
ПЛАН РОБОТИ 

ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ КМАМ ім. Р.М. ГЛІЄРА 

на 2019/2020 навчальний рік 

№/

№ 

ЗАХОДИ Відповідальний      Дата 

1 Затвердження складу Приймальної комісії.  О.Й. Злотник 09.2019 р. 

2 Проведення засідань Приймальної комісії. О.Й. Злотник 

Р.Кречковська 

03.10.19р., 31.10.19р., 
26.12.19р.,16.01.20р., 

20. 02.20р., 05.03.20р.,
26.03.20р., 23 .04.20р., 

  21.05.20р., 11.06.20р., 

18.06.20 р., 25.06.20 р., 
03.07.20 р., 07.07.20 р., 
13.07.20 р., 22.07.20 р., 

23.07.20 р., 29.07.20 р., 
31.07.20 р., 01.08.20 р.  

та за потребою 

3 Організація та проведення профорієнтаційної роботи Н.Б. Демешко 
Р.Кречковська 

11.19р. – 08.20 р. 

4 Проведення нарад із завідуючими денних відділень, 

деканами факультету музичного мистецтва, 
особовим складом приймальної (відбіркової) комісії. 

Р.Кречковська 

01-07.2020 р. 

5 Забезпечення Приймальної комісії необхідними для 
роботи канцтоварами, матеріалами тощо 

Ю.О. Карюк 04.2020 р. 

6 Розробка необхідних положень, вимог, службових 
обов`язків тощо. 

А.О.Жуков  
Р.Кречковська 

11. 2019 р.- 07.2020 р.

7 3нищення письмових робіт вступників, які не були 
зараховані до КІМ ім. Глієра у 2019 р. та складання 

відповідного акту. 

Р.Кречковська 
07.2020 р. 

8 Затвердження вченою радою КМАМ ім. Р.М.Глієра 
Правил прийому, Додатків №1, № 2, №3 та Порядку 

організації та проведення творчих конкурсів для 
вступників на навчання до КМАМ ім. Р.М. Глієра у 
2020 році та Положення про приймальну комісію в 

2020 році, Положення про апеляційну комісію в 2020 
році 

О.Й. Злотник 26.12.19 р. 

9. Затвердження вченою радою КМАМ ім. Р.М.Глієра 

Правил прийому до коледжу КМАМ ім. Р.М. Глієра у 
2020 році та Додатків №1, № 2. 

О.Й. Злотник 16.01.2020 р. 

10. Затвердження складу предметних, фахових 

екзаменаційних комісій, Апеляційної комісії та 
технічного персоналу. 

О.Й. Злотник 

А.О.Жуков  03.2020 р. 

11. Проведення навчання особистого складу 
приймальної (відбіркової) комісії, відповідного 

технічного персоналу. 

Р.Кречковська 01.05-24.06.20 р. 
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12. Оновлення наочної агітації Приймальної комісії. Р.Кречковська  04.2020 р. 

13. Підготовка приміщення Приймальної комісії до 
роботи. 

Ю.О.Карюк  
Р.Кречковська  

01.06. 20 р. – 24.06.20 р. 

14. Складання розкладу роботи Приймальної комісії, 
графіків консультацій для абітурієнтів, розкладів 

вступних випробувань тощо.  

А.О. Жуков  
   

 
01.05 – 20.05.20 р. 

15. Прийом заяв на участь у творчих конкурсах від 
абітурієнтів для вступу на освітній рівень «Бакалавр» 

на основі повної загальної середньої освіти.  
 

Приймальна 
(відбіркова) 

комісія 
КМАМ ім.  
Р.М. Глієра 

24.07 – 07.07.20 р. 

16. Прийом документів від абітурієнтів для вступу на 
освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший 
бакалавр» на основі базової загальної середньої 

освіти, повної загальної середньої освіти та 
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня або 

освітнього ступеня. 

Приймальна 
(відбіркова) 

комісія 

КМАМ ім.  
Р.М. Глієра 

01.07-13.07.20 р. 
 
 

10.07-22.07.20 р. 

17. Прийом документів від абітурієнтів для вступу на 
освітній ступінь «Бакалавр» на основі повної 
загальної середньої освіти та здобутого освітнього 

ступеня, а також прийом вступників на здобуття 
освітнього ступеня «Магістр» на основі здобутого 

освітнього рівня «Бакалавр» або освітньо-
кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» 

Приймальна 
(відбіркова) 

комісія 

КМАМ ім.  
Р.М. Глієра 

13.07-22.07.20 р. 
 
 

 
      10.07-23.07.20 р. 

18. Проведення профорієнтаційної роботи з 
абітурієнтами та їх батьками для роз’яснення Правил 

прийому до КМАМ ім. Р.М. Глієра 

Н.Б. Демешко    
 

01.07 – 22.07.20 р. 

19. Строки проведення  вступних випробувань (творчих 
конкурсів) для вступу на здобуття освітньо-

професійного ступеня «Фаховий молодший 
бакалавр» на основі базової та повної загальної 
середньої освіти та здобутого освітнього рівня освіти 

за денною формою навчання. 

Предметні та 
фахові 

атестаційні 
комісії КМАМ 

 ім. Р.М. Глієра 

на основі БЗСО 
 14.07-21.07.20 р. 

 
на основі ПЗСО 

      14.07-21.07.20 р. 

20. Строки проведення  вступних випробувань (творчих 
конкурсів) для вступу на здобуття освітнього ступеня 

«Бакалавр», «Магістр»  за денною та заочною 
формами навчання 

Предметні та 
фахові 

атестаційні 
комісії КМАМ 

ім. Р.М. Глієра 

ОС «Бакалавр»  

на основі ПЗСО 

04-12.07.20 р. 
на основі ОКР «Мол. 

спеціаліст» 
          23-30.07.20 р. 

ОС «Магістр»  

          23-30.07.20 р. 

21. Здійснення контролю за роботою фахових та 
предметних екзаменаційних комісій, станом та 

відповідністю аудиторій до вступних іспитів, 
дотримання пропускної системи тощо. 

Р.Кречковська 04.07-30.07.20 р. 

22. Зарахування вступників, які отримали рекомендації 
до зарахування на місця державного або 

регіонального замовлення на основі базової загальної 
середньої освіти, які вступають для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший 
спеціаліст»   

О.Й.Злотник до 30.07.20 р. 

23. Зарахування вступників, які отримали рекомендації 

до зарахування на місця державного або 
регіонального замовлення на основі повної загальної 

О.Й.Злотник до 01.08.20 р. 
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середньої освіти, які вступають для здобуття 

освітнього ступеня «Бакалавр» 

24. Зарахування вступників, які отримали рекомендації 
до зарахування на місця державного або 

регіонального замовлення на основі здобутого 
освітнього ступеня «Бакалавр», які вступають для 

здобуття освітнього ступеня «Магістр» 

О.Й.Злотник до 15.09.20 р. 

25. Оформлення особистих справ абітурієнтів.       А.Л.Чайка 
А.Ю.Бондаренко 

Р.Кречковська  

до 29.08.20 р. 

26. Оформлення документів Приймальної комісії та 

передача їх в навчальну частину та деканат. 

А.Ю.Бондаренко 

Р.Кречковська 

до 12.08.20 р. 

27. Зарахування вступників на місця за кошти фізичних 
(юридичних) осіб на основі базової загальної 

середньої освіти для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»  

О.Й.Злотник 
 

до 01.08.20 р. 
до 30.08.20 р. 

28. Зарахування вступників на місця за кошти фізичних 

(юридичних) осіб на основі повної загальної 
середньої освіти та здобутого освітньо-
кваліфікаційного рівня або ступеня вищої освіти для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Молодший спеціаліст». 

О.Й.Злотник до 12.08.20 р.  

до 30.09.20 р.  

39. Зарахування вступників на місця на навчання за 

кошти фізичних (юридичних) осіб на основі повної 
загальної середньої освіти та здобутого освітньо-
кваліфікаційного рівня або ступеня вищої освіти для 

здобуття освітнього ступеня «Бакалавр». 

О.Й.Злотник до 30.09.20 р. 

30. Зарахування вступників на місця на навчання за 
кошти фізичних (юридичних) осіб на основі 

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Спеціаліст» або освітнього ступеня «Бакалавр» для 
здобуття освітнього ступеня «Магістр». 

О.Й.Злотник до 30.09.20 р. 

 


