
ПРОТОКОЛ № 11

засідання приймальної комісії КМАМ ім. Р.М. Глієра
від 13.06.2022 р.

Присутні: всі члени Приймальної (відбіркової) комісії.

Порядок денний:

1) Затвердження  плану  заходів  щодо  запобігання  проявам  зловживань  під  час
проведення Вступної кампанії у 2022 році;

2) Про  забезпечення  абітурієнтів  та  Приймальної  комісії  необхідною  друкованою
документацією та оргтехнікою;

3) Про дислокацію та підготовку приміщень, що задіяні у роботі Приймальної комісії;
4) Про особливості прийому на навчання іноземців у 2022 році.

1.  Слухали:  Інформацію  відповідального  секретаря  приймальної  комісії  щодо
запобігання  проявам  зловживань  під  час  проведення  вступної  компанії  у  2022  року.
Згідно  закону  України  «Про  засади  запобігання  зловживань  і  протидії  корупції»  від
07 квітня 2011 р. № 3206-VІ у КМАМ ім. Р.М. Глієра слід провести наступні дії:

1.1.  Забезпечити  функціонування  інформаційно-консультативного  телефону,
консультативного центру та «Скриньки довіри» під час проведення вступної компанії;

1.2.  Забезпечити  прозорість  вступної  кампанії  й  висвітлення  поточної
документації на офіційному вебсайті КМАМ ім. Р.М. Глієра, на інформаційних стендах,
доступних широкій громадськості;

1.3.  Організувати  оприлюднення  номерів  телефонів  довіри  та  гарячої  лінії,  за
якими, у разі проявів зловживань, можна було б повідомити про порушення;

1.4. 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;

1.5.  Провести  перевірку  та  аналіз  повідомлень  громадян  у  «Скриньці  довіри»
щодо випадків зловживань;

1.6. Посилити відповідальність викладачів за дотримання вимог при проведенні
вступних іспитів;

1.7. Систематично інформувати керівні органи про випадки зловживань, а також
про відповідно вжиті заходи;

1.8.  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 фахового коледжу КМАМ ім. Р.М. Глієра
та додатками до Правил прийому до фахового коледжу КМАМ ім. Р.М. Глієра у 2022
році, Правилами прийому до КМАМ ім. Р.М. Глієра у 2022 році та Додатками до Правил
прийому до КМАМ ім.  Р.М. Глієра,  вартість навчання за спеціальністю,  перебіг  заяв
щодо  вступу,  відомості  про  ліцензований  обсяг  та  обсяг  прийому  за  регіональним
замовленням за кожною конкурсною пропозицією та освітнім ступенем. У тому числі,
про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, які оприлюднюються також на
офіційному вебсайті КМАМ ім. Р.М. Глієра.

Ухвалили: Інформацію взяти до відома.  



2.Слухали:  Про забезпечення абітурієнтів та Приймальної комісії необхідною друкованою
документацією та оргтехнікою.

Ухвалили: 24  червня  2022  року  забезпечити  роботу  Приймальної  комісії  необхідною
друкованою  документацією  та  оргтехнікою.  Інформацію  відповідального  секретаря
приймальної комісії О.В. Марценківської взяти до відома.

3.Слухали  :    Про  дислокацію  та  підготовку  приміщень,  що  задіяні  у  роботі  Приймальної
комісії.

Ухвалили: 

3.1.  Задіяти для підготовки та проведення Вступної компанії  у 2022 році  аудиторії
№ 38 та № 40, що розташовані у флігелі.

3.2. У вищеназваних аудиторіях необхідно провести такі підготовчі роботи: поставити
столи  та  шафи;  встановити  телефонні  апарати;  обладнати  приміщення  комп’ютерною
технікою  з  доступом  до  ЄДЕБО,  підготувати  для  роботи  консультативний  центр
Приймальної комісії у 2022 році. 

Відповідальні: Ю.О. Карюк, В.І. Мельник, О.В. Марценківська, О.Ю. Римська.

4.Слухали: Про особливості прийому на навчання іноземців у 2022 році. 

Прийом на навчання до КМАМ ім. Р.М. Глієра іноземців та осіб без громадянства здійснюється
згідно  із  Законами  України  «Про  вищу  освіту»,  «Про  правовий  статус  іноземців  та  осіб  без
громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо
розвитку  економічного  співробітництва  областей  України  з  суміжними  областями  Республіки
Білорусь  і  адміністративно-територіальними одиницями  Республіки  Молдова»  (крім  вступників  з
Республіки  Бєларусь),  постановою Кабінету  Міністрів  України  від  12  вересня  2018  року  №  729
«Питання здобуття вищої  освіти деякими категоріями осіб»,  наказом Міністерства освіти і  науки
України  від  01  листопада  2013  року  №  1541  «Деякі  питання  організації  набору  та  навчання
(стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25
листопада 2013 року за № 2004/24536, наказом Міністерства освіти і науки України від 02 грудня
2019  року  №  1498  «Про  затвердження  порядку  встановлення  квот  для  здобуття  вищої  освіти
іноземцями та  особами  без  громадянства  в  межах  обсягів  державного  замовлення  відповідно  до
міжнародних договорів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020
року за № 153/34436.

Громадяни Російської  Федерації та Республіки Бєларусь, які  не мають посвідки на постійне
(тимчасове)  проживання  в  Україні,  приймаються  на  навчання  за  індивідуальним  дозволом
Міністерства освіти і науки України.

2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти
фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України,
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між
закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом  іноземців  до  КМАМ  ім.  Р.М.  Глієра  на  навчання  за  рахунок  коштів  державного
бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім іноземців та осіб без громадянства, зокрема
закордонних українців, які постійно проживають в Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які
потребують додаткового захисту).

Прийом на навчання іноземців для здобуття ступенів бакалавра та магістра проводиться на
акредитовані освітні програми. Заклад освіти може приймати іноземців для навчання за програмою
підготовчого факультету (підрозділу) з вивчення державної мови та/або мови навчання, а також для
підвищення кваліфікації та стажування. 

3. Прийом іноземців на навчання може проводитись очно та/або дистанційно.



Термін дії  запрошення на навчання становить не більше одного року з  дати його реєстрації  в
Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України
державного підприємства.

Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали запрошення на навчання,
зареєстроване в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і
науки України державного підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та консультаційної
підтримки, а також отримали візу на в’їзд в Україну з метою навчання.

Для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання для здобуття вищої освіти
КМАМ  ім.  Р.М.  Глієра  уклало  угоду  з  партнерськими  організаціями  Zhejiang  Xipei  Education  &
Technology  Co.,  Ltd., Ханчжоу  Дін'їн  Закордонних  Освітніх  послуг  Ко.,  Лтд.  (м.  Ханчжоу,
Китайська Народна Республіка), організація в особі Директора Чень Мінлей/ Hangzhou Dingying
Foreign Educational  Services  Co.,  Ltd., що є резидентом країни походження вступників. Предметом
угоди є надання послуг з ідентифікації особи, верифікації оригіналів документів вступників, організації
прийому заяв вступників в електронній формі, надання приміщень і технічних засобів для проведення
консультацій і вступних випробувань закладом вищої освіти у дистанційному форматі.

Укладання  угоди  КМАМ  ім.  Р.М.  Глієра  можливе  з  організаціями  Zhejiang  Xipei  Education  &
Technology Co., Ltd., Ханчжоу Дін'їн Закордонних Освітніх послуг Ко., Лтд. (м. Ханчжоу, Китайська
Народна  Республіка),  організація  в  особі  Директора  Чень  Мінлей/  Hangzhou  Dingying  Foreign
Educational Services Co., Ltd., що відповідають таким вимогам:
- відповідність площі приміщень для дистанційного подання документів, проведення консультацій і

вступних випробувань встановленим нормам карантинних обмежень в країні, де здійснюється набір;
- забезпечення вступників засобами індивідуального захисту;
- забезпечення  процедури  ідентифікації  вступників  з  використанням  технологій  розпізнавання

обличчя,  яка включає перевірку персональних даних (прізвище, ім’я по батькові  (за наявності)),
біометричних даних та їх верифікацію з офіційною (державною) базою даних;

- забезпечення контролю дотримання вимог доброчесності під час складання вступного іспиту для
іноземців;

- забезпечення місця збереження вилучених на час проходження вступного випробування телефонів,
планшетних комп’ютерів ат інших електронних пристроїв вступників; 

- забезпечення пристроєм пригнічення стільникової та інтернет мережі;
- забезпечення відеоспостереження по периметру аудиторії, в якій відбувається вступний іспит для

іноземців шляхом встановлення не менше ніж двох відеокамер;
- забезпечення технічного оснащення для відеозв’язку з екзаменаційною комісією закладу освіти у

режимі реального часу (комп’ютер, відеокамера, мікрофон, телевізор або проектор з екраном);
- наявність в аудиторії не менше як двох працівників для контролю за дотриманням вимог академічної

доброчесності та технічного супроводу під час проведення вступного іспиту для іноземців;
- забезпечення усіх вступників індивідуальними комп’ютерами з підключенням до онлайн-платформи

закладу, через яку відбуватиметься вступний іспит для іноземців;
- забезпечення проведення консультацій перед вступним іспитом для іноземців з метою ознайомлення

з правилами його складання в дистанційному форматі і використання онлайн-платформи;
- забезпечення відеозапису вступного випробування, передачі відеоматеріалу до закладу освіти через

онлайн-платформу, зберігання інформаційних та відеоматеріалів після проведення вступного іспиту
для іноземців протягом п’яти років в партнерській організації.

4. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних
осіб може здійснюватися КМАМ ім. Р.М. Глієра:

1)  строки  прийому заяв  і  документів,  проведення  вступних  іспитів  для  іноземців  (творчих
конкурсів, фахових іспитів) визначаються Правилами прийому: 



 для іноземців, які вступають на освітній ступінь бакалавр, магістр прийом заяв та документів
розпочинається з  30 червня  по  23 серпня,  творчі конкурси, вступні іспити проводяться у період з
01 липня по 02 липня, з 15 серпня по 16 серпня; 
 для іноземців, які вступають на освітній ступінь бакалавр, магістр, прийом заяв та документів
розпочинається  з  16 серпня по  15 вересня,  вступні  іспити для  іноземців  можуть проводитись у
період з 25 серпня по 15 вересня.

2) з 01 вересня по 30 листопада включно можуть встановлюватися додаткові строки прийому
заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання іноземців для здобуття освітніх
ступенів бакалавра, магістра. 

Зарахування  за  кошти  фізичних  та/або  юридичних  осіб  закінчується  не  пізніше  ніж  30
листопада.

КМАМ ім. Р.М. Глієра обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній
здобутий  рівень  освіти  та  встановлює  мінімально  необхідне  для  вступу  значення  кількості
балів/оцінок із предметів, з яких проводиться вступний іспит для іноземців. 

У КМАМ ім. Р.М. Глієра мінімальний конкурсний бал за творчий конкурс, фаховий іспит (для
виконавських спеціалізацій) «Виконання сольної програми з фаху» встановлений на рівні  140 (ста
сорока) балів, мінімальний конкурсний бал за вступний іспит з української мови встановлений на
рівні 100 (ста) балів для іноземців, які вступають на освітній ступінь бакалавр, магістр. 

Зарахування  іноземців  на  навчання  на  відповідний  рівень  вищої  освіти  здійснюється  за
результатами  вступних іспитів з визначених предметів і мови навчання та на підставі  академічних
прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його
походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному
рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь
(рівень) освіти.

Зарахування  іноземців  на  навчання  у  КМАМ ім.  Р.М.  Глієра  здійснюється  на  перший курс
нормативного строку навчання за результатами вступних іспитів для іноземців.

5. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до КМАМ ім. Р.М. Глієра
на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована
в ЄДЕБО.

6.  Вимоги  КМАМ  ім.  Р.М.  Глієра  щодо  відповідності  вступників  із  числа  іноземців,  які
прибули в Україну з метою навчання, Правилам прийому, а також строки прийому заяв і документів,
проведення вступного іспиту,  для іноземців (творчого конкурсу,  фахового іспиту)  та  зарахування
зазначаються  у  Правилах  прийому  та  оприлюднюються  на  офіційному  вебсайті  КМАМ  ім.
Р.М. Глієра.

7.  Іноземці,  яким  надаються  державні  стипендії  за  міжнародними  договорами,
загальнодержавними програмами, іншими міжнародними  зобов’язаннями України,  приймаються на
навчання у межах установлених квот  для іноземців  на  підставі  направлень Міністерства  освіти  і
науки України.

8. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для
здобуття  вищої  освіти  за  узгодженими  між  українським  та  іноземним  закладами  вищої  освіти
освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням договірних зобов’язань відповідних
закладів вищої освіти.

9. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в
Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право
на  здобуття  вищої  освіти  нарівні  з  громадянами  України,  зокрема  за  рахунок  коштів  місцевого
бюджету, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними
договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.



Закордонні українці,  статус яких  засвідчений  посвідченням закордонного  українця  (крім  осіб,  які
постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись  на навчання за державним замовленням у межах
установлених квот для іноземців з предметів, передбачених Правилами прийому.

Ухвалили:  Інформацію взяти до відома.

Голова приймальної комісії                                      О.Й. Злотник

Відповідальний секретар                                                                         
приймальної комісії                                                  О.В. Марценківська


