
ПРОТОКОЛ № 5 

 

засідання Приймальної комісії КМАМ ім. Р.М. Глієра 

від 19.03.2021 р. 

 

Присутні: всі члени Приймальної (відбіркової) комісії. 

 

Порядок денний: 

 

1) Про затвердження  Програм вступних випробувань  у  2021 

році; 

2) Про  підготовку до проведення  Єдиного вступного  іспиту 

для  здобуття  ступеня магістра   у  2021  році. 

 

 

 

1. Слухали:  Інформацію  заступників  голови  Приймальної  комісії          

Жукова А.О.   та     Панової Н.А. щодо прогнозовано складної санітарно-

епідемічної ситуації,  пов’язаної з пандемією коронавірусу  під час  

проведення  вступних випробувань.  В  умовах  суворих карантинних  

заходів,   для запобігання виникнення  та  поширення  інфекційних хвороб  

доцільно залишити  без змін програми  вступних  випробувань,  а саме:  для  

виконавських  спеціалізацій   не застосовувати  у  вступній кампанії          

2021 року  випробування  у письмовій формі, оскільки  така форма 

проведення  вступних іспитів  передбачає  одночасне  перебування  в 

аудиторії більше, ніж 10 осіб. 

 

Ухвалили:  інформацію взяти до уваги  та затвердити  програми вступних 

випробувань  до 01 квітня 2021 року,  оприлюднити  їх шляхом розміщення 

на  веб-сайті. 

 

2.   Слухали: Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії   

щодо  підготовки до проведення   єдиного вступного іспиту для   вступу для  

здобуття ступеня  магістра   у 2021 році.  

      Реєстрація  осіб, які бажають взяти  участь  у конкурсному відборі  при 

вступі  для  здобуття ступеня  магістра, розпочнеться 11 травня 2021 року 

(відповідно  до пункту 4  розділу V Умов прийому  на навчання  до закладів 

вищої освіти  в  2021 році,  затверджених  наказом  МОН України  від              

15 жовтня 2020 року  № 1274,  зареєстрованих  у  Міністерстві юстиції України  

09 грудня  2020 року  за  № 1225/35508). 

      Відповідно до  Листа МОН України   від 12 березня 2021 р. закладам вищої 

освіти,  які здійснюватимуть  прийом на навчання  для здобуття ступеня 

магістра, необхідно  визначити відповідальних  за реєстрацію осіб  та               

до 30 березня 2021 року  надіслати  інформацію  за поданою   формою  до 

відповідного  регіонального центру оцінювання  якості  освіти.  

До  23 квітня  2021 року (включно)  регіональні  центри  оцінювання  якості 

освіти  нададуть  працівникам,  відповідальним  за реєстрацію,  логін і пароль,  



за допомогою  яких  здійснюватиметься   доступ  до сторінок  закладів  вищої 

освіти.  На сторінках закладів вищої освіти   розміщуватимуться   спеціальний 

сервіс,  за допомогою  якого формуватимуться  екзаменаційні листки,  та 

інструктивні  матеріали  щодо проведення  реєстрації.  

      Заступник голови приймальної комісії  Панова Н. А.  запропонувала 

кандидатуру  Бондаренко  Анни  Юріївни  для призначення  її  відповідальною  

за реєстрацію. 

 

Ухвалили:  Інформацію взяти до відома.  Відповідальною за реєстрацію 

призначити  заступника відповідального секретаря  Приймальної комісії   

Бондаренко Анну Юріївну.  

 
 

 

 

 

 

 


