУТіК імені І.К.Карпенка-Карого (організація зйомок, відбір 
фотографій, робота над текстами). Під час святкування було організовано відео 
та фото зйомку самого заходу святкування. 

З профорієнтаційною метою для майбутніх вступників в ІЕМ 
організовується та проводиться День відкритих дверей. Всі бажаючі мали 
можливість 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 
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проводяться під час шкільних канікул, а також консультації у квітні, травні – 
щосуботи, у липні консультації проводяться щодня, до початку вступних 
випробувань. 

 

Науково-дослідна робота 
Безпосередньо на базі Інституту екранних мистецтв було проведено такі 

зустрічі та майстер-класи: 
 Майстер-клас з представниками проекту Кіноінкубатор «RazomFilm» 

мета якого підтримувати технічно та організаційно цікаві творчі, навчальні та 
інші медіа проекти; 

 Майстер-клас з продюсером Star Media Вікторією Бурдуковою та шеф-
редактором Анною Жижею на тему «Як зробити проект: від ідеї до телепремії»; 

 Майстер-клас з турецьким режисером фільму «Голубий велосипед» 
Умітою Кьорекеном; 

 Майстер-клас з Любко Дерешем на тему «Кіноадаптація літературного 
роману»; 

 Майстер-клас з Анною Бурячуковою на тему «Дебют у кіно. Режисер.»; 
 Майстер-клас з директором з виробництва Star Media Гребенчіковою 

Ритою на тему «Міжнародне партнерство: перспективи на українському 
ринку»; 

 Майстер-клас з редактором Star Media Пащенко Леонорою на тему 
«Сценарист телесеріалів та кіно. Проблеми сьогодення». 

Керівництво ІЕМ забезпечило присутність студентів та науково-
педагогічний склад на майстер-класі Олександра Роднянського, який відбувався 
в театрі на Лівому березі. 

Також була організована екскурсія студентів освітньо-професійної програми 
«Організація кінотелевиробництва» в Національний центр Олександра 
Довженка для ознайомлення з технологіями обробки кіноплівки і архівної 
справи. 

 

Творча робота 
Директор Інституту екранних мистецтв О.М. Равлюк-Голіцина та заступник 

директора Інституту екранних мистецтв І.Т. Чхатарашвілі-Петраш підготували 
та організували матеріали для участі студентів ІЕМ у IX Міжнародному 
фестивалі театральних і кінематографічних шкіл «ClassFest 2019» Молдова 
(Кишинів, травень 2019 року). На фестивалі Інститут екранних мистецтв 
Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені 
І.К.Карпенка-Карого представляли Завідувач кафедри кінорежисури та 
кінодраматургії, заслужений діяч мистецтв України Марченко Валентин 
Віталійович та студенти Бакум Володимир (майстерня Ланчака Я.О.), Сахненко 
Ірина (майстерня Терещенка Ю.М.), Ковальський Дмитро (майстерня Марченка 
В.В.). В конкурсній програмі були показані фільми «Син» Мар’яни Бурими, 
«Жертва» Анни Кишко, «Невидима колекція» Андріани Ярмонової, «Ідеальна 
сім’я» Дмитра Ковальського, «Повінь» Ірина Сахненко, «Обійми мене» 
Володимира Бакума, «Мій друг Дон Кіход» Станіслави Доронченко, «Усмішка» 
Олександра Македонського.  
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Ковальський Дмитро, 1 м курс режисура неігорового кіно, отримав диплом 
за кращу режисуру фільм «Ідеальна сім’я», IX Міжнародний фестиваль 
кінематографічних шкіл ClassFest, Молдова, травень 2019 р. 

Брали участь у проведені ІІ-го кінофестивалю «КІНОКО-2019» (квітень, 
2019 року.)  

Керівництво ІЕМ підготували та організували матеріали для участі студентів 
ІЕМ у міжнародному кінофестивалі БАСТАУ (Казахстан). 

 

Виховна робота 
Виховна робота в Інституті екранних мистецтв є складовою і невід’ємною 

частиною цілісної системи підготовки фахівців та спрямована на всебічний 
розвиток особистості. 

Вихідними положеннями планування виховного процесу є принципи 
національного виховання студентської молоді, які визначають вимоги до 
змісту, форм і методів виховання. 

Однією з базових ланок виховної роботи є діяльність кураторів академічних 
груп, яка спрямована на формування професійно-активної особистості, 
компетентної, націленої на творчий саморозвиток і постійне вдосконалення 
знань у процесі навчання. 

Серед проведених заходів в Інституті екранних мистецтв заслуговують на 
увагу: 
- зустрічі з визначними особистостями, фахівцями, діячами культури і 

мистецтва, керівниками підприємств; проведення виробничих екскурсій; 
- День українського кіно. Участь студентів у святкових заходах на 

Національній студії художніх фільмів ім. Олександра Довженка; 
- організація і проведення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні, де відбулось вшанування викладачів 
університету. Гостем заходу був Мирослав Гай, випускник Інституту екранних 
мистецтв, майстерні дикторів та ведучих програм телебачення заслуженого 
діяча мистецтв України Кочнєва О.П. Після закінчення Університету працював 
викладачем на кафедрі телережисури, викладав акторську майстерність та 
майстерність телеведучого. З листопада 2013 року – активний учасник подій на 
Майдані, волонтер, офіцер запасу, військовий журналіст та режисер 
документальних фільмів про АТО. Мирослав Гай показав фрагменти зі своїх 
фільмів, пов’язаних з АТО та розповів студентам про свою сьогоденну 
діяльність (травень 2019 року). 

Директор Інституту екранних мистецтв О.М. Равлюк-Голіцина та заступник 
директора Інституту екранних мистецтв І.Т. Чхатарашвілі-Петраш у травні 2019 
року відвідали гуртожиток (вул. Лук’янівська 69/71), де в котре перевірили 
дотримання санітарних норм проживання у гуртожитку, відвідали та 
поспілкувались зі студентами ІЕМ. 

Особлива роль у виховній діяльності покладалась на органи студентського 
самоврядування, серед основних завдань яких є підвищення ефективності 
навчально-виховного процесу, забезпечення виховання духовності та культури 
студентів. Студентська рада бере активну участь у вирішенні важливих питань, 
пов’язаних з навчальною, науковою та культурно-масовою діяльністю 
студентів Інституту екранних мистецтв. 
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Факультет театрального мистецтва 
Станом на 20 грудня 2019 року контингент студентів денної форми навчання 

факультету театрального мистецтва становить 495 осіб, за 9-ма освітньо-
професійними програмами: 

 акторське мистецтво театру і кіно – 360 студент; 
 режисура драматичного театру – 37 студентів; 
 акторське мистецтво театру ляльок – 24 студенти; 
 режисура театру ляльок – 5 студентів; 
 сценографія театру ляльок – 5 студентів; 
 режисура балету – 5 студентів; 
 театрознавство – 21 студент; 
 організація театральної справи – 29 студентів; 
 продюсерство сценічного мистецтва – 16 студентів. 
На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти навчається 409 студентів, 

на другому (магістерському) – 93 студенти. 
На договірній основі навчалися 220 студентів (44 %). 
1 студент знаходяться в академічній відпустці. 
Також на факультеті навчається 6 студентів-іноземців. 
Результати зимньої та літньої заліково-екзаменаційної сесії свідчать в 

основному про відповідальне ставлення студентів до навчання. Сесії пройшли 
організовано та у відповідності до розкладу. 

За результатами двох сесій 33 % студентів склали сесії на «відмінно». На 
«відмінно» і «добре» – 34 % студентів факультету. Мали оцінку «задовільно» – 
31 % від усіх студентів факультету, 2 % (10 студентів) мали академічну 
заборгованість і ліквідували її у відповідності до поставлених термінів.  

За результатами зимньої та літньої заліково-екзаменаційної сесії було 
відраховано 8 студентів за невиконання навчального плану (взимку 3 студентів, 
влітку 5 студентів). 

Під час літніх канікул 5 студентів факультету перевступили на перші курси, 
5 студентів відрахувались за власним бажанням, 3 студентів перевелись на інші 
освітньо-професійні програми факультету і спеціальності. 

В 2019-2020 навчальному році, починаючи з вересня та на момент написання 
звіту 6 студентів факультету відрахувались за власним бажанням  
(до початку сесії). 

За результатами атестації було присвоєно всім 84 студентам-випускникам 
відповідні кваліфікації за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. 
Дипломи з відзнакою отримав 41 студент що становить 49 %. З них 32 студенти 
спеціалізації «Акторське мистецтво драматичного театру і кіно» (38 %) та 9 
студентів (11 %) інших спеціалізацій. 

За результатами атестації за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
було присвоєно всім 40 студентам-випускникам відповідні кваліфікації. 24 
студенти отримали дипломи з відзнакою і це становить 60 % від загальної 
кількості випускників факультету. 

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 
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конкурсах, а й цікава творча індивідуальність студентів та активна участь у 
громадському житті університету та міста. 

Деканатом постійно проводилась робота по контролю за відвідуванням 
студентами лекційних занять, ліквідації академзаборгованості і сплати за 
навчання.  

Деканат індивідуально підходить до питань дозволу окремим студентам 
навчатись за індивідуальним графіком.  

 
 

Відділ заочного навчання 
2019 рік розпочався з сесії у студентів, які навчаються за освітньо-

професійною програмою «Кінооператорство» та «Фотомистецтво», з 14 січня 
по 22 лютого 2019 р.(40 днів). У цих студентів одна сесія на рік – два семестри 
разом. Студенти з'явилися вчасно, сесія пройшла задовільно. 

Студенти 2-х курсів освітнього ступеня магістр, які навчалися 1 рік і 
5 місяців, в січні 2019 року успішно захистили кваліфікаційну роботу і 
отримали диплом магістра. 

Результати складання захисту кваліфікаційної роботи студентами, які 
навчались за наступними освітньо-професійними програмами (освітнього 
ступеня магістр): 

1. Режисура драматичного театру – на курсі 15 чол. (2 бюджет, 13 
контракт), захистилися 14 студентів (отримали 6 дипломів з відзнакою); 1 
студентка відрахована з правом захисту кваліфікаційної роботи протягом 3-х 
років. 

2. Режисура цирку - на курсі 9 чол. (2 бюджет, 7 контракт), захистилися 6 
студентів (отримали 6 дипломів з відзнакою); 3 студента відраховані з правом 
захисту кваліфікаційної роботи протягом 3-х років. 

3. Режисура балету - на курсі 4 чол. (2 бюджет, 2 контракт), захистилися 4 
студента (1 студентка отримала диплом з відзнакою). 

4. Театрознавство – на курсі 1 студентка. Вона відрахована з правом 
захисту кваліфікаційної роботи протягом 3-х років. 

5. Організація театральної справи – на курсі 9 чол. (2 бюджет, 7 контракт), 
захистилися 9 студ. (отримали диплом з відзнакою 2 чол.).  

6. Драматургія кіно і телебачення – на курсі 1 чол. (1 бюджет), захистився 
та отримав диплом з відзнакою. 

7. Організація кінотелевиробництва – на курсі 20 чол. (5 бюджет, 15 
контракт), захистилися 17 студ. (1 студент отримав диплом з відзнакою). 3 
студента відраховані з правом захисту кваліфікаційної роботи протягом 3-х 
років. 

8. Кінознавство – на курсі 6 чол. (3 бюджет, 3 контракт), захистилися 6 
студ. (отримали диплом з відзнакою 3 чол.). 

Підсумок захисту магістерських робіт: Захистили кваліфікаційні роботи – 57 
студентів з 65, з них отримали дипломи з відзнакою – 20 студентів, відраховані 
з правом захисту протягом 3-х років – 8 студентів. 
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1. На захист кваліфікаційних робіт з магістрами поновили 3 студенти 
освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр. На захист ці студенти з'явилися 
вчасно та захистили кваліфікаційні роботи задовільно. 

Наступна сесія проходила у перших курсів (1-й семестр) освітнього ступеня 
магістр (за 9 освітньо-професійними програмами - РДТ, МТЛ, РБ, РЦ, ТЗН, 
ПСМ, ДКТ, ПАМВ, КЗН), з 11 лютого по 25 лютого 2019р. (15 дн.). Заняття 
пройшли за розкладом. Сесія складена задовільно. 

 

Продовжили навчальний процес IV курси освітнього ступеня бакалавр (за 
5 освітньо-професійними програмами – РДТ, РБ, ОТС, ОКТВ, КЗН), з 26 
лютого по 17 березня 2019 р. (20 дн.). Всі студенти прибули на заняття вчасно, 
сесію склали задовільно. Після сесії відділ заочного навчання заздалегідь 
розпочав підготовку документів для складання студентами кваліфікаційного 
екзамену та захисту кваліфікаційних робіт освітнього ступеня бакалавр. 
Встановили терміни здачі заборгованостей для студентів, які їх мають, 
підготували навчальні картки, вичитали залікові книжки, підготували 
інформацію для заповнення додатків до дипломів. 

Далі навчання продовжили перші курси освітнього ступеня бакалавр (за 6 
освітньо-професійними програмами - РДТ, РБ, РЦ, ОТС, ДКТ, ОКТВ), з 18 
березня по 6 квітня 2019 р. (20 дн.). Всі студенти прибули на заняття вчасно, 
сесію склали задовільно. 

Наступними були всі другі курси освітнього ступеня бакалавр (за 4 освітньо-
професійними програмами - ОТС, ДКТ, ОКТВ, КЗН), з 8 квітня по 2 травня 
2019 р. (25 дн.). Всі студенти прибули на заняття вчасно, сесію склали 
задовільно. 

З 25 квітня по 19 травня 2019р. (на 25днів) приїхали на сесію студенти ІІІ-го 
курсу освітнього ступеня бакалавр (за освітньо-професійними програмами 
АТЛ, РТЛ, СТЛ). 

Закінчили друге навчальне півріччя студенти третіх курсів освітнього 
ступеня бакалавр (за освітньо-професійними програмами - РДТ, РБ, ОТС, 
ОКТВ, КЗН), з 6 травня по 30 травня 2019р.(25дн.).  

У червні 2019 року четверті курси освітнього ступеня бакалавр склали 
кваліфікаційний екзамен та захистили кваліфікаційну роботу з наступних 
освітньо-професійних програм: 

1. Режисура драматичного театру - на курсі 12 чол.(4 бюджет, 8 
контракт), захистилися 6 студентів (1- отримав диплом з відзнакою); 6 
студентів відраховані з правом захисту кваліфікаційної роботи протягом 3-х 
років. 

2. Режисура класичного балету - на курсі 12 чол.(7 бюджет, 5 контракт), 
захистилися 12 студентів (1- отримав диплом з відзнакою). 

3. Організація театральної справи - на курсі 10 чол.(6 бюджет, 4 
контракт), захистилися 10 студентів.  

4. Кінотелеоператорство - на курсі 13 чол.(10 бюджет, 3 контракт), 
захистилися 10 студентів (2 - отримали дипломи з відзнакою). 3 студента 
відраховані з правом захисту кваліфікаційної роботи протягом 3-х років. 
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5. Організація кінотелевиробництва - на курсі 12 чол.(11 бюджет, 1 
контракт-студент-іноземець), захистилися 12 студентів (отримали 5 дипломів з 
відзнакою).  

6. Кінознавство - на курсі 4 чол.(3 бюджет, 1 контракт), захистилися 4 
студента (1 отримав диплом з відзнакою).  

Результати складання кваліфікаційного екзамену та захисту кваліфікаційної 
роботи студентами, які навчались за наступними освітньо-професійними 
програмами (освітнього ступеня бакалавр): захистили кваліфікаційні роботи – 
54 студентів з 63, отримали дипломи з відзнакою – 10 студентів, відраховані з 
правом захисту протягом 3-х років – 9 студентів. 

Після всіх проведених сесій, відділ заочного навчання підготував доповідну 
записку про переведення студентів на старші курси. Студенти, які мають 
академічну заборгованість, не переведені на старші курси, вони попереджені 
про заборгованість та строки її складання, отримали індивідуальні аркуші 
успішності. Встановлений термін ліквідації: до 01 вересня 2019 р. Студенти, які 
вчасно не здадуть академічну заборгованість, будуть не допущені до наступної 
сесії та відраховані зі складу студентів університету. В першому перевідному 
наказі було переведено 242 студента, не переведені 9 студентів, відраховані 4 
студенти (3 державного замовлення та 1 контракт). В другому переводному 
наказі перевели 8 студентів та 1 був відрахований (державне замовлення), так 
як не склав у визначений термін академічну заборгованість. 

 

Навчальний 2019-2020 рік розпочався з набору студентів на перші курси 
освітнього ступеня бакалавр та освітнього ступеня магістр, з таких освітньо-
професійних програмам: 

Бакалаври: 
1. Режисура драматичного театру – 5 студентів (4 бюджет, 1 контракт). 
2. Режисура балету – 3 студента (2 бюджет, 1 контракт). 
3. Театрознавство – 2 студента (2 бюджет). 
4. Організація театральної справи – 4 студента (4 бюджет). 
5. Організація кінотелевиробництва – 5 студентів (4 бюджет, 1 контракт). 
6. Кінознавство – 3 студента (2 бюджет, 1 контракт). 
7. Кінооператорство – 3 студента (2 бюджет, 1 контракт). 
Магістри: 
1. Режисура драматичного театру – 11 студентів (4 бюджет, 7 контракт). 
2. Режисура балету – 12 студентів (4 бюджет, 8 контракт). 
3. Театрознавство – 7 студентів (3 бюджет, 4 контракт). 
4. Продюсерство сценічного мистецтва – 17 студентів (4 бюджет, 13 

контракт). 
5. Драматургія кіно і телебачення – 9 студентів (5 бюджет, 4 контракт). 
6. Кінознавство – 6 студентів (2 бюджет, 4 контракт). 
7. Продюсерство аудіовізуального мистецтва і виробництва – 16 студентів 

(6 бюджет, 10 контракт). 
 

Навчальний процес (1-ше півріччя) у відділі заочного навчання розпочався 
по графіку з 16 вересня 2019р.: 
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Другі курси (магістратура) – з 16 вересня по 30 вересня 2019р. (15 дн.). Це 
остання сесія (3 семестр) для цих студентів. 

На сесію прибули студенти 9-ти осівтньо-професійних програм 
1. Режисура драматичного театру – 8 студентів (2 бюджет, 6 контракт). 

На заняття з'явилися всі, сесію склали задовільно. Боргів на курсі немає. 
2. Режисура цирку – 3 студента (2 бюджет, 1 контракт). На заняття 

з'явилися всі, сесію склали задовільно. Боргів на курсі немає. 
3. Режисура балету – 5 студентів (2 бюджет, 3 контракт). Курс з'явився на 

заняття, окрім Герус Анни Станіславівни (академічна відпустка з 12.09.2019р. 
по 31.08.2022р., народження дитини). Сесію склали задовільно. Боргів на курсі 
немає 

4. Мистецтво театру ляльок – 12 студентів (5 бюджет, 7 контракт). 
З'явився весь курс, сесія складена задовільно. Боргів на курсі немає 

5. Театрознавство – 7 студентів (2 бюджет, 5 контракт). На заняття 
з'явилися всі, сесію склали задовільно. 

6. Продюсерство сценічного мистецтва – 14 студентів (2 бюджет, 12 
контракт). Був один боржник Чекін Д. К. Цьому студенту встановлено термін 
ліквідації заборгованостей, і він їх складає.  

7. Драматургія кіно і телебачення – 8 студентів (5 бюджет, 3 контракт). На 
курсі боргів немає. 

8. Продюсерство аудіовізуального мистецтва і виробництва – 19 студентів 
(5 бюджет, 14 контракт). Школа Ростислав Миколайович був відрахований за 
невиконання договору (за несплату). Весь курс сесію склав задовільно.  

9. Кінознавство – 4 студента (3 бюджет, 1 контракт). На заняття з'явилися 
всі, сесію склали задовільно. Боргів на курсі немає 

Відділом заочного навчання готується вся документація для випуску 
магістрів у січні 2020 року: допуск до захисту кваліфікаційних робіт, вичитуємо 
залікові книжки, заповнюємо навчальні картки студента зі всією інформацією 
за весь термін навчання, готуємо відомості на захист кваліфікаційних робіт, 
студенти підтверджують написання свої прізвищ іноземною мовою, готуємо 
інформацію для заповнення додатків до дипломів та надаємо її до навчально-
методичного відділу. 

 

Паралельно проходила сесія у IV курсів, з 16 вересня по 5 жовтня 2019р., (20 
днів) з 8-ми осівтньо-професійними програмами: 

1. Акторське мистецтво театру ляльок – 7 студентів (3 бюджет, 4 
контракт). На заняття з'явилися всі, сесію склали задовільно. 

2. Режисура драматичного театру – 19 студентів (6 бюджет, 13 
контракт). На заняття з'явилися всі, сесію склали задовільно. 

3. Режисура театру ляльок – 1 студент (бюджет). Лисенко Ярослав 
Дмитрович був відрахований в переводному наказі за невиконання навчального 
плану. 

4. Сценографія театру ляльок – 3 студента (3 бюджет). Студенти на 
сесію з'явилися вчасно і склали її задовільно, окрім Куциної Юлії Григорівни. 
Відділ заочного навчання встановив студентці термін ліквідації академічної 
заборгованості, в разі невиконання, вона буде відрахована. 
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5. Режисура балету – 13 студентів (5 бюджет, 8 контракт). На цій сесії 
борги мають 8 студентів (у зв'язку з гастрольною діяльністю). Відділ встановив 
для даних студентів термін ліквідації академічної заборгованості, в разі 
невиконання, студенти будуть відраховані. 

6. Організація театральної справи – 15 студентів (6 бюджет, 9 
контракт). На сесію не з'явилися Злотник Ілля Олександрович (вже складає 
заборгованість) та Дряпко Валерія Олегівна (у відділ заочного навчання не 
з'явилася). Відділ встановив для студентів термін ліквідації академічної 
заборгованості, в разі невиконання, вони будуть відраховані. 

7. Організація кінотелевиробництва – 16 студентів (9 бюджет, 7 
контракт). Студенти на сесію з'явилися і склали її задовільно. 

8. Кінознавство – 8 студентів (4 бюджет, 4 контракт). На сесію не 
з'явилася Кулієва Аліна Наміківна. Відділ заочного навчання встановив термін 
ліквідації академічної заборгованості, в разі невиконання, студентка буде 
відрахована. 

 

Наступна сесія проходила у І-х курсів, (1 семестр) освітнього ступеня 
магістр, з 7 жовтня по 21 жовтня 2019р. (15 дн.). 

1. Режисура драматичного театру – 11 студентів (4 бюджет, 7 
контракт). На заняття з'явилися всі, сесію склали задовільно. Боргів на курсі 
немає. 

2. Режисура балету – 12 студентів (4 бюджет, 8 контракт). На сесію не 
з'явилися Босенко Ангеліна Валеріївна, Борисенко Борис Миколайович (був у 
відділі і отримав індивідуальну відомість, складає заборгованість). Відділ 
встановив термін ліквідації академічної заборгованості для цих студентів. В 
разі невиконання, студенти будуть відраховані. 

3. Театрознавство – 7 студентів (3 бюджет, 4 контракт). На заняття 
з'явилися всі, сесію склали задовільно. 

4. Продюсерство сценічного мистецтва – 17 студентів (4 бюджет, 13 
контракт). На заняття з'явилися всі, сесію склали задовільно. 

5. Драматургія кіно і телебачення – 8 студентів (5 бюджет, 3 контракт). 
На курсі боргів немає. Яблонський Артем Олександрович не був присутній на 
сесії (академічна відпустка з 7 жовтня 2019р. на час проходження війскової 
служби) 

6. Продюсерство аудіовізуального мистецтва і виробництва – 16 
студентів (6 бюджет, 10 контракт). Декілька студентів мають по одній 
заборгованості. Відділ встановив термін ліквідації академічної заборгованості 
для цих студентів. В разі невиконання, студенти будуть відраховані. 

7. Кінознавство – 6 студентів (2 бюджет, 4 контракт). На заняття 
з'явилися всі, сесію склали задовільно. 

 

Продовжили навчання процес у 1-му півріччі перші курси, (1 семестр) 
освітнього ступеня бакалавр, з 22 жовтня по 10 листопада 2019р. (20дн.). 

1. Режисура драматичного театру – 4 студента (3 бюджет, 1 контракт). 
Челишова Вікторія Сергіївна (бюджет), була відрахована за власним бажанням. 
На заняття з'явилися всі студенти, сесію склали задовільно. 
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2. Режисура балету – 3 студента (2 бюджет, 1 контракт). На заняття 
з'явилися всі студенти, сесію склали задовільно. 

3. Театрознавство – 2 студента (бюджет). Сесія складена без боргів. 
4. Організація театральної справи – 3 студента (бюджет). Сесія складена 

без боргів. Гереженко Антоніна Олександрівна і Ящишен Олександр 
Васильович (бюджетники) відраховані за власним бажанням. 

5. Організація кінотелевиробництва – 6 студентів (4 бюджет, 2 
контракт). Сесія складена без боргів. 

6. Кінознавство – 3 студента (2 бюджет, 1 контракт). Сесія складена без 
боргів. 

 

Наступними приступили до навчання другі курси, (3 семестр) освітнього 
ступеня бакалавр, з 11 листопада по 5 грудня 2019р. (25 дн.). 

1. Режисура драматичного театру – 21 студент (2 бюджет, 19 
контракт). 18 студентів зараховані на другий курс, як такі, що мають вже вищу 
освіту. Відділ заочного навчання працює з цими студентами, а саме: вичитані та 
звірені з нашими навчальними планами додатки до дипломів та академічні 
довідки попередніх закладів вищої освіти, де навчались студенти, видані їм 
індивідуальні відомості для складання академічної різниці та встановлені 
терміни її ліквідації. Явка на сесію задовільна. 

2. Режисура цирку – 3 студента (2 бюджет, 1 контракт). Сесія складена 
без боргів. 

3. Режисура балету – 14 студентів (3 бюджет, 11 контракт). 7 студентів 
зараховані на другий курс, як такі, що вже мають вищу освіту. Відділ заочного 
навчання працює з цими студентами, а саме: видані індивідуальні відомості для 
складання академічної різниці та встановлені терміни її ліквідації. Явка на 
сесію задовільна. 

4. Організація театральної справи – 8 студентів (3 бюджет, 5 контракт). 
2 студента зараховані на другий курс, як такі, що вже мають вищу освіту. 
Відділ заочного навчання працює з цими студентами, а саме, видані 
індивідуальні відомості для складання академічної різниці та встановлені 
терміни ліквідації. Явка на сесію задовільна. 

5. Драматургія кіно і телебачення – 4 студента (2 бюджет, 2 контракт). 
Зараховані на другий курс, як такі, що мають вже вищу освіту 2 студента. 
Відділ заочного навчання працює з цими студентами, а саме: видані 
індивідуальні відомості для складання академічної різниці та встановлені 
терміни її ліквідації. Явка на сесію задовільна. 

6. Організація кінотелевиробництва – 16 студентів (2 бюджет, 14 
контракт). 12 студентів зараховані на другий курс, як такі, що вже мають вищу 
освіту. Відділ заочного навчання працює з цими студентами: їм видані 
індивідуальні відомості для складання академічної різниці та встановлені 
терміни її ліквідації. Явка на сесію задовільна. 

 

Наступними вийшли на навчання треті курси, (5 семестр) освітнього ступеня 
бакалавр, з 2 грудня по 26 грудня 2019р. (25 дн.). Студенти з'явилися вчасно, 
старости курсів отримали всі заліково-екзаменаційні відомості. Результати сесії 
будуть на кінець грудня 2019 року. 
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На даний момент відділ заочного навчання готує розклад занять для 
студентів освітньо-професійних програм «Кінооператорство» та 
«Фотомистецтво», яка буде проходити з 13 січня по 21 лютого 2020 р. (40 дн.). 
Студенти з'являються на навчання один раз на рік, 2 семестри проходять 
одночасно. 

На 13 грудня 2019 року у Відділі заочного навчання навчається 406 студента: 
7 студентів –іноземців, 151 студент – за кошти державного бюджету, 255 
студента – за кошти фізичних або юридичних осіб. 

026 Сценічне мистецтво:  80 студ. (бюджет), 150 студ. (контракт). 
Освітнього ступеня бакалавр: 135 студента (50 бюджет, 85 контракт). 
Освітнього ступеня магістр:  95 студента (30 бюджет, 65 контракт). 
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво: 71 студ. (бюджет), 105 студ. 

(контракт).  
Освітнього ступеня бакалавр: 116 студента (45 бюджет, 71 контракт).  
Освітнього ступеня магістр:  60 студента (26 бюджет, 34 контракт). 
 
 

Навчальний театр 
Навчальний театр працював у звичайному режимі. 
У 2019 році випущені нові вистави: 
– «Тартюф» (здана 11.01), «Маруся Чурай» (здана 05.01) 4-А акторського 

курсу (художній керівник Ю.П.Висоцький); 
– «Вісім люблячих жінок» (здана 16.01) 4-Б російськомовного акторського 

курсу (режисер Ю.І. Лізенгевич); 
– «Дві сім’ї» (здана 27.09), «Одного разу в Севільї» (здана 25.10), «Трамвай 

«Бажання» (здана 21.11) 4-А акторського курсу (художній керівник 
О.М.Шаварський); 

– «Отак загинув Гуска»(здана 11,10), «Бідерман та підпалювачі» (здана 
08.11) 4-Б акторського курсу (художній керівник С.А Мойсеєв). 

– «Чайка» (20.12 ) 4-Б акторського курсу (художній керівник С.АМойсеєв). 
Випуск вистави «Королівські ігри» 4-В акторського курсу (художній 

керівник А.Ф Білоус) перенесено на березень 2020 року. 
У січні-червні 2019 року йшли вистави, випущені протягом 2018-

2019 навчального року: 
– «З коханими не розлучайтесь» 4-Б російськомовного акторського курсу 

(режисер Н.Б.Кудрявцева) та «Дах» 4-Б російськомовного акторського курсу 
(режисер Ю.І. Лізенгевич); 

– «Контракт» 2-го магістерського акторського курсу, «Ніч перед Різдвом» 2-
А акторського курсу (художній керівник Л.Б.Остропольський); 

– «Вах, Ханум джан!» 4-А акторського курсу (художній керівник 
Ю.П.Висоцький). 

Відновлено вистави з попереднього сезону: 
– «Приборкання норовливої» (24.01), «Мина Мазайло» (17.10) 2-Б 

магістерського акторського курсу (художній керівник Б.М.Бенюк), «Скрізь 
плач, і стогін, і ридання...» (18.09) 2-А магістерського акторського курсу 
(художній керівник О.С.Замятін). 
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У репертуарі навчального театру протягом року випущено із запланованими 
на грудень 9 акторських вистав, з них 6 нових і 3 вистави з попереднього року; 
лялькових вистав випущено 10. 

 За 2019 рік зіграно із запланованими на грудень 164 вистави (128 акторські і 
24 лялькові). 

За квитки – 152 (118 акторські і 22 лялькові); безкоштовно - 12 (10 акторські 
і 2 лялькові). 

Продано 8056 квитків; сума, виручена за квитки, склала 312410 гривень 
(сума продажу квитків вказана без запланованих вистав на грудень). 

Загалом, вистави подивились близько 9 000 глядачів. 
Навчальний театр бере участь і в загальноуніверситетських заходах та 

готовий до подальшої роботи.  
 
 

Навчально-виробнича майстерня (кінотелекомплекс) 
На базі навчально-виробничої майстерні (далі НВМ) запущені і закінчені 

виробництво 59 курсових та дипломних робіт: 1-КТО (майстерня 
Б.В.Вержбицького) – 23; 2-КТО (майстерня Є.К. Філіпова) – 16, а також 20 
курсових робіт, сумісних з кафедрами кінорежисури, телережисури, 
звукорежисури та кінотелеоператорства. 

У кіно- та фотопавільйонах проводились практичні та індивідуальні заняття 
з фахових дисциплін: 3-КТО «Напрямки в художній фотографії»; 2-КТО (зфн) 
«Теорія і практика освітлення»; «Фотокомпозиція» та «Фотоосвітлення» – для 
слухачів підготовчих курсів. 

У приміщеннях тонательє дільниці звукозапису і звукотехніки студентам 
надані наступні послуги: забезпечення виконання студентами (5 ЗВР – 
магістратура) дипломних робіт в системі "5.1"; (3-ЗВР) запис музичних 
інструментів в студії, зведення музичних фонограм; (3-ЗВР зфн) запис 
синхронних шумів; (2-ЗВР) тонування курсових робіт, запис дикторського 
тексту, робота з телережисерами. Проводяться лекції «Основи режисури» для 3-
ЗВР та 2-МДВПТ та проводяться записи з предмету «Культура мовлення» для 
2-РТБ курсу.  

У ЦОПі у кінопрекції проводяться перегляди фільмів з історії кіно для 1-РІК, 
1- КТО, 1-РТБ та 2-КЗН. В приміщені КІЛа проводяться практичні заняття з 
предмету КФП (викладач Горбик С.В.) для 1-КТО. 

За підзвітний період НВМ (кінотелекомплекс) надала послуги по 
забезпеченню відповідними технічними засобами і приладами проведення 
наступних заходів:  

- 20, 21 лютого – обслуговування відеозйомки конференції в Будинку кіно;  
- 12-15 березня – обслуговування 4-ї режисерської конференції в Будинку 

кіно; 
- 10, 11 травня – обслуговування четвертого фестивалю пластичного 

мистецтва «Без зайвих слів»; 
- 15 листопада проводився захід «День студента». Були залучені 

освітлювальна апаратура та телевізійна техніка; 
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- 29 листопаду був проведений вечір, присвячений 115-річчю Університету. 
Вечір обслуговувався освітлювальною апаратурою, телевізійною апаратурою та 
фотодільницею. 

Протягом навчального року дільниця кіновідеопроекцій безперебійно 
обслуговує кіноперегляди, проводяться лекції з «Режисури ТВ і монтажу», 
«Історії режисури видовищ мистецтв» (викладач Л.М. Науменко) для 4- 
МДВПТ і 2-РТБ, «Образотворче мистецтво» (викладач О.О.Буднікова) для 3-
ЗВР, 2-РТБ, 2-РІК. Проводяться семінари, захисти кваліфікаційних робіт 
студентів всіх напрямків навчання. Відеотелевізійна дільниця надавала послуги 
з технічного забезпечення виробництва дипломних і курсових робіт 
відеоапаратурою та послугами з відео монтажу. 

Усі роботи з виробництва фільмів забезпечувались освітлювальною 
технікою, декораційними спорудами, оформлюванням інтер’єрів, реквізитом і 
костюмами. 

У цьому році був проведений ремонт по всім дільницям корпусу діафільмів: 
було замінено 17 вікон та зроблено ремонт на фотодільниці. 

Був виготовлений „Рір фон” в павільоні для проведення практичних занять з 
операторськими курсами. 

У поточному навчальному році НВМ (кінотелекомплекс) списав 
технологічне обладнання, морально застаріле, малопотужне і яке не підлягало 
ремонту. Так з дільниці комп’ютерної техніки списані комп’ютерні станції 
"Pentium-166 MMX" 1998 року випуску в кількості 6 одиниць. З дільниці 
звукозапису і звукотехніки списана апаратура 1987-2002 років випуску 
(плівкові магнітофони, кросовери, еквалайзери, підсилювачі та ін.), всього 17 
одиниць.  

Виділені зі спецфонду університету кошти в сумі 100 тис. гривень були 
розподілені між дільницями згідно із заявками таким чином, щоб забезпечити 
безперебійний навчально – виробничий процес на загальну сумму 88568,72 грн 
(вісімдесят сім тисяч чотириста шістдесят вісім гривень 72 коп.), а саме: 

1. Для дільниці звукотехніки і звукозапису придбано апаратури, 
комплектуючих деталей і розхідного матеріалу на загальну суму 4589,08 грн, 
що дало можливість удосконалити роботу звукозаписуючої студії. 

2. Для освітлювальної дільниці придбані лампи розжарювання – 75 од., 
освітлювальні прибори, кабелі розгінні, проведені ремонтно – налагоджувальні 
роботи освітлювальних приладів на загальну суму 43953,27 грн. 

3. Для дільниці кіно – відеопроекції придбано системи затемнення „блек аут” 
на загальну суму 13800,00 грн.  

4. Художньо-декораційна дільниця забезпечена необхідними будівельними 
матеріалами та робочим інструментом на загальну суму 6413,56 грн. 

5. ДП «Національна кіностудія ім.О.П.Довженка» - згідно з узгодженим і 
затвердженим Договором на надання послуг та додатковою угодою до нього на 
прокат ігрових костюмів, реквізиту, деталей декорацій, тощо сплачено 
4332,81 грн. 

6. Для фотолабораторії на виконання студентських робіт з курсу 
„Фотомистецтво” придбано на загальну сумму 15480,00 грн: кіноплівку на 
12500,00 грн,  чорно-білий фотопапір та фотореактиви на 2980,00 грн. 
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Крім прямого виробництва за заявками педагогів щорічно складається 
посеместровий розклад завантаження дільниць (комп’ютерна, звукозапису і 
звукотехніки, відеотелевізійна), які забезпечують виконання студентами 
поточних теоретичних і практичних завдань з таких предметів як «Техніка 
відеозйомки», «Основи відеомонтажу», «Монтаж в кіно», «Комп’ютерний 
монтаж зображення і звуку» та інші. 

Диспетчерська служба кінотелекомплексу регулює і забезпечує безперебійне 
виконання виробництва студентських фільмів. 

Загалом НВМ (кінотелекомплекс) працював і працює зважено, при 
необхідності знаходить вихід з непередбачуваних ситуацій. 

 
 

Екзаменаційна комісія 
Голови екзаменаційних комісій – авторитетні діячі театрального та 

кінотелемистецтва: М.В.Засєєв, В.В.Баша, О.І.Бійма, Т.В.Цимбал та ін. 
Організовано й успішно було проведено захист кваліфікаційних робіт 

студентів магістрів зі спеціальності «Звукорежисура» (освітній ступінь 
бакалавр), які представили до захисту зроблені на високому професійному рівні 
ігрові короткометражні фільми. Як відзначалося на захисті, звукове рішення 
фільмів вдало передає внутрішній стан головних героїв, емоції та почуття, 
моменти психологічного стресу. Фонограми виконані грамотно та професійно. 
Загальний та акустичний баланс, динаміка та частотна характеристика 
відповідають сучасним вимогам кіновиробництва. У фільмах успішно виконана 
основна мета – це запис і використання  чистового звуку з майданчику. 

Дуже високий професійний рівень кваліфікаційних робіт продемонстрували 
й студенти кафедри кінотелеоператорства. Йдеться не лише про основні 
професійні складові операторської майстерності, а й мистецький смак і 
своєрідне, цікаве сприйняття світу. Назагал хочеться відзначити, що всі 
випускники кафедри кінотелеоператорства продемонстрували відповідність 
освітньому ступеню бакалавр.  

Також високий рівень підготовки продемонстрували випускники-бакалаври 
освітньої програми «Акторське мистецтво театру і кіно», що було відзначено 
головою комісії В.В.Башею. 

Цікавими й актуальними були теми кваліфікаційних робіт випускників-
бакалаврів освітньо-професійної програми «Режисура балету». Під час захисту 
більшість студентів вільно володіла матеріалами представлених робіт та 
аргументовано доводили свою точку зору в їх обговоренні. Випускники 
виявили всі свої балетмейстерські навички на досить високому рівні. Всі 
роботи були представлені у вигляді відеоматеріалу та його теоретичного опису. 
Загалом на захисті кваліфікаційних робіт студенти продемонстрували вміння 
творчо мислити, закріпили практичну частину досконалим володінням 
теоретичним матеріалом. 
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Обсяги випуску Університету в 2019 році 
 

Освітній ступінь «Бакалавр» 

Напрям підготовки 
Випуск 

всього 
(дз+кф) 

денна 
(дз+кф) 

заочна 
(дз+кф) 

вечірня 
(дз+кф) 

021 Аудіовізуальне 
мистецтво та 
виробництво 

96+42 62+26 31+12     3+4  

026 Сценічне 
мистецтво 81+37  64+20  17+17  - 

Всього 177+79 126+46  48+29 3+4 
 

Освітній ступінь «Магістр» 

Спеціальність 
Випуск 

всього 
(дз+кф) 

очна 
(дз+кф) 

заочна 
(дз+кф) 

021 Аудіовізуальне мистецтво 
та виробництво 34+34  22+14 12+20 

026 Сценічне мистецтво 34+43 25+14  9+29  
Всього 68+77  47+28  21+49  

 
Аспірантура 

Спеціальність 
Випуск 

всього очна заочна 

021 Аудіовізуальне мистецтво 
та виробництво 1 – 1 

026 Сценічне мистецтво 2 1 1 
Всього 3 1 2 

 
Асистентура стажування 

Спеціальність 
Випуск 

всього очна заочна 

021 Аудіовізуальне мистецтво 
та виробництво 8 8 – 

026 Сценічне мистецтво 5 5 – 
Всього 13 13 – 

 
 

Приймальна комісія 
Наприкінці 2018 року відповідно до наказу №151-Д був затверджений 

оновлений особовий склад приймальної комісії, яка протягом усього періоду 
роботи згідно з розробленим планом здійснювала всі заходи щодо підготовки, 
організації та проведення вступної компанії до Київського національного 
університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого у 2019 році. 

Також Приймальною комісією Університету були розроблені Правила 
прийому до Університету, відповідно до Умов прийому до вищих навчальних 
закладів України в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і 
науки України від 11 жовтня 2018 року №1096 та зареєстрованих у 
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Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за №1456/32908 і 
затверджені вченою радою Університету 29 січня 2019 року. 

У поточному році Університет 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 освітньо-
професійних програм. 

Приймальною комісією було підготовлено наказ №17-Д від 25 лютого 2019 
року про склад предметно-екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційної 
комісії для проведення вступних творчих конкурсів, вступних екзаменів та 
фахових випробувань. 

Для проведення якісного набору вступників приймальна комісія протягом 
року проводила попередні творчі консультації для вступників та 
консультування по телефону. Консультації відбувалися в період зимових та 
весняних шкільних канікул, а також у квітні, травні, червні – щосуботи; з 24 по 
27 червня консультації проходили щодня. Двічі на рік в університеті 
здійснювався набір на підготовчі курси, що тривали по 3 місяці. 

Протягом року силами Приймальної комісії активно підтримувався 
відповідний розділ на веб-сайті 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 їхніми батьками. 

27 березня 2019 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. 

Цього року Університет здійснював набір за освітнім ступенем бакалавр на 
1-й курс, за освітнім ступенем бакалавр на 2-й курс та за освітнім ступенем 
магістр.  

Прийом заяв для участі у творчих конкурсах для вступу на 1-й курс 
проходив з 24 червня по 8 липня; вступні творчі випробування відбувалися у 
три потоки: І, ІІ потік – з 01 по 10 липня, ІІІ – з 20 по 22 липня.  

Для участі у творчих вступних конкурсах було подано всього 1442 заяви, із 
них: 790 за спеціальністю 026 Сценічне мистецтво, 652 на спеціальність 021 
Аудіовізуальне мистецтво та виробництво.  

На творчі конкурси з’явилося 1135 (307 не з’явилося) вступників. З них 
отримали позитивні оцінки і пройшли творчі конкурси 539 абітурієнтів: 196 на 
факультет театрального мистецтва і 343 до Інституту екранних мистецтв.  

Однією з умов вступу в цьому році було не лише складання творчих 
вступних випробувань в Університеті, але і вчасна реєстрація електронних 
кабінетів особисто вступниками. Не всі вступники розібралися як правильно це 
зробити, і, відповідно, порушували існуючий алгоритм. Так, за даними ЄДЕБО 
у нашому Університеті було зареєстровано 814 електронних заяв від вступників 
на 1-й курс, а пройшли творчі конкурси 539 вступників. Тобто 275 вступників 
просто зареєстрували електронні заяви і вважали, що беруть участь у конкурсі 
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для вступу до Університету. І навпаки: були ситуації, коли декілька вступників 
успішно пройшли вступні творчі конкурси, але не зареєстрували електронні 
кабінети, або не подали електронні заяви для вступу, і, таким чином, не 
потрапили до рейтингових списків, а отже, не були зараховані до Університету.  

Що стосується так званого 3-го потоку, який був влаштований для 
вступників, які вступали виключно на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб – всього зареєструвалось через електронні кабінети 158 осіб: 
68 за спеціальністю 026 Сценічне мистецтво та 90 за спеціальністю 021 
Аудіовізуальне мистецтво та виробництво. Із них пройшли вступні творчі 
конкурси і отримали рекомендації до зарахування на місця за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб 22 вступника: 20 за спеціальністю 021 Аудіовізуальне 
мистецтво та виробництво і 2 за спеціальністю 026 Сценічне мистецтво. 

Для вступників за ступенем «магістр» прийом документів розпочався 
10 липня і завершився 23 липня; фахові вступні випробування проходили з 24 
по 30 липня. Паралельно з цим відбувався прийом документів за ступенем 
бакалавр на 2-й курс. 

За ступенем магістр подано 262 заяви (2 скасовано): 150 – на спеціальність 
026 Сценічне мистецтво (85 на денну форму навчання, 65 на заочну); на 
спеціальність 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво подано 110 заяв 
всього (64 на денну форму навчання, 46 на заочну). Після складання вступних 
фахових випробувань позитивні оцінки отримав 121 вступник за спеціальністю 
Сценічне мистецтво і 83 вступника по спеціальності 021 Аудіовізуальне 
мистецтво та виробництво. На місця за кошти державного замовлення було 
зараховано 80 вступників.  

На старші курси було подано всього 73 заяви: 47 заяв на спеціальність 026 
Сценічне мистецтво та 26 заяв за спеціальністю 021 Аудіовізуальне мистецтво 
та виробництво. Після складання вступних фахових випробувань залишилося 
47 осіб: 25 на спеціальності 026 Сценічне мистецтво та 22 на спеціальності 021 
Аудіовізуальне мистецтво та виробництво. Всі вони рекомендовані до 
зарахування на контракт. 

За час проведення вступної кампанії до Приймальної комісії надійшла лише 
одна заява від абітурієнтки, яка належить до осіб, у яких є захворювання, що 
можуть бути перешкодою для проходження незалежного оцінювання. Тому 
вступні екзамени з української мови та літератури і з історії України складала 
одна людина, але вона не пройшла творчі випробування і не могла брати участь 
у подальшому конкурсі.  

Крім того, 6 абітурієнтів, які мали пільги (діти учасників бойових дій та діти 
з інвалідністю до 18 років) були переведені на вакантні місця державного 
замовлення. 

Також на бюджетну форму навчання за освітнім ступенем бакалавр було 
зараховано двох абітурієнтів за квотою для іноземців.  

За результатами проведених вступних випробувань конкурс по університету 
становив: 

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

– за освітнім ступенем «магістр» – 3,25 особи на одне місце. 



 28

Найбільший конкурс за ступенем «бакалавр» за денною формою навчання 
був за освітньо-професійною програмою «Акторське мистецтво драматичного 
театру і кіно» серед жінок – 36 осіб на одне місце, серед чоловіків – 15. На 
спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво найбільший 
конкурс за освітньо-професійною програмою «Майстерність диктора та 
ведучого програм телебачення» – 27 осіб на одне місце. 

Творчі конкурси та вступні фахові випробування проходили згідно 
затверджених розкладів з усіх спеціальностей та освітніх рівнів. 

Вступні випробування розпочиналися за розкладом та закінчувались вчасно. 
За час вступної кампанії була подана одна апеляційна заява від вступника за 

освітнім ступенем магістр за освітньо-професійною програмою «Акторське 
мистецтво театру і кіно». За результатами засідання апеляційної комісії 
попереднє оцінювання фахового вступного випробування не змінилося.  

В цілому вступна кампанія 2019 року пройшла успішно.  
З початку нового навчального року приймальною комісією було підведено 

підсумки вступної кампанії і підготовлено звіт для Вченої ради Університету.  
З вересня до кінця жовтня приймальна комісія опрацювала, належним чином 

оформила особові справи вступників та передала їх до відділу кадрів. 
Протягом листопада-грудня приймальна комісія займалася підготовкою 

Правил прийому до КНУТКіТ у 2020 році. Правила прийому будуть 
затверджені на засіданні Вченої ради та розміщені на веб-сайті Університету до 
31 грудня поточного року. 

 
 

Наукова і науково-методична робота 
Протягом 2019 навчального року викладачами університету підготовлено 

215 публікацій, з яких вийшло друком 167. Серед них:  
- 5 монографій: «Микола Бажан»(Коломієць Р.Г.), друга кафедра 

акторського мистецтва та режисури драми; «Естетичні засади «філософії 
абсурду» в мистецьких практиках ХХ ст.»(Миропольська Є.В.), кафедра 
суспільних наук; «Щоденники директора театру»(Захаревич М. В.) кафедра 
організації театральної справи імені І. Д. Безгіна; «Інформаційно-інноваційні 
технології управління в еколого-економічних системах «Інформаційно-
інноваційні технології управління в еколого-економічних системах»(Кочарян 
І.С.), кафедра організації театральної справи імені І. Д. Безгіна.  

Кравченко Т.О. стала співавтором колективної монографії «Ґенеза ідей і 
динаміка розвитку екранних мистецтв», стаття «Television as an on-screen tool or 
art in shaping the utlook of young audiences», кафедра сценічної мови. 

- 3 навчальні посібники: «Народні джерела творчості Степана Васильченка. 
До питання жанрово-стильових особливостей художнього самовираження» 
(Могила Ю.А.), кафедра філології; «Мистецькі форми сучасної видовищної 
культури»(Станіславська К.І.), кафедра музичного виховання; «Театрознавство: 
Предметне поле»(Клековкін О.Ю.), кафедра театрознавства; 

- 1 навчально-методичний посібник «Кваліфікаційна робота магістра» 
(Ржевська М.Ю.), кафедра театрознавства. 

- 98 статей; 
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- 59 опублікованих тез доповідей. 
 

Крім того, науково-педагогічні працівники працюють над науково-
методичним забезпеченням дисциплін, розробляючи методичні рекомендації, 
розробки. 

Викладачами університету, як провідними фахівцями з питань підготовки 
кадрів для галузі театру, кіно і телебачення, у 2019 календарному році було 
здійснено: 

- рецензування авторефератів (Підлісна Л.А., Васильєв С.С., 
Станіславська К.І.); 

- рецензування навчальних посібників (Скуратівський В.Л., Васильєв С.С., 
Мусієнко О.С., Новікова Л.Є.); 

- рецензування дипломних робіт (Зубавіна І.Б.); 
- опонування дисертаційних робіт (Ржевська М.Ю., Веселовська Г.І., 

Оніщенко О.І., Станіславська К.І., Новікова Л. Є.); 
- редагування магістерської роботи (Матвієнко Т.І.). 
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., Росляк Р.В.), 
редакційних колегій ( Єрмакова Н.П., Клековкін О.Ю., Фіалко В.О., Ржевська 
М.Ю., Грицук В.І., Кравченко Т.О.). 

Результати наукових досліджень викладачів університету публікуються у 
фахових наукових виданнях. Окрім публікацій у науковому збірнику КНУТКТ, 
статті НПП університету були надруковані: у збірнику наукових праць 
Національної академії мистецтв України «Культурологічна думка», науковому 
журналі «Часопис Національної музичної академії України імені П.І. 
Чайковського», збірнику наукових праць Національної академії мистецтв 
України, науковому віснику Національної академії керівних кадрів культури і 
мистецтв.  

А також – у часописах «Кіно-Театр», «Театральна Пектораль», «Культура і 
життя», «Мистецтво молодих», «День», «Дзеркало тижня» та ін. 

 

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 
98 наукових та науково-практичних конференціях різних наукових і освітніх 
установ з питань розвитку театру, кіно, телебачення, з яких 30 – міжнародні.  

На базі університету в 2019 році було організовано та проведено: 
- IV міжнародна науково-практична конференція ««Режисура екранних 

мистецтв»: методологія навчання, інновації та досвід» - березень 2019 року 
(кафедра режисури телебачення); 

- IV міжнародна науково-практична конференція «Сучасні дослідження в 
галузі культури і мистецтва» - квітень 2019 року (науковий відділ); 

- VII науково-практична конференція «Актуальні проблеми мистецького 
менеджменту. Історія, теорія, практика» - червень 2019 року (кафедра 
організації театральної справи імені І.Д. Безгіна); 
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- Науково-практична конференція «Франківці: історія і сьогодення» - 
вересень 2019 року (кафедра театрознавства); 

- І Всеукраїнська науково-практична конференція «Спеціальна освіта 
лялькарів в Україні: проблеми, тенденції, інновації», жовтень 2019 року 
(кафедра мистецтва театру ляльок). 

 

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 2019 р. в університеті були проведені такі студентські конференції: 
- історичні читання «Батурин – гетьманська столиця», квітень 2019 р. 

(кафедра суспільних наук); 
- круглий стіл «Вшанування памяті героїв Небесної сотні», травень 2019 р. 

(кафедра суспільних наук); 
- історичні читання «Творча інтелігенція в роки війни», травень 2019 р. 

(кафедра суспільних наук); 
- круглий стіл «Українське питання як міжнародна проблема напередодні 

Другої світової війни», травень 2019 р. (кафедра суспільних наук); 
- історичні читання « К.Острозький. Острозька академія та її значення в 

становленні вищої освіти в Україні», травень 2019 р. (кафедра суспільних 
наук); 

- круглий стіл «Київ княжої доби – Київ бароковий: історичні архітектурні 
форми в просторі сучасного міста», травень 2019 р. (кафедра суспільних наук); 

 - круглий стіл «Т.Шевченко – художник-громадянин», жовтень 2019 р. 
(кафедра суспільних наук); 

 - круглий стіл «Українське живопис ХІХ-ХХ ст.: основні тенденції 
розвитку», листопад 2019 р. (кафедра суспільних наук); 

 - круглий стіл «Мистецтво Ренесансу: духовне відродження, простір, 
стиль», листопад 2019 р. (кафедра суспільних наук); 

 - круглий стіл «Майстри ХУП ст.: композиція, колір та світлотінь в 
західноєвропейському живопису», листопад 2019 р. (кафедра суспільних наук); 

 - конференція «Україна та світ в сучасному геополітичному вимірі», 
листопад 2019 р. (кафедра суспільних наук); 

 - круглий стіл «Візуальні практики другої пол. ХІХ – початку ХХ ст.: 
основні течії та напрямки», грудень 2019 р. (кафедра суспільних наук). 

 
 

Редакційно-видавнича діяльність 
У рамках підготовки до святкування 115-річчя від дня заснування 

університету, протягом шести місяців велась активна робота над перевиданням 
збірки «Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені 
І.К.Карпенка-Карого», яка включала в себе збір ілюстрацій, фотозйомку, 
обробку і систематизацію бібліографічних матеріалів, формування списків 
видатних митців і т.д. В листопаді 2019 року вийшла друком оновлена збірка. 

Протягом року відділом науково-організаційної та редакційно-видавничої 
роботи проводилася робота з видання «Наукового вісника Київського 
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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 2019 р. 
вийшов друком 24 випуск Вісника, а у грудні цього ж року вийде друком 25 
випуск збірника наукових праць університету.  

Електронні варіанти збірника розміщено на сайті університету. Готується 
електронна версія «Наукового вісника» №25 за новими вимогами до відділу 
наукової організації електронних інформаційних ресурсів Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

Науковий вісник КНУТКТ надіслано до організацій згідно постанови КМУ 
від 10.05.2002 р. №608, якою затверджено Перелік одержувачів обов’язкового 
безоплатного примірника видань України, а також надано до бібліотеки 
університету, авторам наукових публікацій, членам редакційної колегії, 
керівництву університету, учасникам університетських наукових конференцій. 

Враховуючи нові вимоги МОН України до перереєстрації фахових наукових 
видань згідно наказу №32 від 15.01.2018 року, протягом року велася активна 
робота по внесенню Наукового вісника КНУТКТ імені І.К.Карпенка-Карого до 
міжнародних науково-метричних баз. На данний момент збірник університету 
зареєстровано в 3-х міжнародних науково-метричних системах : Google Scholar, 
Scientific Journals Impact Factor, Scientific Indexing Services. Заплановано 
зареєструвати збірник наукових праць в міжнародній базі Web of science, що 
надаcть можливість підвисити рейтинг наукового видання університету.  

Продовжується робота щодо підвищення рівня Наукового Вісника до 
категорії «Б» (наказ МОН №32 від 15.01.2018 «Про затвердження Порядку 
формування Переліку наукових фахових видань України»): 

- присвоєння виданню індекса DOI; 
- розміщення академічних текстів в Національному репозитарії; 
- організація незалежного рецензування статей; 
- підвищення вимог до якості статей у Віснику. 
- виявлення плагіату в наукових статтях Вісника. 
Проводиться робота з науково-педагогічними працівниками щодо 

необхідності розміщення статей у виданнях, включених до міжнародних 
наукометричних баз Scopus ,Web of Science; 

- ініціюється участь науково-педагогічних працівників університету у 
міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. 

Підписано договір з ТОВ «Видавнича служба УРАН» по присвоєнню DОІ 
кожній статті Вісника, для цього була проведена велика робота по узгодженню 
умов присвоєння , а також внесення статей Вісника в реєстр CrossRef. Також 
здійснено можливість перевірки текстів статей Наукового вісника на плагіат, 
встановлено программу Advego Plagiatus, що дасть можливість зменшити 
плагіат в наукових роботах. З цього питання, у квітні 2019 року начальник 
відділу Вінниченко О.А. відвідала міжнародний круглий стіл «Доброчесність в 
сучасному академічному середовищі: правові й технологічні аспекти», де 
ознайомилась з досвідом українських і іноземних закладів вищої освіти у 
боротьбі з плагіатом, а також отримала сертифікат учасника.  
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Як було зазначено вище, у квітні 2019 року на базі КНУТКіТ була проведена 
четверта заочна міжнародна наукова конференція «Сучасні дослідження в 
галузі культури і мистецтва», яка передбачала апробацію результатів наукових 
досліджень в галузі сценічного мистецтва, кіно-і-телемистецтва, хореографії та 
культурології. Для видання збірки матеріалів наукової конференції знадобилось 
не лише їх рецензування, літературного редагування, але і відповідного 
упорядкування і оформлення поданих до друку матеріалів, а також вирішення 
низки організаційних питань безпосередньо з типографією. 

А також 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. 

Вінниченко О.А. (начальник відділу організаційно-наукової і редакційно-
видавничої роботи) є постійним членом складу комісії з перевірки кафедр 
університету у частині перевірки наукової та науково-методичної роботи 
кафедр. 

 
 

Підготовка науково-педагогічних кадрів 
Підготовка науково-педагогічних кадрів і творчих кадрів здійснювалась в 

аспірантурі та творчій аспірантурі за спеціальностями 026 Сценічне мистецтво, 
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво. 

Введення нового «Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора 
мистецтв та навчання в асистентурі-стажуванні», затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 р. №865 (далі Порядок навчання 
у творчій аспірантурі) і «Умов прийому на навчання до вищих навчальних 
закладів України у 2019 році», затверджених наказом Міністерства освіти і 
науки України від 11 жовтня 2018 року №1096 потребувало розробки цілого 
комплексу документів науково-методичного забезпечення. Були розроблені: 

- комплекс документів для отримання ліцензії на підготовку доктора 
мистецтва на третьому освітньо-творчому ступені; 

- правила прийому до аспірантури та творчої аспірантури на 2019 рік; 
- навчальні плани; 
- форми індивідуальних планів аспірантів за спеціальностями; 
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- графіки навчання.  
Набір за державним замовлення у 2019 році здійснювався тільки в 

аспірантуру на теоретичні кафедри і творчу аспірантуру на творчі кафедри. 
Набір в асистентуру-стажування не здійснювався, так як не були передбачені 
місця держзамовлення. 

За результатами вступних іспитів у 2019 році зараховано до аспірантури та 
творчої аспірантури всього 11 осіб денної форми навчання на 11 місць 
держзамовлення. 3 особи на контрактну денну форму навчання (громадяни 
Китаю - 2 і 1 громадянин Азербайджану). Були прикріплені згідно з п.2 
Порядку навчання у творчій аспірантурі як здобувачі освітньо-творчого ступеня 
«доктор мистецтва» 4 викладача університету, які працюють на постійній 
основі з трудовою книжкою.  

Кафедра Форма навчання Кількість осіб 
ОТС аспірантура 1 держ. денне 
КЗН аспірантура 2 держ. денне 
ТЗН аспірантура 1 держ. денне 
Перша каф.акторського мис-
ва  

творча аспірантура 1 держ. денне 

Кафедра сценмови -«- 1 держ.денне 
Кафедра ляльок -«- 1 держ.денне 
РТБ -«- 3 держ.денне 
Звукорежисура  -«- 1 держ.денне 
Всього:  11 осіб 

Всього станом на 31.12.2019 р. в аспірантурі, творчої аспірантурі та 
асистентурі-стажуванні навчається 46 особи, з них: 

Аспірантура денна – 19 осіб (з них: 2 особи з Китаю (кафедра КЗН) – на 
платній основі; 1 – у декретній відпустці). 

Аспірантура заочна – 5 осіб (з них: 4 – на платній основі; 1 – у декретній 
відпустці); 

Асистенти-стажисти – 10, а саме: 
Кафедра хореографії – 1; 
Перша кафедра – 2; 
Кафедра РТБ – 4; 
Кафедра кінорежисури – 1; 
Кафедра звукорежисури – 2; 
Творча аспірантура (здобуття ступеня «доктор мистецтва») – 12, а саме: 
Кафедра сцен мови – 1держ; 
Перша кафедра – 2 (1 держ. + 1 контракт); 
Кафедра театру ляльок – 2 (1 держ. + 1 прикріплення); 
Кафедра звукорежисури – 1держ.; 
Кафедра РТБ – 6 (3 держ + 3 прикріплення). 

 

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

З метою забезпечення обліку та звітності щодо підготовки наукових, 
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та наукового потенціалу 
університету: 
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- у березні 2019 року планово здійснена атестація аспірантів та асистентів-
стажистів; 

- у травні 2019 року відбулась сесія зі складання екзаменів згідно з науково-
освітньою програмою аспірантів, асистентів-стажистів, які вступили на 
навчання у 2018 році; 

- у вересні – жовтні 2019 року планово здійснена атестація аспірантів та 
асистентів-стажистів; 

- у вересні 2019 року проведено прийом до аспірантури та творчої 
аспірантури (здобуття ступеня «доктор мистецтва»;  

- у жовтні - листопаді 2019 року за результатами складання кандидатського 
іспиту зі спеціальності аспірантами і випускних іспитів асистентами-
стажистами та у зв’язку з закінченням строку перебування в аспірантурі та 
асистентурі-стажуванні відраховано: 3 аспірантів (1 – денна форма навчання та 
2 – заочна форма навчання), 13 асистентів-стажистів (наборів 2016 та 2017 
років). Всього 16 осіб. 

 
 

Міжнародна діяльність університету 
Міжнародні проекти та заходи, в яких брав участь університет 

WTEA – World Theatre Education Alliance, м. Пекін, КНР. 
Участь у міжнародному фестивалі студентів 4 В курсу, художній керівник 

Білоус А. Ф., друга кафедра акторської майстерності та режисури драми, показ 
вистави «Сон літньої ночі» В. Шекспір, краща вистава фестивалю, Перше 
місце. 

WTEA – World Theatre Education Alliance Проект спільного виробництва – 
міжнародний проект, м. Пекін, КНР. 

В межах Всесвітнього Альянсу театральної освіти з 2 вересня по 15 жовтня 
2019р. Проект спільного виробництва – міжнародний проект, за участью 
студентів з Греції, Іспанії, Польщі, Болгарії, Китаю, Японії, Кореї, Росії. 
Вистава «Біла Змія» за п’єсою Мері Циммерман, режисер Національної 
академії театрального та кіномистецтва (Софія, Болгарія) професор Снежина 
Танковська, участь студентки Першої кафедри, 3 акторського курсу 
Каташинської Дарії, художній керівник Резнікович М. Ю. – головна роль Біла 
Змія. 15 жовтня 2019 р. 

Міжнародний гуманітарний проект «Мінські ініціативи» на базі Білоруської 
державної академії мистецтв. 

м. Мінськ, Білорусія. З 09.09 – 14.09.2019, в рамках Міжнародного 
гуманітарного проекту «Мінська ініціатива», Друга Школа акторської 
майстерності студентів театральних вузів Білорусії, Росії та України. 

Участь у семінарах. Участь та проведення Майстер-класів з акторської 
майстерності та сценічної мови. Учасники Перша кафедра 3 курс майстерності 
актора, художній керівник Резнікович М. Ю. 

WTEA – World Theatre Education Alliance. «Проект розробки градації для 
театральних шкіл» в рамках WTEA.  



 35

З 10 по 17 червня 2019 рік. Розробка системи оцінок та градації для 
театральних шкіл. Участь старшого викладача Другої кафедри акторського 
мистецтва та режисури драми Локтіонова Є. В. 

Міжнародний кінофестиваль студентських фільмів м. Братислава, 19-23 
березня 2019 р. Участь у Міжнародному кінофестивалі студентських фільмів в 
м. Братислава, Словаччина. 19 -23 березня 2019 року. 

VIII Трускавецький Міжнародний кінофестиваль «Корона Карпат», Україна, 
07 – 10 листопада, 2019 р. 

IX Міжнародний фестиваль театральних і кінематографічних шкіл “ClassFest 
2019”, м. Кишинів, Молдова, травень 2019 р. 

Міжнародний проект, Міжнародний кінофестиваль «Корона Карпат», 
листопад 2019 року, Інститут екранних мистецтв, кафедра кінорежисури та 
кінодраматургії, Марченко С. М., Голова журі короткометражних фільмів, 
Голіченко Ю. М., Член журі короткометражних фільмів 

Міжнародний проект, Міжнародного фестивалю театрів ляльок «FIMO» 
м. Овар, Португалія, 2019 рік. Іванова-Гололобова Д. О., викладач кафедри 
акторського мистецтва та режисури театру ляльок. 

Міжнародний проект, міжнародного конкурсу молодих літераторів 
«Гранослов», вересень 2019 рік. Хоню В. В., викладач кафедри філології. 

Міжнародний проект, ІV Міжнародний арт-фестиваль пластичного 
мистецтва «Без зайвих слів/Extra words», член журі, 11 травня 2019 рік, м. Київ. 
Замятін О. С., викладач Першої кафедри акторського мистецтва та режисури 
драми, член журі. 

Міжнародний проект, Міжнародного кінофестивалю BIAFF 12, Батумі, 
Грузія та  BIAFF 2019 рік. Янчук О. С., викладач кафедри організація 
театральної справи, член журі. 

Міжнародний проект, Міжнародний театральний фестиваль, WTEA – 2019. 
м. Пекін, КНР, Безгін О. І. Ректор університет, член журі. 

 

Зустрічі з міжнародними партнерами 
06.02 – Зустріч Ректора КНУТКТ О. І. Безгіна з паном Ван Ітан, генеральним 

директором Міжнародного навчального центру «Один пояс один шлях» (Пекін, 
Китай) з приводу можливості подальшої співпраці (участь у фестивалях, 
проведення спільно з творчими навчальними закладами Китаю міжнародних 
заходів); 

06.02. – Зустріч Ректора КНУТКТ О. І. Безгіна з паном Ван Ітан, 
генеральним директором Цзянанського центру культурного обміну «Шовковий 
шлях» (Пекін, Китай) з приводу можливості подальшої співпраці (участь у 
фестивалях, проведення спільно з творчими навчальними закладами Китаю 
міжнародних заходів);  

30 липня пройшла зустріч з Послом Аргентинської Республіки в Україні 
Еленою Летісією Мікусінскі, Секретарем посольства Аріель Санчес Ромеро з 
метою культурного обміну та проведення майстер класів «Аргентинське 
танго»; 

В серпні була проведена плідна зустріч з делегацією Китайської школи 
мистецтв УКСИ міста Укси. Школа мистецтв має давню історію, вона працює 
вже більше 60 років. Делегацією був підкреслений високий рівень нашого 
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Університету. Зустріч проведена на високому рівні, був заключний договір про 
співпрацю. Викладачі нашого Університету запрошені на проведення майстер-
класів в Школі мистецтв УКСИ, найталановитіші студенти Школи мистецтв 
УКСИ будуть продовжувати свою освіту в нашому університеті. Викладачі 
нашого університету були запрошені до Китаю, в Школу мистецтв УКСИ в 
м. Укси. 

Протягом березня 2019 року обговорено питання двостороннього обміну 
студентами з Центральною академією драми в м. Пекін.  

Була проведена зустріч з працівниками програми Європейського Союзу 
«ERASMUS+» та її реалізація в КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого для 
викладачів, аспірантів та студентів університету. Налагодження (на даному 
етапі листування) контактів щодо спільної участі в програмі Ерасмус+ з 
театральними школами в Варшаві, Мюнхені, Барселоні. Ведеться листування з 
Громадським об'єднанням «УКРАЇНА МЕДИТЕРАНЕА», щодо партнерства, 
для здійснення молодіжного обміну в рамках програми ERASMUS + КА1. 

Зустріч з працівниками Програми академічних обмінів «Стипендії імені 
Фулбрайта», щодо приїзду Пана Вілсона Фішера, який перебуватиме в Україні, 
з метою викладання або проведення наукових досліджень за Програмою імені 
Фулбрайта. 

14 вересня участь Ректора у відкритті «Кубок Посла Аргентини» з гри в поло 
за безпосередньою участю Посла Аргентинської Республіки в Україні Еленою 
Летісією Мікусінскі. 

23 жовтня 2019 року Пройшов майстер – клас музиканта та композитора 
Еміліо Каудерера, на базі Київського національного університету театру, кіно і 
телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.  

25 жовтня 2019 року відбулось відкриття школи танго та проведення занять 
«Аргентина Танго» за сприянням Надзвичайного та Повноважного Посла 
Аргентинської Республіки в Україні Елена Летісія Мікусінскі та аташе з питань 
культури Макса Санчес Ромеро. 

 
 

Навчання іноземних громадян 
Станом на кінець 2019 року в університеті навчається 34 іноземних студенти 

з таких країн: Азербайджан – 3, Білорусь – 1, Велика Британія – 2, Грузія – 1, 
Ірак – 1, Іран – 1, Еквадор – 1, Кіпр – 1, Китай – 12, Литва – 2, Мексика – 1, 
Молдова – 2, Польща – 1, Росія – 2, Сирія – 2, Турція – 1. 

У 2019 році за результатами співбесіди зараховано до університету 19 осіб.  
На І курс вступило: 
освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, очна форма навчання – 10 осіб, 
Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр, очна форма навчання – 3 особи 
Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр, заочна форма навчання – 1 особа; 
на ІІ курс вступило: 
освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, заочна форма навчання – 2 особи. 
В аспірантуру вступило 3 іноземних громадянина.  
На даний час в університеті навчається: 
- денна форма навчання – 25 студенти; 
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- заочна форма навчання – 9 студентів. 
На факультеті театрального мистецтва навчається – 11 студентів, в Інституті 

екранних мистецтв – 20 студенти. 
Бакалаври – 19 студентів (денна форма навчання), 7 студентів (заочна форма 

навчання). 
Магістри – 5 студентів (3 – денна форма навчання, 2 – заочна форма 

навчання). 
Аспірантура – 3 студенти (денна форма навчання). 
У 2019 році закінчили навчання 4 студенти. 
 

У відповідності до встановлених чинним законодавством України вимог 
надається інформація Головному центру оперативно-технічних заходів ДПС 
України у м. Києві про студентів-іноземців, які навчаються в Університеті. 
Подається до Головного управління міграційної служби м. Києва щомісячний 
звіт про контингент студентів – іноземців. Ведеться робота, щодо 
упорядкування та систематизації даних занесених в інформаційну базу 
Українського державного центру міжнародної освіти. Надання аналітичної 
інформації до ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області, щодо протидії та 
виявленню каналів нелегальної міграції до України та легалізації іноземних 
громадян. Надано інформації у Головне управління Службу безпеки України 
відповідно до пункту 5 статті 7 Закону України «Про контррозвідувальну 
діяльність».  

Підготовка необхідних документів студентам-іноземцям для посольств та 
інших компетентних органів в країнах їхнього постійного проживання. Прийом 
документів на навчання, організація зустрічі іноземних абітурієнтів з 
художніми керівниками курсів. Робота з електронною базою Українського 
державного центру міжнародної освіти: оформлення запрошень на навчання 
іноземним громадянам, внесення даних, щодо статусу студентів іноземців. 
Підготовка пакету документів для оформлення посвідки на тимчасове 
проживання в Україні та супровід у Головне управління міграційної служби м. 
Києві. 

Збір та систематизація програм вступних випробувань для іноземних 
громадян та осіб без громадянства для вступу на навчання за освітніми 
ступенями «бакалавр» та «магістр».  

Протягом всього навчального року співробітниками міжнародного відділу 
ведеться контроль відвідування занять і успішності студентів.  

Ведеться робота з батьками студентів – іноземців, доводимо до їх відома, 
про стан успішності та відвідування університету. 

Протягом року співробітники міжнародного відділу надають інформацію на 
всі звернення студентів-іноземців, видачі різноманітних довідок для 
компетентних органів в країнах постійного проживання.  

Для залучення іноземних громадян на навчання в університет, відділ 
постійно направляє інформацію про університет на міжнародні виставки освіти, 
надає інформацію підготовчим відділенням при університетах, Посольствам 
різних країн, співпрацює з посередницькими організаціями по набору 
іноземних студентів. 
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Начальник відділу міжнародних зв’язків Замятіна О. К. та фахівець по роботі 
з іноземцями брали участь у семінарах Міністерства освіти і науки України 
«Порядок організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без 
громадянства» та «Порядок видачі іноземцям та особам без громадянства 
запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації», «Оформлення 
запрошень на навчання  для іноземних громадян» та «Актуальні питання 
підвищення конкурентоспроможності України на міжнародному ринку освітніх 
послуг: заходи з забезпечення якості навчання іноземців». 

Начальник відділу міжнародних зв’язків Замятіна О. брала участь у 
семінарах Міністерства освіти і науки України: 

- «Порядок організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб 
без громадянства» 

- «Порядок видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на 
навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації» 

- «Оформлення запрошень на навчання для іноземних громадян»  
- «Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності України на 

міжнародному ринку освітніх послуг: заходи з забезпечення якості навчання 
іноземців» - форум Міністерства освіти і науки України. 

 
 

Вчена рада 
У 2019 році Вчена рада працювала відповідно до плану, складеного з 

урахуванням пропозицій ректорату, кафедр та керівників підрозділів. Відбулось 
10 планових засідань. Було заслухано, обговорено та затверджено наступне: 

- про навчальну, навчально-методичну, наукову, творчу, організаційну, 
виховну і громадську роботу кафедр університету: мистецтва театру ляльок, 
театрознавства, кінорежисури та кінодраматургії, другої кафедри акторського 
мистецтва та режисури драми, звукорежисури, музичного виховання, першої 
кафедри акторського мистецтва та режисури драми; 

- про затвердження обсягів навчального навантаження науково-педагогічним 
працівникам на 2019-2020 навчальний рік; 

- про затвердження «Правил прийому до університету», «Положення про 
приймальну комісію» та «Положення про апеляційну комісію»; 

- про атестацію аспірантів та асистентів-стажистів за 2018-2019 навчальний 
рік; 

 - про затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів 1-го року навчання 
та затвердження назв творчих мистецьких проектів аспірантам творчої 
аспірантури 1-го року навчання; 

 - про затвердження інтегральних тем наукових досліджень науково-
педагогічних працівників університету на 2019-2024 рр»; 

 - про виконання обов’язків наукових керівників та про хід виконання 
аспірантами індивідуального плану роботи; 

 - про оптимізацію освітньо-професійних програм освітнього ступеня 
«бакалавр»; 

 - про затвердження вартості освітніх послуг для студентів університету; 
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 - про затвердження вартості освітньої послуги на підготовку одного 
аспіранта очної форми навчання на 2019-2020 навчальний рік; 

- затвердження кандидатур студентів та аспірантів університету на 
призначення іменних академічних стипендій;  

- про затвердження репертуару дипломних вистав студентів освітньо-
професійних програм: «акторське мистецтво театру і кіно» «акторське 
мистецтво театру ляльок»; 

- про затвердження освітньо-творчих програм та навчальних планів 
підготовки доктора мистецтва зі спеціальностей 026 – Сценічне мистецтво та 
021 – Аудіовізуальне мистецтво та виробництво; 

- про затвердження заступників голови вченої ради; 
– про внесення змін до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії університету та затвердження кількості здобувачів освітньо-
творчого ступеня доктора мистецтва; 

- про затвердження Положення про академічну доброчесність у КНУ театру, 
кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого; 

- про затвердження «Положення про переведення на вакантні місця 
державного замовлення студентів університету»; 

 - про затвердження складу груп забезпечення спеціальностей 021 
Аудіовізуальне мистецтво та виробництво і 026 Сценічне мистецтво 

 - про проведення профорієнтаційної роботи та забезпечення вистав 
навчального театру рекламними матеріалами (афішами); 

- про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української 
мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України (на 
виконання Указу Президента України №156/2018); 

- про присвоєння звання «Почесний професор Київського національного 
університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого» Сю Сянгу 
(Xu Xiang), генеральному секретарю художньої освіти Комітету Міністерства 
освіти Китаю, екс-ректору Центральної академії драми (м. Пекін) та Хао Ронгу 
(Hao Rong), ректору Центральної академії драми (м. Пекін, Китай);  

- про затвердження голів екзаменаційних комісій за освітньо-професійними 
програмами;  

- про підсумки роботи Приймальної та Кваліфікаційної комісій; 
- про ухвалення фінансового плану і річного фінансового звіту університету;  
- про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в Університеті 
- про роботу Студентського самоврядування університету; 
- про надання рекомендації до друку «Наукового вісника КНУ театру, кіно і 

телебачення імені І. К. Карпенка-Карого», а також наукових та навчально-
методичних робіт науково-педагогічних працівників університету;  

- розглядались кандидатури науково-педагогічних працівників щодо 
нагородження почесними відзнаками та почесними званнями; 

- про затвердження річного звіту про виконання університетом критеріїв 
щодо підготовки моніторингової справи для підтвердження статусу 
національного; 

- проведено конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних 
працівників університету – 26 осіб; 
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- проведено балотування на здобуття вченого звання доцента: Домбругова Н. 
М. (кафедра звукорежисури), Шаповал О. В. (кафедра організації театральної 
справи імені І. Д. Безгіна), Неупокоєв Р. В., Мельник І. І. (кафедра мистецтва 
мистецтва театру ляльок), Старостін Ю. О. (кафедра хореографії та пластичного 
виховання), Марченко В. В. (кафедра кінорежисури та кінодраматургії), 
Захарченко А. І. (друга кафедра акторського мистецтва та режисури драми)  

 
 

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. 

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 
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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. 

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. 

 
 

Творчі заходи 
План проведення творчих заходів був затверджений на засіданні Вченої 

ради. 
Усі заплановані заходи були проведені у зазначені терміни та на високому 

творчо-організаційному рівні. А саме: 
1. Вечір поезії та прози до Шевченківського свята 
Міжнародного дня рідної мови 

– березень 

2. Міжнародний день театру – березень 
3. Вшанування викладачів університету – ветеранів війни  – травень 
4. Випускний вечір – червень 
5. День посвяти у студенти – вересень 
6. День української писемності та мови – листопад 
7. Новорічний вечір – грудень 

 
 

Студенти-переможці міжнародних і всеукраїнських фестивалів та 
конкурсів 

 

Студенти-переможці міжнародних фестивалів та конкурсів 
Міжнародний театральний фестиваль WTEA 2019, м. Пекін, Китай, 13-

22 жовтня 2019 рік. Приз за найкращу сценічну виставу «Сон літньої ночі» 
В. Шекспір, художній керівник А. Ф. Білоус. Премія за кращу акторську гру – 
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Віталій Бобух, Нікколета Мочані, 4 В акторський курс, художній керівник 
А. Ф. Білоус. 

XV міжнародний конкурс-фестиваль виконавців сатири і гумору імені 
Андрія Сови, 30 вересня 2019 р., м. Одеса, Україна. Перше призове місце – 
Богдан Кривич та Марія Наземцева, студенти 3-А акторського курсу художній 
керівник Л. Б. Остропольський, ст. викладач О. М. Собіщанська. Лауреатами 
конкурсу стали: Юлія Козирєва, Ольга Нагірняк, Дарина Панченко, Володимир 
Мішуков, Марко Сонькин, Святослав Самойленко, студенти 2 А акторського 
курсу художній керівник О. С. Замятін, викладач сценічної мови Л. М.Недін. 

Міжнародний кінофестиваль студентських фільмів, м. Братислава, 
Словаччина, 19-23 березня 2019 р. Призери фестивалю: Дергунов Владислав, 4 
КТО, за кінофільм «Щось закінчилось», художній курівник Б. В. Вержбицький. 
Петров Олексій, 4 КТО, за кінофільм «Ігор», художній керівник 
Б. В. Вержбицький. 

Міжнародний проект – конкурс «Тарас Шевченко єднає народи», 
започаткований Міністерством культури у 2016 році. Диплом I ступеня в 
номінації «Читана та співана поезія Тараса Шевченка» студенти 2 – Б 
акторський курс, Дар’я Хвостенко, Марія Штофа, Олександра Барсток  
художній керівник М. Ю. Резнікович. 

IX Міжнародний фестиваль театральних і кінематографічних шкіл «ClassFest 
2019», м. Кишинів, Молдова, травень 2019 р. Диплом за кращу режисуру, фільм 
«Ідеальна сім'я». Ковальський Дмитро 1М курс Режисура неігрового кіно, 
художній керівник Марченко В. В. 

ІІІ Міжнародний фестиваль театрів ляльок «Рuppet.Up!», Київ, жовтень 2019 
р. Диплом фестивалю, 4 АТЛ з виставою «Іграшки мандрівники» художній 
керівник курсу, доцент, викладач Неупокоєв Р. В. 

Міжнародний фестиваль театральних шкіл «Studio Festival Team», м. Тиргу-
Муреш, Румунія, листопад 2019 р. Диплом фестивалю 2 АТЛ з програмою 
«What can the puppeteer`s hands make?» «Що вміють руки лялькаря» режисер та 
художній керівник курсу Попов Л. П. 

 

Студенти-переможці Всеукраїнських конкурсів та фестивалів 
XXIII Всеукраїнський конкурс професійних читців імені Лесі Українки, м. 

Луцьк, 2019: 
Друге місце - Єлизавета Цілик, 4 «Б» акторський курс (художній керівник 

Мойсеєв С. А., викладач – Кобзар Т. В.).  
Фестиваль кінотелеоператорського мистецтва «КІНОКО», м. Київ: 
Головний приз фестивалю «За операторську роботу» в студентській 

номінації – Філатов Євген, 4 кінотелеоператорський, кінофільм «Мій модний 
жах». Приз «За роботу оператора в документальному жанрі» - Петров Олексій, 
4 кінотелеоператорський, кінофільм «Ігор». Приз «За майстерне відтворення 
сільської екзистенції виключно візуальними засобами» - Заглинський Дмитро, 4 
кінотелеоператорський кінофільм "Тяжіння". Приз імені Юрія Іллєнко «За 
експериментальну роботу» - Дергунов Владислав, 4 кінотелеоператорський, 
кінофільм «У кімнаті». Приз імені Сурена Шахбазана «За кіноетюд» - Оборіна 
Ольга, 4 кінотелеоператорський, кінофільм «Дисперсія». Диплом журі «За 
намагання побачити у відблиску фактур подих безмежного всесвіту» в 
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номінації: експериментальна робота - Зуй Анастасія, 4 кінотелеоператорський, 
кінофільм «Космос». Диплом журі «За сміливе використання нестандартних 
композиційних рішень та ракурсні зйомки» в номінації «кіноетюд» - Світлична 
Марина, 4 кінотелеоператорський, кінофільм «Балетні туфельки» (художній 
керівник Вержбицький Б. В.)  

Кінофестиваль «Пластичні мистецтва», м Київ, 2019 р.: 
Приз «за пластичне рішення», Крайнік Світлана, кінофільм «Рух – це 

життя», Оборіна Світлана,кінофільм «Експеримент», 
студентка 4 кінотелеоператорського курсу (художній керівник 
Вержбицький Б.В.).  

XXV Всеукраїнський відкритий конкурс читців імені Тараса Шевченка, 
присвячений 205 -й річниці від Дня народження Великого Кобзаря, м. Київ: 

В номінації літературно–музична композиція: I місце - студенти 2–Б 
акторського курсу Дарія Хвостенко, Марія Штофа, Олександра Барсток, Ілля 
Ісаєнко, Олексій Сокур (художній керівник Резнікович М. Ю.). II місце - 
студенти 2–А акторського курсу Катерина Чікіна, Валерія Фокіна, Валерія 
Савін (художній керівник Замятін О. С.). В номінації «художнє читання» 
II місце -студентка 2–А акторський курс Анастасія Шпагіно (художній керівник 
Остропольський Л. Б.). III місце - студентка 3 курсу диктор та ведучий програм 
телебачення Ася Марцинковська (художній керівник Богдан П. Д.). В номінації 
«театр читця» I місце - студенти 3–В акторського курсу Ніколетта Мочані, 
Мішіко Кобалія, Орест Пасічник, Сергій Пащенко (художній керівник 
Білоус А. Ф.). 

Другий всеукраїнський молодіжний фестиваль кіно-театральної 
творчості «Зірки, що зійдуть завтра» (10-14.05.2019) м. Київ: 

В номінації «Кращий акторський ансамбль у виконанні поетичної 
композиції» - Дарія Хвостенко, Марія Штофа, Олександра Барсток, студенти 2-
Б акторського курсу (художній керівник Резнікович М. Ю.). Гран–Прі «За 
виконання колективної композиції поеми «Сон» Т. Г. Шевченка» - Орест 
Пасічник, Мішіко Кабалія, Ніколетті Мочані, студенти 3–В акторського курсу 
(художній керівник Білоус А. Ф.). 

Всеукраїнський конкурс молодих акторів імені І. Франка, червень, 2019 р., м. 
Київ: 

В номінації «юніори» I місце - Катерина Алексєєва, студентка 3-Б 
акторського курсу (художній керівник Мойсеєв С. А.). III місце - Максим 
Яковлєв, студент 2–А акторського курсу (художній керівник Замятін О. С.) В 
номінації «професіонали» II місце - Петро Русаненко студент 1 магістерського 
курсу (художній керівник Бенюк Б. М.). 

Мистецькі заходи у Національному музеї літератури України «Нас єднає 
Шевченкове слово», до 205 річниці від дня народження Т. Г. Шевченка, 2019 р.: 

Диплом учасника - Сергій Пащенко, Орест Пасічник, Ніколетта Мочані, 
студенти 3 –В акторського курсу (художній керівник Білоус А. Ф.). 

Другий Всеукраїнський молодіжний фестиваль кіно-театральної творчості 
«Зірки, що зійдуть завтра», Київ, 2019 р.: 

Диплом учасника – Анні-Марія Баранова, Ілля Чопоров, за виконання поеми 
«Казка про Дурила» В. Симоненка, студенти 3-В акторського курсу (художній 
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керівник Білоус А. Ф.). Диплом учасника - Максим Яковлєв, за виконання 
поеми «Записки українського самашедшого» Л. Костенко, студент 2-А 
акторського курсу (художній керівник Остропольський Л. Б.) Диплом учасника 
- Катерина Солонікова за виконання поеми «Циганська муза» Л. Костенко, 
студентка 3–В акторського курсу (художній керівник Білоус А. Ф.). Диплом 
учасника Катерина Чікіна, Валерія Савіна, Валерія Фокіна, в номінації 
«Найкраще акторське виконання тріо у виконанні поетичних творів», студенти 
2-А акторського курсу (художній керівник Остропольський Л. Б.).  

Фестиваль сценарної майстерності «КІНОСКРИПТ» 2019р.: 
Спеціальна відзнака за сценарій «Сусіди» - Артушевська Ольга, 1-й курс 

драматургії кіно і телебачення (художній керівник Марченко С. М.).  
Комплексний проект «Дивись українське», Київ, 2019 р.: 
Диплом фіналіста конкурсу сценаріїв «Своє кіно -3», за роботи «Евріпід на 

орбіті» та «Весна» - Артушевська Ольга, 1-й курс драматургії кіно і 
телебачення (художній керівник Марченко С. М.).  

 
 

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. 
 

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 сучасних бібліотечних технологій. 

З 24 березня 2016 року працівники бібліотеки є членами УБА (Української 
бібліотечної асоціації). 

 

Формування та організація бібліотечних фондів 
На сьогодні фонд книгозбірні становить 49 486 примірників. З них: 
- книг – 44 629 прим.;  
- періодичних видань і брошур – 4 852 прим.; 
- аудіовізуальних документів – 5 прим.  
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За 2019 рік на виділені університетом кошти придбано 803 примірники 
навчальної літератури та підручників від трьох постачальників (ТОВ «Центр 
учбової літератури», Видавництво «Патерик» (ФОП Скрипник С.М.), 
Видавництво «Ліра-К»). 

Книжковий фонд поповнювався також за рахунок книг, подарованих 
викладачами університету, організаціями та фізичними особами. Зокрема, до 
бібліотеки передано книги Клековкіна О.Ю., а також Лабінського М.Г. Триває 
підготовка актів подарованих книг. 

Бібліотека отримала в дар спеціалізовану мистецьку літературу від ВД 
«Антиквар». Також, під час святкування 115-річчя КНУ ТКіТ імені І.К. 
Карпенка-Карого, гості університету передали до бібліотеки книжки з 
театральної тематики. Триває оформлення цих книжок до бібліотечного фонду. 

Триває підготовка актів заміни втраченої літератури за 2018 та 2019 роки. 
 

Збереження та актуалізація книжкового фонду 
- переміщення та виділення окремих відділів фонду (для зручності 

книговидачі та актуалізації певних сфер знань); 
- розсування фонду за рахунок зняття з полиць надлишкових примірників 

книг (внаслідок браку приміщень); 
- перевірка правильності розстановки фонду (з метою уникнення заставок і 

дотримання порядку розстановки бібліотечного фонду згідно з Методичними 
рекомендаціями); 

- поточний ремонт документів, здійснення часткової реставрації; 
- знепилювання книжкового фонду; 
- вилучення застарілих, непрофільних документів; 
- постійно діють книжкові виставки (нових надходжень; присвячені 

визначним датам, подіям і постатям). 
 

Список тематичних виставок: 
1. «Екранний світ Сергія Параджанова» (До 95-річчя від дня народження 

Параджанова Сергія Йосиповича) – 9 січня. 
2. «Людям на радість…» (До 110-річчя від дня народження Примаченко 

Марії Овксентіївни) – 12 січня. 
3. «Актор, режисер, сценарист» (До 90-річчя від дня народження Мащенка 

Миколи Павловича) – 12 січня. 
4. «Сильва Капутикян: Чужая радость мне – своя, чужая боль своей 

больней» (До 100-річчя від дня народження Капутікян Сільви Барунаківни) – 20 
січня. 

5. «Ми овіяні духом єднання» (До Дня Соборності України) - 22 січня. 
6. «Роберт Бернс – шотландський кобзар» (До 260-річчя від дня народження 

Роберта Бернса) – 25 січня. 
7. «Згадаймо юність, що горіла у Крутах» (День пам'яті героїв Крут) – 29 

січня. 
8. «Пам'яті Героїв Небесної Сотні». (До Дня Героїв Небесної Сотні) – 20 

лютого. 
9. «Мова калинова – диво барвінкове» (До Міжнародного дня рідної мови) – 

21 лютого. 
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10.  «Сизий птах із гніздов'я Курбаса» (І. Драч) (До 120-річчя від дня 
народження Мілютенка Дмитра Омеляновича) – 21 лютого. 

11.  «Слово світлої людської надії» (До 160-річчя від дня народження 
Шолом-Алейхема) – 2 березня. 

12.  «Шевченкове слово в віках не старіє» (До 205-річчя від дня народження 
Шевченка Тараса Григоровича) – 9 березня. 

13.  «Юрій Мушкетик – визнаний майстер сучасної української прози» (До 
90-річчя від дня народження Мушкетика Юрія Михайловича) – 21 березня. 

14.  «Поезія – це музика душі» (До Всесвітнього дня поезії) – 21 березня. 
15.  «Театр: традиції, історія, сьогодення» (До Міжнародного дня театру) – 27 

березня. 
16.  «Мереживо загадкової прози Миколи Гоголя» (До 210-річчя від дня 

народження Гоголя Миколи Васильовича) – 1 квітня. 
17.  «Великий комедіант» (До 130-річчя від дня народження Чарлі Чапліна) – 

16 квітня. 
18.  «Віртуозна легкість слова» (До 120-річчя від дня народження Набокова 

Володимира Володимировича) – 22 квітня. 
19.  «Чорнобиль – довгий слід трагедії» (До дня Чорнобильської трагедії) – 

26 квітня.  
20.  «Чарівний світ танцю» (До Міжнародного дня танцю) – 29 квітня. 
21.  «Роки війни – століття пам’яті» (До дня пам’яті та примирення, 

присвячені пам’яті жертв Другої світової війни) – 8-9 травня. 
22.  «Художник слова українського» (До 170-річчя від дня народження 

Мирного Панаса Яковича) – 13 травня. 
23.  «Панас Саксаганський – засновник Народного театру в Києві» (До 160-

річчя від дня народження Саксаганського Панаса Карповича) – 15 травня. 
24.  «Педагогічна майстерність Михайла Верхацького» (До 115-річчя від дня 

народження Верхацького Михайла Полієвктовича) – 17 травня. 
25.  «Біль і страждання кримських татар» (До Дня пам’яті жертв геноциду 

кримськотатарського народу) – 18 травня. 
26.  «Геній століть» (До 220-річчя від дня народження Пушкіна Олександра 

Сергійовича) – 6 червня. 
27.  «Поезія Анни Ахматової» (До 130-річчя від дня народження Ахматової 

Анни Андріївни) – 23 червня. 
28.  «Конституція країни – символ незалежності держави» (До дня 

Конституції України) – 28 червня. 
29.  «В коханні та у війні» (До 120-річчя від дня народження Ернеста 

Хемінгуея) – 21 липня. 
30.  «Цариця української сцени: М.Заньковецька» (До 165-річчя від дня 

народження Заньковецької Марії Костянтинівни) – 4 серпня. 
31.  «Символ нації – національний прапор» (До Дня Державного Прапора 

України) – 23 серпня.  
32.  «Незалежна Україна: шлях до мети» (До Дня незалежності України) – 24 

серпня.  
33.  «Патріарх української літератури» (До 95-річчя від дня народження 

Загребельного Павла Архиповича) – 25 серпня. 
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34.  «Веселий мудрець Іван Котляревський» (До 250-річчя від дня 
народження Котляревського Івана Петровича) - 9 вересня. 

35.  «Я син свого часу…» (До 125-річчя від дня народження Довженка 
Олександра Петровича) – 10 вересня. 

36.  «Поет української інтелігенції М. Коцюбинський» (До 155-річчя від дня 
народження Коцюбинського Михайла Михайловича) – 17 вересня. 

37.  «Два кольори мої, два кольори…» (До 90-річчя від дня народження 
Павличка Дмитра Васильовича) – 28 вересня. 

38.  «За Україну! За її волю! За честь! За славу! За народ!» (До дня 
українського козацтва) – 14 жовтня. 

39.  «З рідним словом міцніє держава» (До дня української писемності та 
мови) – 9 листопада. 

40.  «Україна – територія гідності і свободи» (До дня Гідності та Свободи) – 
21 листопада. 

41.  «І пам’яті свіча не згасне…» (До дня пам’яті жертв голодоморів) – 23 
листопада. 

42.  «Невтомний збирач духовних скарбів» (До 70-річчя від дня народження 
Стельмаха Ярослава Михайловича) – 30 листопада.  

43.  «Право і закон у твоєму житті» (До Міжнародного дня прав людини) – 10 
грудня. 

 

Бібліотечне обслуговування 
Читацьку аудиторію бібліотеки складають студенти всіх форм навчання, 

аспіранти, викладачі та працівники різних підрозділів університету. 
Книговидача за 2019 рік склала понад 180 000 одиниць, відвідуваність 

бібліотеки – понад 30 тисяч відвідувань. 
 

Інформаційно-бібліографічна робота 
Обслуговування користувачів:  
- проведення бесід, бібліографічних оглядів літератури; 
- довідково-бібліографічне обслуговування користувачів: 
1) виконання разових читацьких запитів; 
2) надання бібліографічних консультацій і довідок; 
3) адресний бібліографічний пошук (пошук даних щодо наявності або 

місцезнаходження документа в певному фонді); 
4) тематичний та уточнюючий бібліографічний пошук (пошук 

бібліографічної інформації за визначеною користувачем темою; пошук 
відсутніх або неточно наведених елементів бібліографічного опису 
документів); 

5) надання усних і письмових довідок (послуговуючись ресурсами 
книжкового фонду та з використанням Інтернету); 

6) надання електронних (віртуальних) довідок (завдяки групі бібліотеки у 
Facebook); 

- ведення картотеки запитів користувачів (з метою вивчення читацьких 
інтересів і подальшої їх реалізації на виділені кошти). 
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Постійно ведеться первинний облік (реєстрація результатів бібліотечно-
бібліографічної діяльності в документах установленої форми): 

- щоденник статистичних показників; 
- книга сумарного обліку документів; 
- зошит обліку книг, що отримані від читачів замість втрачених; 
- інвентарні книги; 
- журнал читацьких запитів; 
- картотека сторонніх користувачів. 
 

Удосконалення довідково-бібліографічного апарату: 
- систематичної картотеки статей; 
- картотеки статей і праць викладачів університету; 
- тематичних картотек; 
- фонду довідкових бібліографічних видань та архіву виконаних довідок.  
 

Триває каталогізація документів: 
- редагування та вдосконалення традиційних (карткових) каталогів 

бібліотеки (систематичного, алфавітного, топографічного); 
- перевірка ідентичності фонду і каталогів; 
- вилучення карток та інвентарних номерів на списані видання; 
- створення електронного каталогу в програмі «УФД-Бібліотека». 
 

Поточна діяльність 
Згідно з Постановою №177 Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 

року «Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації 
та впровадження Універсальної десяткової класифікації», всі бібліотеки 
України переходять на міжнародну класифікаційну систему УДК. Оскільки 
бібліотека КНУТКіТ імені І.К. Карпенка-Карого, як і більшість бібліотек 
України, раніше послуговувалася системою ББК при шифруванні книг, наразі 
необхідно провести перешифрування всього бібліотечного фонду, а це майже 
50 тисяч книг. 

Постійно триває робота з присвоєння індексів УДК новим надходженням 
книжок, що поповнили бібліотечний фонд, а також поступове перешифрування 
вже наявної літератури. Наразі перешифровано всі поличкові індекси за УДК, а 
також 10 відділів бібліотеки. Паралельно з перешифруванням книжок 
відбувається внесення змін до карткового каталогу (алфавітного та 
систематичного). 

Придбана 2017 року університетом програма «УФД-бібліотека» розширює 
технічні можливості бібліотеки і дозволить створити електронний каталог 
книжкового фонду. Переведення всіх даних про книжковий фонд у віртуальну 
площину – справа не одного року, але процес наповнення триває безперервно. 

Основними проблемами книгозбірні залишаються брак приміщень для 
повноцінного зберігання книжкового фонду та виокремлення відділів, 
неможливість організації робочих місць для повноцінної роботи підрозділів у 
зв’язку з браком приміщень, застарілі й зношені стелажі, недостатня кількість 
копіювальної та розмножувальної техніки. 
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Потребує особливих умов зберігання фонд рідкісних і цінних видань: 
відокремлення від основного фонду, дотримання температурного режиму тощо. 
Зараз цей фонд, який налічує понад 800 примірників, знаходиться у закритому 
доступі. 

 

Організаційні заходи: 
- загальні збори; 
- виробничі наради і завдання; 
- участь у бібліотечних семінарах, тренінгах і конференціях; 
- формування позитивного іміджу бібліотеки; 
- налагодження зворотнього зв’язку з користувачами (популяризація 

ресурсів бібліотеки та книжкової культури у Facebook); 
- активна робота з боржниками абонементу (з метою збереження цілісності 

фонду бібліотеки). 
 

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. 
 
 

Фінансова діяльність 
У відповідності до затверджених планових призначень протягом 2019 

навчального року на підготовку кадрів для сфери культури і мистецтва КНУ 
театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого здійснено видатки за 
загальним фондом – 77649,8 тис. грн та спеціальним фондом 20344,6 тис. грн. 

На рахунки спеціального фонду протягом звітного періоду надійшли кошти: 
- плата за послуги бюджетних установ – 22172,8 тис. грн. 
- благодійні внески, гранти та дарунки, кошти, що надійшли на виконання 

окремих доручень – 36,9 тис. грн. 
 

Поточні видатки складають: 
1. Видатки на виплату заробітної плати та нарахування на заробітну плату: 
- за загальним фондом – 56184,1 тис. грн. 
- за спеціальним фондом –  13510,8 тис. грн. 
в т.ч. 
 кошти на виплату оздоровлення ст. 57 
за загальним фондом – 1416,9 тис. грн. 
за спеціальним фондом - 377,7 тис. грн. 
 кошти на виплату матеріальної допомоги працівникам університету 

(жовтень - листопад 2019 р.) – 1086,0 тис. грн. 
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 кошти на виплату премії працівникам університету – 1120,5 тис. грн. 
 

Видатки на виплату стипендії: 
Загальний фонд – 6586,3 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 7 студентам перераховано: 

-на харчування – 311,4 тис. грн. 
-на придбання літератури, одяг – 53,2 тис. грн. 
 

Поточні видатки складають: 
3. Видатки на матеріали і послуги по виробництву студентських практичних 

курсових та дипломних фільмів становили 
загальний фонд –  
спеціального фонду  – 100,0 тис. грн. 
 

4. Для забезпечення поточних потреб університету витрачено 
4789,4 тис. грн. в т.ч.: 

На придбання матеріалів, предметів, малоцінного інвентаря (дипломів, 
бланків, канцелярських товарів, миючих засобів, господарських товарів, 
матраців, засобів протипожежної безпеки та іншого) – 737,4 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 – 4052,0 тис. грн. 

 

Оплата комунальних послуг: 
Загальний фонд – 1948,7 тис. грн. 
Спец онд –  4120,7 тис. грн. 
 

Капітальні видатки складають: 
На закупівлю обладнання та предметів довгострокового користування 

Університетом витрачено 4488,1 тис.грн., в т.ч. на закупівлю книг для 
бібліотечного фонду – 164,3 тис.грн. 

На проведення капітального ремонту приміщень університету витрачено 
7628,8 тис.грн.: по вул. Коновальця (Щорса), 18 – 2125,7 тис.грн, по 
вул. Лук’янівська, 69-71 – 5502,5 тис.грн. 

 
 

Адміністративно-господарський відділ 
Упродовж 2019 року АГЧ проведено такі заходи: 
1. Провели аварійне гідродинамічне очищення систем господарсько-

фекальної каналізації в навчальному корпусі по вул. Ярославів Вал, 40 - 
2 800,00 грн. 
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2. Провели переговорну процедуру закупівлі електроенергії і уклали договір 
на 2019 рік - 1 776 005,00 грн.  

3. Заключили договори на постачання теплової енергії на 2019 рік - 
3 686 900,00 грн. 

4.  Заключили договори на водопостачання на 2019 рік - 136 500,00 грн. 
5.  Заключили договори на водовідведення на 2019 рік - 129 600,00 грн. 
6. Заключили договори стаціонарний телефон та Інтернет з ПАТ 

«Укртелеком» на 2019 рік - 48 300,00 грн. 
7.  Заключили договір Інтернет Глобальні комунікації на 2019 рік - 

33 480,00 грн. 
8. Заключили договори дезінсекція і дератизація на 2019 рік - 57524,33 грн. 
9. Заключили договори на страхування автомобілів на 2019 рік - 49 900,00 

грн. 
10. Заключили договір обслуговування ліфтів в гуртожитку на 2019 рік - 

13 554,00 грн. 
11. Заключили договір на закупівлю проїзних квитків на 2019 рік - 20 640,00 

грн. 
12.  Знизили процентну ставку оренди навчального корпусу по вул. 

Хрещатик, 52 А до 0,01 %. 
13. Заключили договори на постачання газу з ДП «Київгазенержи» на 2019 

рік - 38000,00 грн. 
14.  Заключили договори на вивіз сміття та оренду сміттєвих контейнерів з 

ТОВ «Київська муніципальна служба» на 2019 рік – 128 810,80 грн. 
15.  Заключили договори на відшкодування витрат НАОМА електрична 

енергія, воджа котельна та газ котельна на 2019 рік – 165 500,00 грн. 
16. Підготували та підписали договори  на відшкодування витрат за теплову 

енергію з субспоживачами: ТОВ «Арго трейдинг, лтд», СПД «Туркеня Ніна 
Демянівна»,ТОВ «Візард Системні технології». 

17. Підготували договір  на відшкодування витрат за теплову енергію з 
субспоживачем ДП «Укркінохроніка». 

18. Підготували можливість переходу на оптичний Інтернет кафедри ОТС з 
ПАТ «Укртелеком».  

19. Відновили телефонний зв'язок в гуртожитку шляхом під’єднання ІР – 
телефонії з ПАТ «Укртелеком». 

20. Оформлені 6 субсидій для студентів , які мешкають в гуртожитку. 
21. Утилізували  люмінесцентні лампи 600 шт. та вогнегасників. 
22. Провели відкриті торги на закупівлю світлового та звукового обладнання 

для навчального театру та відео обладнання – переможець перший лот світло та 
звук для навчального театру ТОВ «АРТ КАПІТАЛ ГРУП» - сума 1499000,00 
грн.  

23. Заключили договір на прання та хімічну чистку для гуртожитку, за 
результатами допорогової закупівлі в системі Prozorro – переможець ТОВ 
«АНЕКС ГРУП». 

24. Виконали капітальний ремонт навчального корпусу по вул. 
Є.Коновальця, 18 – на суму 2 132 764,60 грн. 
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25. Виконали заміну тросової системи сценічного медобладнання – ДП СМУ 
«Укркультмонтаж» - 117375,00 грн. 

26.  Провели технічне обслуговування медобладнання сцени – ДП СМУ 
«Укркультмонтаж» - 82130,00 грн. 

27. Зробили капітальний ремонт гуртожитку  по вул. Лук’янівська, 69/71 – 
5 166 910,00 грн. 

28. Провели гарантійний ремонт бойлерів в гуртожитку.  
29. Провели поточний ремонту підлоги аудиторій навчального корпусу по 

вул. Ярославів Вал, 40 на суму 188 444,00 грн. 
30. Провели капітальний ремонт балконів в гуртожитку по вул. Лук’янівська, 

69/71 на суму 335612,00 грн. 
31. Закупили відеокамери на суму 181 108,88 грн. 
32. Провели вогнезахист тканини та деревини на суму 521 953,50 грн. 
33. Поселили до гуртожитку 327 студентів. 
34. Провели підготовку до опалювального сезону, а саме провели 

регламентні роботи в навчальних корпусах по вул. Є.Коновальця, 18 та 
Хрещатик, 52, вул. Ярославська, 17/22 та Ярославів Вал, 40. Ліквідували аварію 
зовнішньої теплотраси  по вул. Є.Коновальця, 18. Ліквідували аварію 
зовнішньої теплотраси  по вул. Хрещатик, 52. 

35. Провели роботи щодо підключення до електромережі театрального 
обладнання в навчальних корпусах по вул. Ярославів Вал, 40; по вул. 
Хрещатик, 52; по вул. Ярославська, 17/22. 

36. Провели гідродинамічну прочистку каналізації в навчальному корпусі по 
вул. Ярославів Вал, 40 коштом спонсорів. 

37. Отримали та розподілили комп’ютерне та відео обладнання згідно 
замовлень. 

38. Провели поточний ремонт навчального корпусу по вул. Ярославів Вал, 40 
на суму 599 731,20 грн.  

39. Провели поточний ремонт навчального корпусу по вул. Є.Коновальця, 18 
на суму 368 199,00 грн.  

40. Підготували тендерну документацію та провели відкриті торги на 
закупівлю послуг по охороні об’єктів на 2020 рік. 

41.  Зробили абразивну чистку фасаду навчального корпусу по вул. Ярославів 
Вал, 40 на суму 12 000,00 грн. 

42. Закупили комп’ютерне обладнання на суму 148 000,00 грн. 
43. Зробили поточний ремонт навчального корпусу по вул. Хрещатик, 52 на 

суму 115 тис. грн. 
44. Ліквідували аварію зовнішнього водопостачання навчального корпусу   

по вул. Є.Коновальця, 18 – 16,5 тис. грн. 
45. Встановили лічильники холодного водопостачання в навчальних 

корпусах по вул. Є.Коновальця, 18. 
46.  Закупили бойлери та обладнали систему автономного водопостачання в 

гуртожитку на суму 137 тис.грн. 
47. Улаштували зливову каналізацію та пандус в навчальному корпусі по вул. 

Ярославів Вал, 40. 
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