
ПРОТОКОЛ № 20

засідання Приймальної комісії КМАМ ім. Р.М. Глієра
від 08.07.2022 р.

Присутні: всі члени Приймальної комісії.

Порядок денний:

1. Про внесення змін до Правил прийому до фахового коледжу КМАМ ім. Р.М. Глієра в
2022 році; 

2.  Про внесення змін до Правил прийому до КМАМ ім. Р.М. Глієра в 2022 році;
3. Про основні та небюджетні конкурсні пропозиції до фахового коледжу КМАМ ім. Р.М.

Глієра за освітньо-професійним ступенем «Фаховий молодший бакалавр»;
4. Про фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції КМАМ ім. Р.М. Глієра за освітнім

ступенем «Бакалавр»;
5. Про фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції КМАМ ім. Р.М. Глієра за освітнім

ступенем «Магістр».

1.Слухали: Про внесення змін до Правил прийому до фахового коледжу КМАМ ім. Р.М.
Глієра в 2022 році.

Інформація відповідального секретаря приймальної комісії Марценківської О.В. щодо
внесення змін до Правил прийому до фахового коледжу Київської муніципальної академії
музики ім. Р.М. Глієра в 2022 році, які затверджені рішенням Вченої ради КМАМ ім. Р.М.
Глієра Протокол № 9 від 08 липня 2022 року.

Відповідно до наказу  МОН України від 20.04.2022 р.  за  № 364,  зареєстрованого в
Міністерстві  юстиції  України  03  травня  2022  року за  № 486/37822 були  внесені  зміни  і
доповнення до Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022
році,  внесеними  наказами  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  02  травня  2022  року
№ 400, від 27 червня 2022 року № 594, враховуючи зміни, внесені  наказом Міністерства
освіти і науки України від 30 червня 2022 року № 600.

Ухвалили: Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома.

2.Слухали: Про внесення змін до Правил прийому до КМАМ ім. Р.М. Глієра в 2022 році.

Інформація відповідального секретаря приймальної комісії Марценківської О.В. щодо
внесення  змін  до  Правил  прийому  до  Київської  муніципальної  академії  музики  ім.  Р.М.
Глієра в 2022 році, які затверджені рішенням Вченої ради КМАМ ім. Р.М. Глієра Протокол
№ 9 від 08 липня 2022 року.

Відповідно до наказу  МОН України від 27.04.2022 р.  за  № 392,  зареєстрованого в
Міністерстві  юстиції  України  03  травня  2022  року за  № 487/37823 були  внесені  зміни  і
доповнення  до  Порядку  прийому  на  навчання  для  здобуття  вищої  освіти  в  2022  році,
внесеними  наказами  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  02  травня  2022  року
№ 400, від 29 червня 2022 року № 598, враховуючи зміни, внесені  наказом Міністерства
освіти і науки України від 02 липня 2022 року № 608.

Ухвалили: Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома.

3.Слухали: Про основні та небюджетні конкурсні пропозиції до фахового коледжу КМАМ
ім. Р.М. Глієра за освітньо-професійним ступенем «Фаховий молодший бакалавр».



Ухвалили: 
Відповідно до рішення вченої ради КМАМ ім. Р.М. Глієра  Протокол № 9

від 08 липня 2022 року внести до Єдиної електронної бази з питань освіти такий
розподіл  основних  та  небюджетних  конкурсних  пропозицій  (денна  форма
здобуття  освіти)  за  освітньо-професійним  ступенем  «Фаховий  молодший
бакалавр» за конкурсними пропозиціями в межах спеціальності: 

025 «Музичне мистецтво»
Спеціалізації Основна

конкурсна
пропозиція на
основі базової

загальної середньої
освіти

(кількість місць за
регіональним
замовленням)

Основна
конкурсна

пропозиція на
основі базової

загальної середньої
освіти

(кількість місць за
кошти фізичних
та юридичних

осіб)

Небюджетна
конкурсна

пропозиція на
основі базової

загальної середньої
освіти (кількість
місць за кошти

фізичних та
юридичних осіб)

Фортепіано 21 3 0

Оркестрові струнні 
інструменти

16 2 0

Оркестрові духові та 
ударні інструменти

10 1 0

Народні інструменти 14 1 0

Спів (академічний, 
народний)

12 3 0

Спів (естрадний) 12 5 0

Хорове диригування 10 1 0

Теорія музики 4 0 0

Музичне мистецтво 
естради

8 2 0

ВСЬОГО: 107 18 0

4.Слухали: Про фіксовані та небюджетні (денна та заочна форми здобуття освіти) конкурсні
пропозиції КМАМ ім. Р.М. Глієра за освітнім ступенем «Бакалавр».

Ухвалили: 
Відповідно до рішення вченої ради КМАМ ім. Р.М. Глієра  Протокол № 9

від 08 липня 2022 року внести до Єдиної електронної бази з питань освіти такий
розподіл  фіксованих  та  небюджетних  конкурсних  пропозицій  (денна  та



заочна  форми  здобуття  освіти)  за  освітнім  ступенем  «Бакалавр»  за
конкурсними пропозиціями в межах спеціальності: 

Спеціалізації Фіксована
конкурсна

пропозиція на
основі ПЗСО

(кількість місць
за регіональним

замовленням)

Фіксована
конкурсна

пропозиція на
основі ПЗСО

(кількість місць
за кошти

фізичних та
юридичних

осіб)

Небюджетна
конкурсна

пропозиція на
основі ПЗСО

(кількість місць
за кошти

фізичних та
юридичних осіб)

Пропозиції
для

іноземців
на основі

ПЗСО

Фортепіано 7 2 1 2

Оркестрові струнні 
інструменти

7 2 1 2

Оркестрові духові 
та ударні 
інструменти

8 2 1 1

Народні 
інструменти

3 2 1 1

Спів (академічний, 
народний)

5 6 5 6

Спів (естрадний) 6 6 7 6

Спів (джазовий) 1 2 1 0

Хорове 
диригування

2 2 1 0

Музикознавство 2 1 1 0

Музичне мистецтво
естради (джаз)

9 4 2 2

ВСЬОГО: 50 29 21 20 - іноземців

  
Небюджетні конкурсні пропозиції (заочна форма здобуття освіти) за ОС «Бакалавр»

Спеціалізації Небюджетна конкурсна
пропозиція  на основі

ПЗСО

Фортепіано 2

Оркестрові струнні 
інструменти

2

Оркестрові духові та 
ударні інструменти

4

Народні інструменти 2



Спів (академічний, 
народний)

5

Спів (естрадний) 10

Спів (джазовий) 2

Хорове диригування 0

Музикознавство 1

Музичне мистецтво 
естради (джаз)

2

ВСЬОГО: 30

5.Слухали: Про фіксовані та небюджетні (денна та заочна форми здобуття освіти) конкурсні
пропозиції КМАМ ім. Р.М. Глієра за освітнім ступенем «Магістр».

Ухвалили: 
Відповідно до рішення вченої ради КМАМ ім. Р.М. Глієра  Протокол № 9

від 08 липня 2022 року внести до Єдиної електронної бази з питань освіти такий
розподіл  фіксованих  та  небюджетних  конкурсних  пропозицій  (денна  та
заочна форми здобуття освіти) за освітнім ступенем «Магістр» за конкурсними
пропозиціями в межах спеціальності: 

Спеціалізації Фіксована
конкурсна

пропозиція на
основі ОС
«бакалавр»

(кількість місць
за регіональним

замовленням)

Фіксована
конкурсна

пропозиція на
основі ОС
«бакалавр»

(кількість місць
за кошти

фізичних та
юридичних

осіб)

Небюджетна
конкурсна

пропозиція на
основі ОС
«бакалавр»

(кількість місць
за кошти

фізичних та
юридичних осіб)

Пропозиції
для

іноземців
на основі

ОС
«бакалавр»

Фортепіано 4 2 1 4

Оркестрові струнні 
інструменти

4 2 1 2

Оркестрові духові 
та ударні 
інструменти

2 1 1 1

Народні 
інструменти

2 1 1 1

Спів (академічний, 
народний)

4 1 2 4

Спів (естрадний) 4 5 2 7

Спів (джазовий) 2 2 1 0

Хорове 
диригування

2 1 0 0



Музикознавство 1 1 0 0

Музичне мистецтво
естради (джаз)

5 1 1 1

ВСЬОГО: 30 17 10 20 - іноземців

Небюджетні конкурсні пропозиції (заочна форма здобуття освіти)за ОС Магістр

Спеціалізації Небюджетна конкурсна
пропозиція на основі ОС

«Бакалавр»

Небюджетна конкурсна
пропозиція на основі

ОС «Магістр»

Фортепіано 2 0

Оркестрові струнні 
інструменти

2 0

Оркестрові духові та 
ударні інструменти

2 0

Народні інструменти 1 0

Спів академічний, 
народний

4 1

Спів естрадний 4 2

Спів джазовий 2 1

Хорове диригування 0 0

Музикознавство 0 0

Музичне мистецтво 
естради (джаз)

1 1

ВСЬОГО: 18 5

Голова приймальної комісії

Відповідальний секретар
приймальної комісії

   О.Й. Злотник

   О.В. Марценківська


