
ПРОТОКОЛ  № 5 

 

засідання Приймальної комісії КМАМ ім. Р.М. Глієра 

від 20.02.2020 р. 

 

 Присутні: всі члени Приймальної комісії. 

 

 Порядок денний: 

 

1.     Про подання на затвердження  Вченій раді Київської муніципальної академії музики 

ім. Р.М. Глієра  Правил прийому  до фахового коледжу  Київської муніципальної 

академії музики ім. Р.М. Глієра у 2020 р. та Додатків №№ 1,2  до Правил прийому на 

навчання  до фахового коледжу КМАМ ім. Р.М. Глієра. 

 

 

 

2. Про подання  на розгляд та моніторинговий огляд МОН України  графіку проведення 

творчих    конкурсів для  вступників на місця державного  та регіонального 

замовлення  ОС «Бакалавр». 

 

     1.Слухали: 

 

        Про подання на затвердження  Вченій раді Київської муніципальної академії музики ім. 

Р.М. Глієра  Правил прийому  до фахового коледжу  Київської муніципальної академії 

музики ім. Р.М. Глієра у 2020 р. та Додатків №№ 1,2  до Правил прийому на навчання  до 

фахового коледжу КМАМ ім. Р.М. Глієра. 

 

         Ухвалили: Правила прийому до фахового коледжу КМАМ ім. Р.М. Глієра у 2020 р. та 

Додатки № 1 (Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом на навчання до 

фахового коледжу Київської муніципальної академії музики ім..Р.М.Глієра на основі базової 

загальної середньої освіти), № 2 (Таблиця переведення середнього бала документа про 

середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 ) до Правил прийому 

до фахового коледжу КМАМ ім. Р.М. Глієра, розроблені згідно Умов прийому  до закладів 

фахової передвищої  освіти України в  2020 році, затверджених Наказом Міністерства освіти 

і науки України від 30.10.2019 р. № 1350 та зареєстрованих у  Міністерстві юстиції України 

17.01.20 р. за № 49/34332  подати на затвердження Вченій раді  Київської муніципальної 

академії  музики   ім. Р.М. Глієра. 

 

 

2. Слухали:  Про подання  на розгляд  та моніторинговий огляд  МОН України  графіку 

проведення  творчих  конкурсів  для вступників на місця державного  та регіонального 

замовлення ОС «Бакалавр». 

 

             

            Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2020 році, 

затвердженого Наказом міністерства освіти і науки України 11.10.2019 р. за № 1285, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.12.2019 р. за № 1192/34163  творчі 

конкурси повинні проводитись в кілька потоків з 01 до 12 липня включно ( для спеціальності            

025 « Музичне мистецтво») для вступників на місця державного та регіонального 

замовлення. Графік проведення творчих конкурсів необхідно надіслати до Міністерства 

освіти і науки України для  моніторингового огляду до 15 березня 2020 року.  

 

 

 



Ухвалили: Подати на розгляд та моніторинговий огляд до Міністерства освіти і науки 

України наступний графік проведення творчих конкурсів  для вступників на місця 

державного та регіонального замовлення, що вступають за ОС «Бакалавр» на основі повної 

загальної середньої освіти:  

1 потік творчих конкурсів - з 05 по 09 липня 2020 року,   

2 потік творчих конкурсів – з 08 по 12 липня 2020 року. 

 

  

 

 

 

 
 

  

 


