
ПРОТОКОЛ № 8 

 

засідання Приймальної комісії КМАМ ім. Р.М. Глієра 

від 16.05.2022 р. 

 

 Присутні: всі члени Приймальної (відбіркової) комісії. 

 

 Порядок денний: 

 

1. Про внесення змін до наказу «Про затвердження голів та складу предметних 

екзаменаційних комісій по проведенню творчих конкурсів, фахових іспитів до 

КМАМ ім. Р.М. Глієра у 2022 році»; 

2. Про інформаційний щит Київської муніципальної академії музики ім. Р.М. Глієра 

щодо вступної кампанії у 2022 році (додається); 

3. Про складання розкладу вступних випробувань та графіку консультацій для 

абітурієнтів у 2022 році; 

4. Про вимоги та критерії до написання «Мотиваційного листа» при вступі у 2022 

році. 

 

 

 

1. Слухали: Про внесення змін до наказу «Про затвердження голів та складу предметних 

екзаменаційних комісій по проведенню творчих конкурсів, фахових іспитів до КМАМ ім. 

Р.М. Глієра у 2022 році». 

 

 

Ухвалили: Затвердити голів та склад предметних екзаменаційних комісій по проведенню    

творчих конкурсів та фахових іспитів до КМАМ ім. Р.М. Глієра у 2022 році та провести 

Наказом № 235/22-ОД від 16.05.2022 року. 

 

 

2. Слухали: Про інформаційний щит Київської муніципальної академії музики                                  

ім. Р.М. Глієра щодо вступної кампанії у 2022 році (додається). 

 
Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Марценківської О.В. про 

інформаційний щит КМАМ ім. Р.М. Глієра щодо умов прийому, терміну навчання, 

прийому документів, вступних випробувань, творчих конкурсів та фахових іспитів, які 

проводяться під час Вступної кампанії у 2022 році.  

 

Ухвалили: Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 

Марценківської О.В. взяти до відома, виготовити, обладнати та встановити новий 

інформаційний стенд для абітурієнтів у 2022 році. 

 

 

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

складання розкладу вступних випробувань та інформацію відповідального секретаря 

Марценківської О.В. про складання графіку консультацій для абітурієнтів, що вступають 

на освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр» на основі базової 

середньої освіти, вступають на освітній ступінь «Бакалавр» на основі повної загальної 

середньої освіти, на освітній ступінь «Магістр» на основі отриманого ступеня вищої 

освіти.  

 



 

      Ухвалили: Розклад вступних випробувань та графік консультацій затвердити, подати 

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

вебсайті КМАМ ім. Р.М. Глієра до 20. 05. 2022 року.  

 

4.Слухали: Про вимоги та критерії до написання «Мотиваційного листа» при вступі у 

2022 році. 

Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Марценківської О.В. 

щодо вимог та критерій оцінювання мотиваційних листів при вступі у 2022 році.  

Мотиваційний лист – це есе, що дає можливість розповісти про себе, свої сильні 

сторони, дати краще уявлення про власну особистість, обґрунтувати, чому саме ви 

найкращий з-поміж інших Кандидат для вступу на обрану спеціальність до Київської 

муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра. Власне мотиваційний лист надає 

можливість презентувати себе як особистість. Він є вагомим аргументом при вступі. За 

однакових балів проходження творчих конкурсів, фахових іспитів мотиваційний лист 

надасть перевагу найбільш вмотивованим абітурієнтам, які лаконічно обґрунтують своє 

рішення щодо вступу на освітню (освітньо-професійну) програму, профілізацію. 

Оцінювати мотиваційні листи згідно рішення Вченої ради КМАМ ім. Р.М. Глієра від 

12.05.2022 року Протокол № 7 будуть члени предметних комісій під час вступних 

випробувань. Оцінювання буде можливим лише з урахування рівня наповненості та 

креативного мислення абітурієнта.  

 

Ухвалили: затвердити вимоги та критерії оцінювання до написання мотиваційних 

листів для абітурієнтів під час вступної кампанії у 2022 році. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


