
ПРОТОКОЛ № 17

засідання Приймальної комісії КМАМ ім. Р.М. Глієра
від 05.07.2022 р.

Присутні: всі члени Приймальної (відбіркової) комісії.

Порядок денний:

1.  Про перевірку мотиваційних листів на оригінальність тексту та забезпечення
можливості доступу до результатів такої перевірки уповноваженого з питань
запобігання та виявлення корупції.

1.Слухали: Про  перевірку  мотиваційних  листів  на  оригінальність  тексту  та
забезпечення можливості доступу до результатів такої перевірки уповноваженого
з питань запобігання та виявлення корупції.

Відповідно до Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої
освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 20.04.2022 р. за № 364, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 03
травня 2022 року за № 486/37822 із змінами і доповненнями внесеними наказами
МОН України від 02 травня 2022 року № 400, від 27 червня 2022 року № 594
(враховуючи  зміни,  внесені  наказом  МОН  України  від  30  червня  2022   року
№ 600); до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27.04.2022 р. за
№ 392, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 03 травня 2022 року за
№ 486/37823 із змінами і доповненнями внесеними наказами МОН України від
02 травня 2022 року № 400, від 29 червня 2022 року № 598 (враховуючи зміни,
внесені наказом МОН України від 02 липня 2022  року № 608),  мотиваційний
лист є вагомим чинником під час оцінювання для абітурієнтів, які вступають за
кошти фізичних та юридичних осіб.

Мотиваційний  лист  –  викладена  вступником  письмово  у  довільній  формі
інформація  про  його  особисту  зацікавленість  у  вступі  на  певну  освітньо-
професійну  програму  (спеціальність,  заклад  освіти)  та  відповідні  очікування,
досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони,
до  якого  у  разі  необхідності  вступником  може  бути  додано  копії  (фотокопії)
матеріалов, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Вимоги  до  мотиваційних листів  затверджені  головою приймальної  комісії
КМАМ ім. Р.М. Глієра та оприлюднені на вебсайті (вебсторінці) КМАМ ім. Р.М.
Глієра 01 червня.

КМАМ  ім.  Р.М.  Глієра  проводить  перевірку  мотиваційних  листів  на
оригінальність  тексту  та  забезпечує  можливість  доступу  до  результатів  такої
перевірки уповноваженому з  питань  запобігання  та  виявлення  корупції  (далі  -
уповноважений).

 



Ухвалили: На  підставі  Правил  прийому  до  фахового  коледжу  Київської
муніципальної  академії  музики ім.  Р.М.  Глієра  зі  змінами та  доповненнями та
Правил прийому до Київської муніципальної академії музики ім. Р.М. Глієра у
2022 році зі змінами та доповненнями та рішенням приймальної комісії від «05»
липня 2022 року, протокол № 17, призначити уповноважену з питань запобігання
та  виявлення  корупції  одного  з  членів  приймальної  (відбіркової)  комісії  та
забезпечити можливість доступу до результатів такої перевірки уповноважену з
питань запобігання та виявлення корупції  Борисову Світлану Володимирівну,
декана факультету виконавських дисциплін та музикознавства. 

     Голова приймальної комісії                                         О.Й. Злотник

Відповідальний секретар 
приймальної комісії                                                      О.В. Марценківська 


