
ПРОТОКОЛ № 11 

 

засідання Приймальної комісії КМАМ ім. Р.М. Глієра 

від 12.06.2020 р. 

 

 Присутні: всі члени Приймальної комісії. 

 

 Порядок денний: 

  
1. Про забезпечення абітурієнтів та Приймальної комісії необхідною друкованою 

документацією та оргтехнікою. 

2. Про дислокацію та підготовку приміщень, що задіяні у роботі Приймальної 

комісії. 

3. Про особливості  Умов прийому на навчання іноземців в 2020 році. 

 

1.Слухали: 

 

Про забезпечення абітурієнтів та Приймальної комісії необхідною друкованою 

документацією та оргтехнікою. 

 

Ухвалили: До 24.06.2020 року забезпечити роботу приймальної комісії необхідною 

друкованою документацією та оргтехнікою. Інформацію відповідального секретаря 

приймальної комісії  Р.О.Кречковської  взяти до відома. 

 

 

2.Слухали: 

 

Про дислокацію та підготовку приміщень, що задіяні у роботі  Приймальної комісії. 

 

 

Ухвалили:  

2.1. Задіяти для підготовки та проведення Вступної компанії у 2020 році аудиторії № 37, 

38 та № 40, що розташовані у флігелі. 

2.2. У вищеназваних аудиторіях необхідно провести такі підготовчі роботи: поставити 

столи та шафи; встановити телефонні апарати; обладнати приміщення комп’ютерною 

технікою з доступом до ЄДЕБО, підготувати для роботи консультативний центр 

Приймальної комісії у 2020  році.  

 

Відповідальні: Ю.О. Карюк, В.І. Мельник, Р.О. Кречковська, А.Ю.Бондаренко. 

 

 

 

3.Слухали:   

 

Про особливості Умов прийому на навчання іноземців у 2020 році.  

 

         Прийом на навчання до КМАМ ім. Р.М. Глієра іноземців та осіб без громадянства 

здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус 

іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, 

які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 

червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва 

областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-



територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів 

України від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та 

осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 

2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців 

та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 

2013 року за № 2004/24536. 

 

           Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб може здійснюватися КМАМ ім. Р.М. Глієра 

 двічі на рік з 29 червня, до і на початку академічного семестру (але не пізніше                  

01 листопада). КМАМ ім. Р.М. Глієра обчислює бали/оцінки вступника на основі 

документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне 

для вступу значення кількості балів/оцінок із предметів, з яких проводиться вступне 

випробування. У КМАМ ім. Р.М. Глієра мінімальний конкурсний бал за творчий конкурс 

встановлений на рівні 140 (сто сорока) балів для іноземців, які вступають на освітні 

ступені бакалавр та магістр. 

            Зарахування іноземців на навчання у КМАМ ім. Р.М. Глієра здійснюється на 

перший курс нормативного строку навчання за результатами творчого конкурсу (Етап 1: 

«Виконання сольної програми з фаху») і мови навчання (вступний іспит з української 

мови). 

 

            Провести вступний іспит з української мови для визначення рівня підготовки 

іноземців та осіб  без громадянства  01 липня 2020 року дистанційно з залученням 

технічних засобів.    Для проведення вступного іспиту призначити комісію у складі 

викладачів   Злотник О.О., Чайка А.Л., Шталь І.З.. 

            До і на початку академічного семестру ( до 01 листопада відповідно до   Умов 

прийому 2020 року)  проводити творчий конкурс (виконання сольної програми з фаху)  та  

вступний іспит з української мови  в терміни  відповідно до подачі документів. 

 

Ухвалили:  Інформацію взяти до відома. 

 

 

 

 

 

 

 


