
ПРОТОКОЛ № 10 

 

засідання Приймальної комісії КМАМ ім. Р.М. Глієра 

від 01.06.2020 р. 

 

 Присутні: всі члени Приймальної комісії. 

 

 Порядок денний: 

 

1. Про затвердження Вченою радою  КМАМ ім. Р.М. Глієра    Протоколом №9  від            

25 травня 2020 року змін до розподілу місць за державним (регіональним) замовленням 

та за кошти фізичних та юридичних осіб на основні та небюджетні конкурсні пропозиції 

КМАМ ім. Р.М. Глієра  відповідно до очікуваних місць регіонального замовлення для 

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

бакалавр» (денна форма навчання); 

2. Про затвердження Вченою радою  КМАМ ім. Р.М. Глієра  Протоколом №9  від              

25 травня 2020 року змін до розподілу місць за державним (регіональним) замовленням 

та за кошти фізичних та юридичних осіб на фіксовані та небюджетні конкурсні 

пропозиції відповідно до очікуваних місць регіонального замовлення для абітурієнтів, 

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

3. Про затвердження Вченою радою  КМАМ ім. Р.М. Глієра  Протоколом №9  від             

25 травня 2020 року змін до розподілу місць за державним (регіональним замовленням) 

та за  кошти фізичних та юридичних осіб на фіксовані та небюджетні конкурсні 

пропозиції відповідно до очікуваних місць регіонального замовлення для абітурієнтів, 

які вступають на освітній ступінь «Магістр» (денна та заочна форми навчання). 

 

 

1. Слухали: Про затвердження Вченою радою КМАМ ім. Р.М. Глієра змін до 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» (денна форма навчання)  у 2020 році 

 

 
КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ 

   на навчання за державним (регіональним) замовленням та 

 за кошти фізичних та юридичних осіб 

(І курс нормативного строку навчання) 

освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр» 

 
  

Спеціалізації Основна конкурсна 

пропозиція на основі 

базової загальної 

середньої освіти 

(кількість місць за 

регіональним 

замовленням) 

Основна конкурсна 

пропозиція на основі 

базової загальної 

середньої освіти 

(кількісць місць за 

 кошти фізичних та 

юридичних осіб) 

Небюджетна 

конкурсна 

пропозиція на основі 

базової загальної 

середньої освіти 

(кількісць місць за 

 кошти фізичних та 

юридичних осіб)  

Фортепіано 18 1 1 

Оркестрові струнні інструменти 18 2 0 

Оркестрові духові та ударні 

інструменти 

16 1 0 



Народні інструменти 14 0 0 

Спів (академічний, народний) 7 5 1 

Спів (естрадний) 9 6 0 

Хорове диригування 12 0 0 

Теорія музики 5 0 0 

Музичне мистецтво естради  8 1 0 

ВСЬОГО: 107 16 2 

 

Квоти-1 встановлені КМАМ ім. Р.М. Глієра у межах трьох відсотків    загального обсягу державного або 

регіонального замовлення за основними конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням 

загального обсягу регіонального замовлення. 

 

 

Ухвалили: Інформацію взяти  до відома та внести  відповідні зміни до конкурсних 

пропозицій  в  ЄДЕБО. 

 

 

 

2. Слухали: Про затвердження Вченою радою КМАМ ім. Р.М. Глієра змін до розподілу 

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

осіб на фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції для абітурієнтів, які вступають 

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

 

 

 

 
КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ 

на навчання за державним (регіональним) замовленням та 

за кошти фізичних та юридичних осіб (денна форма навчання) 

І курс нормативного строку навчання 

освітній ступінь «Бакалавр»  
 

 

Спеціалізації Фіксована 

конкурсна 

пропозиція на 

основі повної 

загальної середньої 

освіти 

(кількість місць за 

регіональним 

замовленням) 

Фіксована  

конкурсна 

пропозиція на 

на основі повної 

загальної 

середньої освіти 

(кількість місць 

за кошти 

фізичних та 

юридичних осіб)  

Небюджетна 

конкурсна 

пропозиція на 

основі повної 

загальної 

середньої освіти 

(кількість місць 

за кошти 

фізичних та 

юридичних осіб)   

 

Небюджетна 

конкурсна 

пропозиція 

для 

іноземців  

на основі 

ПЗСО  

Фортепіано 7 1 1 4 

Оркестрові струнні 

інструменти 
8 1 1 4 

Оркестрові духові та ударні 

інструменти 
8 1 1 2 



Народні інструменти 3 1 1 0 

Спів (академічний, народний) 4 4 4 10 

Спів (естрадний) 6 

 

4 6 10 

Спів (джазовий) 1 1 1 1 

Хорове диригування 2 1 1 0 

Музикознавство 3 1 1 0 

Музичне мистецтво естради 

(джаз) 
8 3 2 3 

ВСЬОГО: 50 18 19 34 

 

 

Квоти-1 встановлені КМАМ ім. Р.М. Глієра у межах одного відсотка і оголошуються одночасно з оголошенням 

максимального (загального) обсягу регіонального замовлен 

 

 

 

 

 

 

 КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ 

на небюджетну конкурсну пропозицію  

освітній ступінь «Бакалавр» (заочна форма навчання) 
  

Спеціалізації Небюджетна 

конкурсна пропозиція 

на основі повної 

загальної середньої 

освіти 

на І курс 

Фортепіано 2 

Оркестрові струнні 

інструменти 

2 

Оркестрові духові та ударні 

інструменти 

4 

Народні інструменти 2 

Спів (академічний, 

народний) 

5 

Спів (естрадний) 
                   10 

Спів (джазовий) 1 

Хорове диригування 0 

Музикознавство 1 



Музичне мистецтво естради 

(джаз) 

2 

ВСЬОГО: 29 

 

          Ухвалили: Інформацію взяти до відома  та внести  відповідні зміни до конкурсних 

пропозицій  в  ЄДЕБО. 

 

 

 
  

3. Слухали: Про затвердження Вченою радою КМАМ ім. Р.М. Глієра змін до розподілу 

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

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

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

навчання). 

 
                                                              
                                                     КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ 

                     на навчання за державним (регіональним) замовленням та 

за кошти фізичних та юридичних осіб (денна форма навчання) 

І курс нормативного строку навчання 

освітній ступінь «Магістр»  

 
Спеціалізації Фіксована 

конкурсна 

пропозиція на 

основі ОС 

«Бакалавр» 

(кількість місць 

за регіональним 

замовленням) 

Фіксована  

конкурсна 

пропозиція на 

на основі ОС 

«Бакалавр» 

(кількість місць за 

кошти фізичних та 

юридичних осіб) 

Небюджетна  

конкурсна 

пропозиція на 

на основі ОС 

«Бакалавр» 

(кількість місць за 

кошти фізичних та 

юридичних осіб) 

Небюджетна  

конкурсна 

пропозиція  

для 

іноземців на 

основі ОС 

«Бакалавр» 

 

Фортепіано 5 2  

  
1 3 

Оркестрові струнні 

інструменти 

3                  3 1 1 

Оркестрові духові та 

ударні інструменти 

2 0 1 1 

Народні інструменти 2 1 1 0 

Спів (академічний, 

народний) 

4 1 3 9 

Спів (естрадний) 4 7 2 3 

Спів (джазовий) 2 2 1 0 

Хорове диригування 2 1 1 0 

Теорія музики 

(музикознавство) 

0 1 0 0 

Музичне мистецтво 

естради (джаз) 

6 1 1 2 

ВСЬОГО: 30 19 12 19 

                                                                           



                                                                              

 

                                                                             КІЛЬКІСТЬ 
місць на небюджетну конкурсну пропозицію  

(заочна форма навчання)  

освітній ступінь  

«Магістр» 

 
 

Спеціалізації Небюджетна конкурсна 

пропозиція на основі ОС 

«Бакалавр» 

Небюджетна конкурсна 

пропозиція на основі ОКР 

«Спеціаліст» 

 

Фортепіано 2 0 

Оркестрові струнні 

інструменти 

2 0 

Оркестрові духові та ударні 

інструменти 

2 0 

Народні інструменти 1 0 

Спів (академічний, 

народний) 

6 1 

Спів (естрадний) 
                          4 

 

                          1 

Спів (джазовий) 0 0 

Хорове диригування 0 0 

Музикознавство 0 0 

Музичне мистецтво естради 

(джаз) 

1 0 

ВСЬОГО: 18 2 

 

  

           Ухвалили: Інформацію взяти до відома та внести  відповідні зміни до конкурсних 

пропозицій  в  ЄДЕБО. 
 

 
 

 

 


