
 «ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Ректор КМАМ ім. Р.М. Глієра 

__________________ О.Й. Злотник 

 «03» жовтня 2019 року 

ГРАФІК 
проведення засідань Приймальної комісії 

Київської муніципальної академії музики ім. Р.М. Глієра (далі – КМАМ ім. Р.М. Глієра) 
у 2019-2020 навчальному році 

1. 03.10.2019 р. 1. Про розподіл обов'язків між членами Приймальної комісії;
2. Затвердження плану роботи Приймальної комісії на 2019-2020 н.р;
3. Затвердження графіку проведення засідань Приймальної комісії на 2019-
2020 навчальний рік. 

2. 31.10.2019 р. 1. Про конкурсні пропозиції КМАМ ім. Р.М. Глієра;
2. Про основні конкурсні пропозиції КМАМ ім. Р.М. Глієра;
3. Про фіксовані конкурсні пропозиції.

3. 12.12.2019 р. 1. Про особливості Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти
України у 2020 році; 
2. Про подання на затвердження вченій раді КМАМ ім. Р.М. Глієра Правил
прийому до КМАМ ім. Р.М. Глієра у 2020 році та Додатків №№ 1,2,3 до 
Правил прийому до КМАМ  ім. Р.М. Глієра; 
3. Про подання на затвердження вченій раді КМАМ ім. Р.М. Глієра
Положення про приймальну (відбіркову) комісію  КМАМ ім. Р.М. Глієра у 
2020 році; 
4. Про подання на затвердження вченій раді КМАМ ім. Р.М. Глієра
Положення про апеляційну комісію КМАМ  ім. Р.М. Глієра у 2020 році; 
5. Про подання на затвердження вченій раді  КМАМ ім. Р.М.Глієра  Порядку
організації та проведення творчих конкурсів для вступників на навчання для 
здобуття ступенів вищої освіти в 2020 році; 
6. Про закриті (фіксовані) та небюджетні конкурсні пропозиції КМАМ
ім. Р.М. Глієра за освітнім ступенем «Бакалавр» (денна форма навчання); 
7. Про закриті та небюджетні конкурсні пропозиції за освітнім ступенем
«Магістр» (денна форма навчання). 

4. 16.01.2020 р. 1. Про особливості проекту Умов прийому на навчання до закладів фахової 
перед вищої освіти у 2020 році; 
2. Про основні та небюджетні конкурсні пропозиції за освітньо-професійним
ступенем  «Фаховий молодший бакалавр». 

5. 06.02.2020 р. 1. Про подання на розгляд та затвердження МОН України графіку
проведення творчих конкурсів для вступників на місця державного та 
регіонального замовлення. 

6. 20.02.2020 р. 1. Про затвердження складу приймальної (відбіркової) комісії у 2020 році;
2. Про розподіл обов’язків між членами приймальної (відбіркової) комісії у
2020 році. 

7. 26.03.2020 р. 1. Про інформаційний щит Київської муніципальної академії музики
ім. Р.М. Глієра  щодо  Вступної кампанії у 2020 році; 
2. Про підготовку документації для проведення вступної кампанії у 2020
році. 

8. 30.04.2020 р. 1. Про небюджетні конкурсні пропозиції КМАМ ім. Р.М. Глієра за освітнім
ступенем «Бакалавр» (денна та заочна форми навчання); 



2. Про небюджетні конкурсні пропозиції КМАМ ім. Р.М. Глієра за освітнім 
ступенем «Магістр» (денна та заочна форми навчання). 

9. 22.05.2020 р. 1. Про складання розкладу вступних випробувань та складання графіку 
консультацій для абітурієнтів; 
2. Затвердження плану заходів щодо запобігання проявам зловживань під 
час проведення Вступної кампанії у 2020 році. 

10. 11.06. 2020 р.  1. Про забезпечення абітурієнтів та Приймальної комісії КМАМ                  
ім. Р.М. Глієра необхідною друкованою документацією та оргтехнікою; 
2. Про дислокацію та підготовку приміщень, що задіяні у роботі 
Приймальної комісії. 

11. 18.06.2020 р. 1. Про затвердження Вченою радою КМАМ ім. Р.М. Глієра розподілу місць за 

державним (регіональним) замовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб на 

основні та небюджетні конкурсні пропозиції КМАМ ім. Р.М. Глієра для 

абітурієнтів, які вступають на освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший 

бакалавр»; 

2. Про затвердження Вченою радою КМАМ ім. Р.М. Глієра розподілу місць за 

державним (регіональним) замовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб на 

закриті та небюджетні конкурсні пропозиції для абітурієнтів, які вступають на 

освітній ступінь «Бакалавр» (денна та заочна форми навчання);  

3. Про затвердження Вченою радою КМАМ ім. Р.М. Глієра розподілу місць за 

державним (регіональним замовленням) та за  кошти фізичних та юридичних осіб 

на закриті та небюджетні конкурсні пропозиції КМАМ ім. Р.М. Глієра для 

абітурієнтів, які вступають на освітній ступінь «Магістр» (денна та заочна форми 

навчання).  
 

12.  30.06. 2020 р.  1. Про подання заяв на участь у творчих конкурсах для вступу на ОС «Бакалавр» на 

основі ПЗСО у  2020 році. 

 

13. 03.07.2020 р. 1. Про допуск до участі у першому потоці творчих  конкурсів абітурієнтів, що 

вступають до КМАМ ім. Р.М.Глієра на ОС «Бакалавр» на основі ПЗСО (фіксована 

конкурсна пропозиція). 

 

14. 07.07.2020 р. 1. Про допуск до участі у другому потоці творчих  конкурсів абітурієнтів, що 

вступають до КМАМ ім. Р.М.Глієра на ОС «Бакалавр» на основі ПЗСО (фіксована 

конкурсна пропозиція). 

 

15. 09.07.2020 р. 1. Про зміни у розподілі місць за державним (регіональним) замовленням та 
за кошти фізичних та юридичних осіб на основну та небюджетну конкурсну 
пропозицію КМАМ ім. Р.М. Глієра (оркестрові духові та ударні 
інструменти, оркестрові струнні інструменти, музичне мистецтво естради, 
спів естрадний, хорове диригування, фортепіано) для абітурієнтів, які 
вступають на освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр». 

16. 13. 07. 2020 р.  1. Про допуск до участі в конкурсі до КМАМ ім. Р.М. Глієра та 

перевірку середнього балу документа про освітній рівень абітурієнтів, 
які вступають за освітньо-професійним ступенем «Фаховий 
молодший бакалавр» на основі базової загальної середньої освіти. 
 

17. 15.07.2020 р. 1. Про зарахування результатів творчих конкурсів у конкурсному 

відборі на іншу конкурсну пропозицію.  
2. Про допуск до участі в конкурсі до КМАМ ім. Р.М. Глієра та 
перевірку балів за зовнішнє незалежне оцінювання за предметами 

«Українська мова та література» та «Історія України» або 
«Математика», також середнього балу документа про освітній рівень 

абітурієнтів, які вступають на освітній ступінь «Бакалавр» на основі 
повної загальної середньої освіти. 

  за потребою 

18. 19.07. 2020 р. 1. Про зміни у розподілі місць за державним (регіональним) замовленням та 
за кошти фізичних та юридичних осіб на основну та небюджетну конкурсну 



пропозицію КМАМ ім. Р.М. Глієра  для абітурієнтів, які вступають на 
освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр» на основі 
базової загальної середньої освіти.  

 
  за потребою 

19.  22. 07. 2020 р.  1. Про допуск до участі в конкурсі до КМАМ ім. Р.М. Глієра та 
перевірку середнього балу документа про освітній рівень абітурієнтів, 

які вступають на освітній ступінь «Бакалавр» на основі ПЗСО 
(фіксована конкурсна пропозиція). 

20. 23.07.2020 р.  1. Про список рекомендованих абітурієнтів на І курс за регіональним 
замовленням, які вступають на освітньо-професійний ступінь «Фаховий 
молодший бакалавр» на основі базової загальної середньої освіти; 

2. Про допуск до участі в конкурсі до КМАМ ім. Р.М. Глієра та 
перевірку середнього балу документа про освітній рівень  

абітурієнтів, які вступають на освітній ступінь «Магістр» на основі 
освітнього ступеня «Бакалавр» (фіксована та не бюджетна конкурсна 
пропозиція) денна та заочна форми навчання; 
3. Про зміни у розподілі місць за кошти фізичних та юридичних осіб на 
небюджетній конкурсній пропозиції КМАМ ім. Р.М. Глієра для 
абітурієнтів, які вступають за освітнім ступенем «Магістр» на основі ОС 
«Бакалавр» та ОС «Магістр» (ОКР «Спеціаліст») заочної форми навчання. 

21. 29.07.2020 р. 1. Про зарахування абітурієнтів на І курс денної форми навчання за 
регіональним замовленням за освітньо-професійним ступенем 

«Фаховий молодший бакалавр», спеціальність 025 «Музичне 
мистецтво». 

22.  30.07.2020 р. 1. Про зарахування абітурієнтів на І курс денної форми навчання за 

кошти фізичних та юридичних осіб за освітньо-професійним ступенем 
«Фаховий молодший бакалавр» на основі базової загальної середньої 
освіти спеціальність 025 «Музичне мистецтво». 

 

23. 31.07.2020 р. 1. Про зарахування абітурієнтів на ІІ курс денної форми навчання за 

кошти фізичних та юридичних осіб за освітньо-професійним ступенем 
«Фаховий молодший бакалавр» на основі повної загальної середньої 
освіти спеціальність 025 «Музичне мистецтво». 
 

24.  01.08.2020 р. 1. Про зарахування абітурієнтів на І курс денної форми навчання за 

регіональним замовленням за освітнім ступенем «Бакалавр» на основі 
повної загальної середньої освіти спеціальність 025 «Музичне 

мистецтво». 
 

25. 01.08.2020 р. 1. Про список рекомендованих абітурієнтів на І курс денної форми навчання 
за регіональним замовленням за освітнім ступенем «Магістр» на основі 
освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальність 025 «Музичне мистецтво». 
 

26. 02.08.2020 р. 1. Про зміни у розподілі місць за кошти фізичних та юридичних осіб на фіксованій 

та небюджетній конкурсній пропозиції (Заочна форма навчання) КМАМ                 

ім. Р.М. Глієра для абітурієнтів, які вступають на освітньо -кваліфікаційний рівень 

«Магістр» на основі ОС «Бакалавр». 

27. 05.08.2020 р. 1. Про зарахування абітурієнтів на І курс денної форми навчання за 
регіональним замовленням за освітнім ступенем «Магістр» на основі 
ОС «Бакалавр» спеціальність 025 «Музичне мистецтво». 
 

28.     08.08.2020 р. 1.Про зарахування абітурієнтів на І курс денної форми навчання за 
кошти  фізичних та юридичних осіб за освітнім ступенем «Бакалавр» 



на основі  повної  загальної  середньої  освіти  спеціальність                  

025 «Музичне мистецтво»; 
2 .Про зарахування абітурієнтів на І курс заочної  форми навчання за 
кошти фізичних та юридичних осіб за освітнім ступенем «Бакалавр» 

на основі повної загальної середньої освіти спеціальність 025 

«Музичне мистецтво»; 

3. Про зарахування абітурієнтів на ІІ курс денної форми навчання за 
кошти фізичних та юридичних осіб за освітнім ступенем «Бакалавр» 
на основі ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальність 025 «Музичне 

мистецтво»; 
4. Про зарахування абітурієнтів на ІІ курс заочної форми навчання за 

кошти фізичних та юридичних осіб за освітнім ступенем «Бакалавр» 
на основі ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальність 025 «Музичне 

мистецтво»; 

5. Про зарахування абітурієнтів на І курс денної форми навчання за 
кошти фізичних та юридичних осіб за освітнім ступенем «Магістр» на 

основі ОС «Бакалавр» спеціальність 025 «Музичне мистецтво»; 
6. Про зарахування абітурієнтів на І курс заочної форми навчання за 
кошти фізичних та юридичних осіб за освітнім ступенем «Магістр» на 

основі ОС «Бакалавр» спеціальність 025 «Музичне мистецтво»; 
7. Про зарахування абітурієнтів на І курс заочної форми навчання за 

кошти фізичних та юридичних осіб за освітнім ступенем «Магістр» на 
основі ОКР «Спеціаліст» спеціальність 025 «Музичне мистецтво». 
 

                                         за потребою 

  

 


