
ПРОТОКОЛ № 7 

 

засідання Приймальної комісії КМАМ ім. Р.М. Глієра 

від 28.05.2021 р. 

 

Присутні: всі члени Приймальної (відбіркової) комісії. 

 
Порядок денний: 

 

1) Про складання розкладу вступних випробувань  та графіку 

консультацій для абітурієнтів; 

2) Затвердження плану заходів щодо запобігання проявам зловживань під 

час проведення Вступної кампанії у 2021 році. 

 

 

 

 

 

1. Слухали: Інформацію заступника голови  Приймальної комісії Жукова А.О.  про 

складання розкладу вступних випробувань та інформацію відповідального секретаря 

Кречковської Р.О. про складання графіку консультацій для абітурієнтів, що вступають на 

ОПС «Фаховий молодший бакалавр» на основі БЗСО, а також вступають на ОС 

«Бакалавр» на основі ПЗСО  та  на ОС «Магістр» на основі ОС «Бакалавр» та ОКР 

«Спеціаліст», ОС «Магістр». 

 

 

      Ухвалили: Розклад вступних випробувань  та графік  консультацій  затвердити,   подати 

начальнику  відділу  кадрів Ткаченко А.І.   та  оприлюднити  на  офіційному                          

сайті  КМАМ ім. Р.М. Глієра  до  20. 06. 2021 року.  

 

 

 

2. Слухали: Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії  щодо 

запобігання проявам  зловживань під час проведення вступної компанії 2021 року. Згідно 

закону України «Про засади запобігання зловживань і протидії корупції» від 07 квітня 

2011 р. № 3206-УІ  у  КМАМ ім. Р.М. Глієра слід провести наступні дії : 

2.1. Забезпечити функціонування інформаційно-консультативного телефону, 

консультативного центру та «Скриньки довіри» під час проведення вступної компанії; 

2.2. Забезпечити прозорість вступної компанії й висвітлення поточної документації на 

офіційному веб-сайті КМАМ ім. Р.М. Глієра, на інформаційних стендах, доступних 

широкій громадськості; 

2.3. Організувати оприлюднення номерів телефонів довіри та гарячої лінії, за якими, у 

разі проявів зловживань, можна було б повідомити про порушення; 

2.4. Проректору з науково-педагогічної роботи та соціально-гуманітарних питань і 

розвитку провести консультації з абітурієнтами з метою роз'яснення їм порядку роботи 

та повноважень приймальної комісії, системи оцінювання знань, порядку і термінів 

апеляцій та користування пільгами під час вступної кампанії; 

2.5. Провести перевірку та аналіз повідомлень громадян у «Скриньці довіри» щодо 

випадків зловживань; 

2.6. Посилити відповідальність викладачів за дотримання вимог при проведенні 

вступних іспитів; 

2.7. Систематично інформувати керівні органи про випадки зловживань, а також про 

відповідно вжиті заходи; 



2.8. КМАМ ім. Р.М. Глієра зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з 

ліцензією на здійснення освітньої діяльності, відомостями на право здійснення освітньої 

діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності. Також, Правилами 

прийому до коледжу КМАМ ім. Р.М. Глієра та додатками до Правил прийому до 

коледжу КМАМ ім. Р.М. Глієра у 2021 році, Правилами прийому до КМАМ ім. Р.М. 

Глієра у 2021  році та Додатками до Правил прийому до КМАМ ім. Р.М. Глієра, вартість 

навчання за спеціальностями, перебіг заяв щодо вступу, відомості про ліцензований 

обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією 

та ступенем. У тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, які 

оприлюднюються також на офіційному веб-сайті КМАМ   ім. Р.М. Глієра. 

 

Ухвалили: Інформацію взяти до відома.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


