
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ  

КИЇВСЬКОГО ІНCТИТУТУ МУЗИКИ ім. Р.М. ГЛІЄРА 

від 30 травня 2018 року 

 (витяг з протоколу №9) 

 

По п. 1 порядку денного: 

Слухали: Про зміни до Правил прийому до КІМ ім. Р.М. Глієра  

у 2018 році. 

 

Вирішили:  

1. Затвердити Правила прийому до Київського інституту музики 

ім. Р.М. Глієра у 2018 році зі змінами. 

2. Затвердити Додаток №3 до Правил прийому до Київського інституту 

музики ім. Р.М. Глієра у 2018 році зі змінами.  

3. Розмістити на офіційному сайті Інституту та на інформаційному 

стенді приймальної комісії Правила прийому до Київського інституту музики 

ім. Р.М. Глієра у 2018 році зі змінами та Додаток №3 до Правил прийому до 

Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра у 2018 році зі змінами. 

 

 

По п. 2 порядку денного: 

Слухали: Про зміни до Правил прийому до коледжу 

КІМ ім. Р.М. Глієра у 2018 році.  

 

Вирішили:  

1. Затвердити Правила прийому до коледжу Київського інституту 

музики ім. Р.М. Глієра у 2018 році зі змінами. 

2. Затвердити Додаток №1 до Правил прийому до коледжу Київського 

інституту музики ім. Р.М. Глієра у 2018 році зі змінами. 

3. Розмістити на офіційному сайті Інституту та на інформаційному 

стенді приймальної комісії Правила прийому до коледжу Київського 

інституту музики ім. Р.М. Глієра у 2018 році зі змінами та Додаток №1 до 

Правил прийому до коледжу Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра у 

2018 році зі змінами. 

 

 

По п. 3 порядку денного: 

Слухали: Про зміни до Порядку подання та розгляду заяв в 

електронній формі на участь у конкурсному відборі до 

КІМ ім. Р.М. Глієра у 2018 році.  
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Вирішили:  

1. Затвердити Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на 

участь у конкурсному відборі до Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра 

у 2018 році. 

2. Розмістити на офіційному сайті Інституту та на інформаційному 

стенді приймальної комісії Порядок подання та розгляду заяв в електронній 

формі на участь у конкурсному відборі до Київського інституту музики 

ім. Р.М. Глієра у 2018 році. 

 

 

По п. 4 порядку денного: 

Слухали: Про організацію вступної компанії та затвердження 

складу предметних екзаменаційних комісій для прийому вступних 

іспитів (творчих конкурсів).  

 

Вирішили:  

1. Затвердити склад предметних екзаменаційних комісії для прийому 

вступних іспитів (творчих конкурсів) на на ОС «Магістр», ОС «Бакалавр», 

ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» та 

видати відповідний наказ. 

2. Удосконалити роботу в електронній базі ЄДЕБО з урахуванням 

сучасних вимог МОН щодо проведення вступної компанії (за погодженням із 

відповідальним секретарем Приймальної комісії). 

3. Оновити інформаційні стенди Приймальної комісії для організації 

роботи та висвітлення повної інформації вступної кампанії 2018 року. 

4. Підготувати в необхідній кількості документацію (бланки) для 

проведення вступних іспитів (творчих конкурсів) для абітурієнтів КІМ 

ім. Р.М. Глієра денної та заочної форм навчання. 

 

 

По п. 5 порядку денного: 

Слухали: Про розклад вступних випробувань та графік 

консультацій для абітурієнтів. 

 

Вирішили:  

1. Затвердити Розклад вступних випробувань до Київського інституту 

музики ім Р.М. Глієра у 2018 році та розмістити на офіційному сайті 

Інституту. 
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2. Завідувачам кафедр Інституту та головам циклових комісій Коледжу 

надати відповідальному секретарю Прймальної комісії графіки консультацій 

для абітурієнтів до 25 червня 2018 року. 

 

 

По п. 6 порядку денного: 

Слухали: Затвердження навчальних планів та освітніх програм. 

 

Вирішили:  

1. Затвердити навчальні плани для ОС «Магістр», ОС «Бакалавр», 

ОКР «Молодший спеціаліст», відповідні робочі навчальні плани, 

індивідуальні плани студента ОС «Магістр» та ОС «Бакалавр», переліки 

вибіркових дисциплін та впровадити їх в освітній процес КІМ 

ім. Р. М. Глієра з 1 вересня 2018 року. 

2. Затвердити освітні (освітньо-професійні) програми «Музичне 

мистецтво» ОС «Магістр», ОС «Бакалавр», ОКР «Молодший спеціаліст» за 

спеціальністю 025 Музичне мистецтво галузі знань 02 Культура і мистецтво 

та впровадити їх в освітній процес КІМ ім. Р. М. Глієра з 1 вересня 

2018 року. 

 

 

 
Голова Вченої ради,  

ректор КІМ ім. Р.М. Глієра,  

професор, народний артист України   О.Й. ЗЛОТНИК 

                                                                 

 

Учений секретар,  

кандидат мистецтвознавства, доцент   О.В. ГАРМЕЛЬ  

 

 


