
ПРОТОКОЛ № 12 

 

засідання Приймальної комісії КМАМ ім. Р.М. Глієра 

від 30.06.2020 р. 

 

Присутні: всі члени Приймальної (відбіркової) комісії. 

 
Порядок денний: 

 

1) Інформація відповідального секретаря приймальної комісії 

Кречковської Р.О. щодо змін до Правил прийому до коледжу Київської 

муніципальної академії музики ім. Р.М. Глієра в 2020 році, які 

затверджені рішенням Вченої ради КМАМ ім. Р.М. Глієра       

Протокол №12  від  30 червня  2020 року; 

 

2) Інформація відповідального секретаря приймальної комісії 

Кречковської Р.О. щодо затвердження Порядку подання та розгляду 

заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Київської 

муніципальної академії  музики ім. Р.М. Глієра в 2020 році, що 

затверджений рішенням Вченої ради КМАМ ім. Р.М. Глієра       

Протокол № 12  від  30 червня 2020 року; 

 

3) Інформацію   відповідального секретаря приймальної комісії 

Кречковської Р.О.  щодо необхідності внесення  змін  до наказу 

ректора № 158/20- ОД . 

 

 

1. Слухали: Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Кречковської Р.О. 

щодо змін до Правил прийому до коледжу Київської муніципальної академії музики      

ім. Р.М. Глієра в 2020 році, які затверджені рішенням  Вченої ради КМАМ ім. Р.М. Глієра 

Протокол № 12 від 30 червня 2020  року. 

 

           Відповідно до наказу МОН України від 03.06.2020 р. за № 753, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 25 червня 2020 року за  № 586/34869  були внесені   Зміни 

до Умов прийому на навчання  для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і  науки 

України від 30 жовтня 2019 року № 1350, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 

17.01.2020р.  за    № 49/34332. 

 

 

Ухвалили: Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома. 

 

 

 

 

2. Слухали: Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Кречковської Р.О. 

щодо затвердження  Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у 

конкурсному відборі до Київської муніципальної академії музики ім. Р.М. Глієра               

в  2020 році рішенням  Вченої ради КМАМ ім. Р.М. Глієра   Протокол № 12 від  30 червня 

2020 року. 

 

Відповідно до наказу МОН України від 06.04.2020 р. за № 482, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 09 червня 2020 року, був затверджений  Порядок подання 



та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої 

освіти України.  Вченою радою КМАМ ім. Р.М. Глієра    Протоколом  № 12 від 30 червня 

2020 року затверджений  Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на 

участь у конкурсному відборі до Київської муніципальної академії музики ім. Р.М. Глієра  

у 2020 році.  

 

 

Ухвалили: Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома. 

 

3. Слухали:    Інформацію   відповідального секретаря  приймальної  комісії   Кречковської 

Р.О.  щодо необхідності внесення  змін  до наказу ректора № 158/20- ОД  про  

затвердження голів та складу предметних екзаменаційних комісій по проведенню 

вступних іспитів в КМАМ ім. Р.М.Глієра  у зв’язку  з особистими  обставинами  

викладачів  Стеценко-Єршова І.О.  та  Коваль Т.О.,  та створенням  екзаменаційної комісії 

з Української мови  для іноземців  у складі  Злотник О.О., Чайка А.Л., Шталь І.З. 

 

Ухвалили:  Внести  відповідні зміни  до  наказу ректора  № 158/20- ОД   30.06.2020р. та 

довести до відома  начальника відділу кадрів  Ткаченко А.І.. 

 

 

 

 

 

 

 
 


