
 

Протокол № 7 

засідання приймальної комісії КМАМ ім. Р.М. Глієра 

від 26.03.2020 р. 

 

 
Присутні: всі члени Приймальної комісії. 

 

 Порядок денний: 

 

1.         Про усунення  порушень  за  результатами  планової  перевірки 

        КМАМ  ім. Р. М. Глієра. 

   

        03.02.2020 р. вийшов  наказ ректора  щодо виконання розпорядження 

Державної служби  якості освіти України «Про усунення порушень вимог 

законодавства у сфері вищої освіти Київської муніципальної  академії 

музики ім. Р. М. Глієра» від 31.01.2020 № 01-13/3-р, виявлених за 

результатами планової перевірки  КМАМ  ім. Р. М. Глієра (наказ ДСЯОУ 

від 13.01.2020 № 01-12/3 «Про планову перевірку Київської 

муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра».  Акт, складений з 

результатами  проведення  планового  заходу державного  нагляду 

(контролю) щодо дотримання суб’єктом  господарювання  Київською 

муніципальною  академією  музики ім. Р. М. Глієра вимог законодавства  

у  сфері вищої освіти від 24.01.2020 № 01-12/3-03-06/1)  зафіксував ряд  

порушень  в частині проведення  вступної  компанії : 

 

2. Перелік порушень, що потребують усунення  

            (згідно Акту ДСЯОУ від 24.01.2020 № 01-12/3-03-06/1) 

3.  

№ Опис порушення 
Вимоги 

законодавства,  
які були порушені 

Відповідальні 
за усунення 

ІІ. Прийом та випуск здобувачів вищої освіти 

7. У наказі «Про затвердження складу 

робочих, дорадчих органів та 

виробничих комісій КІМ 

ім. Р. М. Глієра на 2018/2019 н.р.» від 

31.08.2018 № 287/18-ОД до складу 

Приймальної комісії не включено 

представників студентського 

самоврядування та профспілкових 

організацій. 

Пункт 2 розділу І 

Положення про 

приймальну комісію 

вищого навчального 

закладу, затвердженого 

наказом МОН  від 

15.10.2015 № 1085 
До складу Приймальної 

комісії входять: 

представники органів 

студентського 

самоврядування та 

профспілкових 

організацій. 

О. В. Марценківська 

Р. О. Кречковська 

8. В Академії до складу апеляційної 

комісії включено Півоварову Т. М., яка 

є членом предметної екзаменаційної 

комісії (наказ «Про затвердження 

складу робочих, дорадчих органів та 

Пункт 3 розділу І 

Положення про 

приймальну комісію 

вищого навчального 

закладу, затвердженого 

О. В. Марценківська 

Р. О. Кречковська 



виробничих комісій КІМ 

ім. Р. М. Глієра на 2018/2019 н.р.» від 

31.08.2018 № 287/18-ОД). 

наказом МОН від 

15.10.2015 № 1085. 
Склад апеляційної комісії 

формується з числа 

провідних науково-

педагогічних 

(педагогічних) працівників 

… які не є членами 

предметної екзаменаційної 

комісії, комісії для 

проведення співбесід 

даного вищого 

навчального закладу. 
9. Відповідно розділу ІІІ Стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 025 

«Музичне мистецтво» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, 

затвердженого наказом МОН України 

від 24.05.2019 № 727, обсяг освітньої 

програми бакалавра на базі повної 

загальної середньої освіти з середньою 

спеціалізованою музичною освітою або 

підготовкою в обсязі освітньої 

програми молодшого спеціаліста зі 

спеціальності 025 «Музичне мистецтво» 

складає 240 кредитів ЄКТС.  
Разом з тим Правилами прийому до 

Київської муніципальної академії 

музики ім. Р. М. Глієра в 2020 році, 

затверджених Вченою радою від 

26.12.2019, протокол №5, передбачено 

вступ на другий курс. 

Частина 1 статті 10 ЗУ 

№ 1556-VІІ 
Стандарт вищої освіти - це 

сукупність вимог до 

освітніх програм вищої 

освіти, які є спільними для 

всіх освітніх програм у 

межах певного рівня вищої 

освіти та спеціальності. 

Н. А. Панова 

О. В. Марценківська 

Р. О. Кречковська 

10. Відповідно до пункту 2 розділу ХV 

Умов прийому на навчання до закладів 

вищої освіти України в 2020 році, 

затверджені наказом МОН України від 

11.10.2019 № 1285 правила прийому 

мають містити: порядок роботи 

приймальної комісії (дні тижня та 

години); порядок подання і розгляду 

апеляцій на результати вступних 

випробувань, що проведені закладом 

вищої освіти; порядок обчислення 

конкурсного балу. 
У Правилах прийому до Київської 

муніципальної академії музики ім. Р. М. 

Глієра в 2020 році, затверджених 

Вченою радою 26.12.2019, протокол 

№5, відсутня інформація про перелік 

конкурсних пропозицій, за якими 

здійснюється прийом на кожний рівень 

вищої освіти; не зазначено порядок 

роботи приймальної комісії; порядок 

подання і розгляду апеляцій на 

результати вступних випробувань, що 

проведені закладом вищої освіти; 

вичерпний порядок обчислення 

конкурсного балу, зокрема, вагові 

коефіцієнти. 

Частина 1 статті 44 ЗУ 

№ 1556-VІІ 
Прийом на навчання до 

закладів вищої освіти 

здійснюється на 

конкурсній основі 

відповідно до Умов 

прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти, 

затверджених 

центральним органом 

виконавчої влади у сфері 

освіти і науки. 

О. В. Марценківська 

Р. О. Кречковська 

О. В. Гармель 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0#w1113
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0#w352
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0#w1114
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0#w353
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83#w247
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83#w167
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83#w248


12. Склад приймальної комісії 

затверджується на навчальний рік 

(наказ «Про затвердження складу 

робочих, дорадчих органів та 

виробничих комісій КІМ ім. Р. М. 

Глієра на 2018/2019 н.р.» від 31.08.2018 

№ 287/18-ОД), а не на календарний рік 

Пункт 1 розділу 1 
Положення про 
приймальну комісію 
вищого навчального 
закладу, затвердженого 
наказом МОН від 
15.10.2015 № 1085 
Наказ про затвердження 
складу Приймальної 
комісії видається 
керівником вищого 
навчального закладу до 
початку календарного 
року. 

О. В. Марценківська 

Р. О. Кречковська 

 

13. Склад предметних екзаменаційних 

комісій затверджено з порушенням 

термінів (пізніше ніж 01.03.2019,), а 

саме 03.06.2019 (наказ «Про 

затвердження голів та складу 

предметних екзаменаційних комісій по 

проведенню вступних іспитів в КМАМ 

ім. Р. М. Глієра в 2019 році» від 

03.06.2019 № 177/19-ОД). 

Пункт 3 розділу 1 
Положення про 
приймальну комісію 
вищого навчального 
закладу, затвердженого 
наказом МОН  від 
15.10.2015 № 1085 
Наказ про затвердження 
складу предметних 
екзаменаційних, фахових 
атестаційних, апеляційної 
та відбіркових комісій 
підписується керівником 
вищого навчального 
закладу не пізніше 01 
березня. 

О. В. Марценківська 

Р. О. Кречковська 

 

6.  

 

1.     Ухвалили:  Марценківській О.В. та Кречковській Р.О.  організувати  та  

здійснити  роботу по усуненню  виявлених порушень  вимог  законодавства  

у сфері вищої освіти в частині проведення  вступної  кампанії ,встановлених  

ДСЯОУ  за  результатами  проведення  заходу  державного нагляду   20-

24.01.2020 р. у  КМАМ  ім. Р. М. Глієра (згідно Додатку до Розпорядження) . 

Підготувати  звіт  про виконання  та подати  на  засідання  Вченої ради  

Академії   16 квітня 2020 року. 

  

 

 


