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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ  УКРАЇНИ 

ЧЕРКАСЬКЕ МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ ІМ.С.С.ГУЛАКА-АРТЕМОВСЬКОГО 

________________________________________________________________ 

 

НАКАЗ 

 

18.06.2019 р.                                                     № 62 

 

 

Про завершення навчання 
 

На підставі пункту першого частини першої статті 46 Закону України «Про 

вищу освіту», відповідно до рішення ДКК від 15.06.2019 р. (протокол № 24) та 

на основі протоколів екзаменаційних комісій Державної атестації  (державних 

екзаменів) відповідно до чинних навчальних планів 

 

НАКАЗУЮ: 

 

           присвоїти освітньо-кваліфікаційні рівні молодшого спеціаліста за 

напрямом 0202 Мистецтво спеціальністю  5.02020401 Музичне мистецтво за 

спеціалізаціями та відповідними кваліфікаціями, видати дипломи про вищу 

освіту та відрахувати з числа студентів закладу вищої освіти з 18.06.2019 року у 

зв’язку із завершенням навчання за освітньо-кваліфікаційними програмами: 

 

1. Спеціалізація "Фортепіано" 

 

Кваліфікація: артист камерного ансамблю; концертмейстер; 

викладач фортепіано початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладів: 

з відзнакою: 

1. Коваленко Іванна Павлівна 

2. Курмачова Юлія Віталіївна 

 

без відзнаки:

3. Мальченко  Люся  Юріївна 

4. Маренич Світлана Миколаївна 

5. Панасенко Владислава Анатоліївна 

6. Радзівілова Лейла Ашіківна 

7. Рибкін  Павло Олександрович 

8. Сорокіна  Яна  Віталіївна 

9. Ярмоленко  Ліза Володимирівна 
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2. Спеціалізація "Оркестрові струнні інструменти" 

 

з відзнакою: 

Кваліфікація: артист оркестру, ансамблю; викладач віолончелі 
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів: 

 

10.  Бицуля Анастасія Сергіївна 

 

з відзнакою: 

Кваліфікація: артист оркестру, ансамблю; викладач скрипки 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів; керівник 

оркестру, ансамблю: 

 

11. Ключка Оксана Ігорівна 

 

без відзнаки: 

Кваліфікація: артист оркестру, ансамблю; викладач скрипки 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів: 

 

12.  Бевзюк Богдана Романівна 

13. Мартинюк Маріанна Петрівна 

 

2.Спеціалізація  "Оркестрові духові та ударні інструменти" 

 

Кваліфікація: артист оркестру, ансамблю; викладач  кларнета 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів; керівник 

оркестру, ансамблю: 

 

14. Дядик Максим Олександрович 

 

Кваліфікація: артист оркестру, ансамблю; викладач  флейти 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів; керівник 

оркестру, ансамблю: 
 

15. Захарченко Анастасія Олександрівна 

 

Кваліфікація: артист оркестру, ансамблю; викладач  тромбона 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів; керівник 

оркестру, ансамблю: 

 

16. Мироненко Іван Дмитрович 

 

Кваліфікація: артист оркестру, ансамблю; викладач труби 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів; керівник 

оркестру, ансамблю: 
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17. Вакуленко Мирослав Вадимович 

 

Кваліфікація: артист оркестру, ансамблю; викладач  валторни 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів; керівник 

оркестру, ансамблю: 

 

18.  Гладун Іван Юрійович 

 

Кваліфікація: артист оркестру, ансамблю; викладач  тромбона 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів: 

 

              19. Простибоженко Володимир Петрович 

 

Кваліфікація: артист оркестру, ансамблю; викладач  кларнета 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів: 

 

              20. Кичак Артемій Олександрович 

 

3. Спеціалізація  "Народні інструменти" 

 

Кваліфікація: артист оркестру, ансамблю; викладач гітари 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів; керівник 

оркестру, ансамблю: 

 

21. Галиченко Костянтин Олегович 

 

Кваліфікація: артист оркестру, ансамблю; викладач бандури 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів; керівник 

оркестру, ансамблю: 

 

22. Левченко Наталія Володимирівна 

23. Паук Наталія Ярославівна 

24. Танська Євгенія Миколаївна 

 

4. Спеціалізація "Хорове диригування" 

 

Кваліфікація: артист хору, ансамблю; керівник хору, ансамблю; 

викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів: 

 

з відзнакою: 

25. Малюк Ірина Вікторівна  

26. Снігур Анастасія Вікторівна  

27. Чорноусенко Дарина Валентинівна  
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Заступник директора з навчальної роботи                                    Є.О. Сергієнко 

 

 

 

 

 

 

 


