СКЛАД
ВЧЕНОЇ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ КЕРІВНИХ
КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
Копієвська О. Р.

–

в.о. ректора Академії, доктор культурології, професор,
заслужений працівник освіти України – голова
Вченої ради

Степаненко Л. М.

–

Рева Т. С.

–

доктор педагогічних наук, заслужений працівник культури
України, доцент, перший проректор з науково-педагогічної
роботи – заступник голови Вченої ради
кандидат політичних наук, доцент – учений секретар
Вченої ради;

Акімов Д. І.

–

доктор соціологічних наук, заслужений діяч мистецтв
України, професор кафедри мистецтвознавчої експертизи

Андресюк Б.П.

–

доктор політичних наук, професор, директор Інституту
дизайну та реклами

Баранцев О. П.

–

Бобул І. В.

–

студент ІV року навчання Інституту практичної
культурології та арт-менеджменту
народний артист України, кандидат мистецтвознавства,
доцент, професор кафедри академічного і страдного вокалу
та звукорежисури

Брайченко О. Д.

–

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри
культурології та міжкультурних комунікацій

Вантух М. М.

–

народний артист України, професор, завідувач кафедри
хореографії

Васильченко Л. Л.

–

помічник ректора

Герчанівська П. Е.

–

доктор культурології, професор, професор
культурології та міжкультурних комунікацій

Гирич В. С.

–

народний артист України, в.о. завідувача кафедри режисури
та акторської майстерності імені народної артистки України
Лариси Хоролець

Дичковський С. І.

–

доктор культурології, доцент, директор
практичної культурології та арт-менеджменту

Дячук В. П.

–

кандидат культурології, доцент, заслужений працівник
культури України, доцент кафедри арт-менеджменту та
івент-технологій, голова профспілкової організації

Іщенко С. М.
Заболотна К. Г.

–

проректор з адміністративно-господарської діяльності
студентка ІV курсу, голова студентської ради Академії

кафедри

Інституту

Загуменна В. В.

–

кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри
культурології та міжкультурних комунікацій

Климчук І. С.

–

кандидат мистецтвознавства, голова Наукового товариства
студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Корисько Н. М.

–

заслужений працівник культури України, доцент, заступник
завідувача кафедри хореографії;

Кратко Ю. В.

–

Кулиняк М. А.

–

ст. викладач кафедри режисури та акторської майстерності,
відповідальний секретар Приймальної комісії
кандидат мистецтвознавства, директор Інституту сучасного
мистецтва;

Куманьок А. Б.

–

студентка ІІI курсу Інституту дизайну та реклами;

Кущ А. В.

–

народний художник України, завідувач кафедри рисунку,
живопису та скульптури;
заслужений діяч мистецтв України, заступник завідувача
кафедри рисунку, живопису та скульптури;

Лисенко-Ткачук І. В.
Литвин С. Х.

–

доктор історичних наук, професор, професор кафедри
культурології та міжкультурних комунікацій

Лукінова А. О.
Мазніченко О. В.

–

студентка ІV року навчання Інституту сучасного мистецтва
кандидат мистецтвознавства, заступник завідувача кафедри
дизайну середовища

Місюра Н. Є.

–

головний бухгалтер

Михайлик В. Л.

–

заступник начальника навчально-методичного відділу

Овсяннікова Н. Ю.

–

заслужений діяч мистецтв України, доцент, доцент кафедри
академічного і естрадного вокалу та звукорежисури

Сиваш І. О.

–

Слівінська А. Ф.

–

Степенко Г. Т.

–

кандидат
мистецтвознавства,
проректор
з
науково-педагогічної та виховної роботи
кандидат філософських наук, доцент, заступник завідувача
кафедри графічного дизайну
начальник відділу кадрів та документозабезпечення

Стронська Н.Т.

–

кандидат історичних наук,
бібліотеки

Шевченко І.О.

–

кандидат педагогічних наук, доцент, директор Центру
неперервної культурно-мистецької освіти

в.о. директора Наукової

