
ПРОТОКОЛ № 6 

 

засідання Приймальної комісії КМАМ ім. Р.М. Глієра 

від 09.04.2021 р. 

 

 Присутні: всі члени Приймальної комісії. 

 

 Порядок денний: 

 

 

1. Про підготовку документації  для  проведення  вступної кампанії   у  2021 

році. 

 

2. Про небюджетні конкурсні пропозиції КМАМ ім. Р.М. Глієра за освітнім 

ступенем «Бакалавр» (заочна форма навчання); 

3. Про небюджетні конкурсні пропозиції КМАМ ім. Р.М. Глієра за освітнім 

ступенем «Магістр» (заочна форма навчання). 

  
 

     1.Слухали:  Про підготовку документації  для  проведення  вступної 

кампанії у  2021 році. 

 

 

 

     Ухвалили:  Підготувати  відповідальному секретарю  Кречковській Р.О. 

нові форми документів після їх затвердження в МОН для проведення вступної 

кампанії у 2021 році, подати електронний варіант  форм  Проректору з науково-

педагогічної роботи, інноваційно-методичного забезпечення освітнього та 

наукового процесів Конончуку В.О. для друку необхідних форм документів для 

забезпечення вступної кампанії  у 2021 році.  
 

 

 

2. Слухали:  Про небюджетні конкурсні пропозиції КМАМ ім. Р.М. Глієра 

за освітнім ступенем «Бакалавр» ( заочна форма  навчання). 

  

          Відповідно до пункту 5 розділу ХVI Умов прийому на навчання до     

закладів вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освітиі 

науки України 15.10.2020 р. за № 1274, зареєстрованих в Міністерстві юстиції 

України 09.12.2020 р. за № 1225/35508, до 14 червня 2021 року небюджетні 

конкурсні пропозиції вносяться закладом освіти до Єдиної бази.  

 

 

     Ухвалили: внести до Єдиної бази такий затверджений Вченою радою 

(протокол №6 від 18.02.2021) наступний розподіл Небюджетних конкурсних 

пропозицій  ОС «Бакалавр» (заочна форма навчання) за спеціалізаціями в 

межах спеціальності  



                                              025 «Музичне мистецтво» 

 

№ Спеціалізації Небюджетна 

конкурсна 

пропозиція 

на основі 

ПЗСО 

 1. Фортепіано 2 

  2. Орк. струнні 

інструменти 

2 

  3. Орк.дух. та уд. 

Інструменти 

4 

  4. Народні інструменти 2 

  5.  Спів        академ., 

народний 

5 

естрадний 10 

джазовий 1 

6. Хорове диригування 0 

7.   Музикознавство 1 

8.   Муз.мистецтво естр. 

(джаз) 

2 

 План набору    29 

 

 

 

3. Слухали:   Про небюджетні  конкурсні  пропозиції  КМАМ ім. Р.М. 

Глієра за освітнім ступенем «Магістр» (заочна форма навчання). 

          

                    Відповідно до пункту 5 розділу ХVI Умов прийому на навчання до     

закладів вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освітиі 

науки України 15.10.2020 р. за № 1274, зареєстрованих в Міністерстві юстиції 

України 09.12.2020 р. за № 1225/35508, до 14 червня 2021 року небюджетні 

конкурсні пропозиції вносяться закладом освіти до Єдиної бази.  

 

 

            Ухвалили:  внести до Єдиної бази такий затверджений Вченою радою 

(протокол №6 від 18.02.2021) наступний розподіл небюджетних конкурсних 

пропозицій  ОС «Магістр»  (заочна форма навчання) за спеціалізаціями в 

межах спеціальності  

 

 

                                            

                                           

 

 

 



                                  025 «Музичне мистецтво» 

 

 

№ Спеціалізації Небюджетна 

конкурсна 

пропозиція 

на основі 

ОС 

«Бакалавр» 

Небюджетна 

конкурсна 

пропозиція 

на основі 

ОКР 

«Спеціаліст» 

 1. Фортепіано 2 0 

  2. Орк. струнні 

інструменти 

2 0 

  3. Орк.дух. та уд. 

інструменти 

2 0 

  4. Народні інструменти 1 0 

  5.  Спів        академ., 

народний 

6 1 

естрадний 4 1 

джазовий 0 0  

6. Хорове диригування 0 0 

7. Теорія музики 

(музикознавство) 

0 0 

8.   Муз.мистецтво естр. 

(джаз) 

1 0 

 План набору    18 2 

 

 

  

 


