
ПРОТОКОЛ № 26 

 

засідання Приймальної комісії КМАМ ім. Р.М. Глієра 

від 25.08.2020 р. 

 

 Присутні: всі члени Приймальної комісії. 

 

 Порядок денний: 

 

 

1. Про зміни у розподілі місць за кошти фізичних та юридичних осіб на небюджетній 

конкурсній пропозиції КМАМ ім. Р.М. Глієра  для абітурієнтів, які вступають за освітнім 

ступенем «Магістр» на основі ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр»(ОКР «Спеціаліст») заочної 

форми навчання. 

 

Слухали: Інформацію Кречковської Р.О. щодо кількості поданих заяв абітурієнтів, що вступають 

на ОС «Магістр». Беручи до уваги кількість заяв за спеціалізаціями, необхідно  внести зміни у 

розподілі  місць за кошти фізичних та юридичних осіб на небюджетній конкурсній пропозиції 

КМАМ ім. Р.М. Глієра  для абітурієнтів, які вступають за освітнім ступенем «Магістр» на основі 

ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр»(ОКР «Спеціаліст») заочної форми навчання.  

 
                                                                             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», 

«Магістр» 

Фортепіано 1 1 

Оркестрові струнні 

інструменти 

1 0 

Оркестрові духові та ударні 

інструменти 

1 0 

Народні інструменти 0 0 

Спів (академічний, 

народний) 

6 0 

Спів (естрадний) 
                          6 

 

                           2 

Спів (джазовий) 0 0 

Хорове диригування 0 0 

Музикознавство 0 0 

Музичне мистецтво естради 

(джаз) 

1 1 

ВСЬОГО: 16 4 



 
Ухвалили: інформацію взяти до відома та перерозподілити  в ЄДЕБО ліцензований обсяг між 

небюджетними конкурсними пропозиціями ОС «Магістр». 

 

 

2. Про зміни у розподілі місць за регіональним замовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб 

на фіксованій  та небюджетній конкурсній пропозиції  КМАМ ім. Р.М. Глієра (оркестрові музичне 

мистецтво естради, спів джазовий, спів академічний) для абітурієнтів, які вступають за ОС 

«Магістр» на основі ОС «Бакалавр».  

 

Слухали:  Про зміни у розподілі місць за регіональним замовленням та за кошти фізичних та               

юридичних осіб на фіксованій  та небюджетній конкурсній пропозиції  КМАМ ім. Р.М. Глієра 

(музичне мистецтво естради, спів джазовий, спів академічний) для абітурієнтів, які вступають за ОС 

«Магістр» на основі ОС «Бакалавр».  

Зважаючи на наявність лише однієї поданої заяви на фіксовану конкурсну пропозицію спів 

джазовий, необхідно перерозподілити лізензований обсяг між конкурсними пропозиціями Спів 

джазовий та Музичне мистецтво естради (фіксовані  конкурсні пропозиції, кількість місць за 

регіональним замовленням). 

Беручи до уваги кількість заяв, необхідно перерозподілити місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб між фіксованою та небюджетною конкурсними пропозиціями в межах однієї 

спеціалізації «спів академічний, народний» та «оркестрові духові та ударні інструменти»:  

 

 

 Кількість місць на І курс нормативного строку навчання 

за освітнім ступенем «Магістр»  

(денна форма навчання) 

  
Спеціалізації Фіксована 

конкурсна 

пропозиція на 

основі ОС 

«Бакалавр»       

(кількість місць за 

регіональним 

замовленням) 

Фіксована 

конкурсна 

пропозиція на  

основі ОС 

«Бакалавр»              

(кількість місць 

за кошти 

фізичних та 

юридичних осіб)  

Небюджетна 

конкурсна 

пропозиція 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 1 0 1 

Народні інструменти 2 1 1 0 

Спів (академічний, 

народний) 

4 2 2 9 

Спів (естрадний) 4 7 2 3 

Спів (джазовий) 1 2 1 0 

Хорове диригування 2 1 1 0 

Музикознавство 0 1 0 0 



Музичне мистецтво 

естради (джаз) 

7 1 1 2 

ВСЬОГО: 30 21 10 19 іноземців 

 

 
Ухвалили: інформацію взяти до відома та перерозподілити  в ЄДЕБО ліцензований обсяг 

між фіксованими та небюджетними конкурсними пропозиціями ОС «Магістр» (музичне 

мистецтво естради, спів джазовий, спів академічний). 

 

 

3.Про  допуск до участі у вступному іспиті з іноземної мови абітурієнтки                 

Павліченко Софії Миколаївни (реєстрація в журналі за № 73м), що вступає до КМАМ ім. 

Р.М. Глієра на ОС «Магістр» на основі ОС «Бакалавр» (фіксована конкурсна пропозиція). 

 

      Слухали:   Інформацію відповідального  секретаря  Кречковської Р.О.  про допуск до 

участі у вступному іспиті з  іноземної мови абітурієнтки   Павліченко Софії Миколаївни , що 

вступає до КМАМ ім. Р.М. Глієра на   ОС «Магістр» на основі ОС «Бакалавр» (фіксована 

конкурсна пропозиція). 

 

       Павліченко Софія Миколаївна подала заяву до Приймальної комісії з проханням 

перенести вступний іспит  з Іноземної мови  з 28 серпня  на  27 серпня  з  поважної причини.  

 

      Ухвалили: беручи до уваги заяву Павліченко Софії Миколаївни, задовільнити її  

прохання  та  допустити до участі у вступному іспиті з Іноземної мови 27 серпня о 14.00 год. 

 

 

 

 


