Ухвали
Витяг із протоколу № 8
засідання Вченої ради Київського інституту музики ім.Р.М. Глієра
від 8.06.2017 року
(за основними питаннями)

Слухали по п.1. «Про організацію вступної компанії»: проректор з
навчальної роботи Жуков Август Олексійович проінформував про стан
підготовки до вступної кампанії у 2017 році; про необхідність, в зв’язку з
проведенням вступних іспитів до КІМ ім. Р.М. Глієра в 2017 році, створити
та затвердити предметні екзаменаційні комісії для прийому вступних іспитів
(творчих конкурсів) на освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший
спеціаліст», ступенів «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю «Музичне
мистецтво»; сформувати та затвердити фахову атестаційну комісію для
прийому абітурієнтів на базі отриманих освітньо-кваліфікаційних рівнів (на
старші курси). Запропонував з деканом факультету музичного мистецтва
Н.А. Пановою орієнтовні склади комісій.
Виступили: завідуючі кафедрами, проректо з науково-методичної
роботи Ю.А. Зільберман, проректор з творчої та навчально–виробничої
роботи М.А. Зарудянська.
Голосували: за – одноголосно.
Ухвалили:
1. Затвердити склад предметних екзаменаційних комісії для прийому
вступних іспитів (творчих конкурсів) на освітньо-кваліфікаційний рівень
«молодший спеціаліст», ступенів
«бакалавр» та
«магістр»
за
спеціальністю «Музичне мистецтво».
2. Сформувати та затвердити фахову атестаційну комісію для прийому
абітурієнтів на базі отриманих освітньо-кваліфікаційних рівнів (на старші
курси).
3. Підготувати та видати наказ до кінця червня.
4. За погодженням із Відповідальним секретарем Приймальної комісії та з
урахуванням досвіду минулої вступної кампанії удосконалити електронні
бази інституту, звернувши першочергову увагу на поліпшення системи
використання інформаційних ресурсів цих баз Приймальною комісією
інституту.
5. За погодженням із Відповідальним секретарем Приймальної комісії та з
урахуванням досвіду минулої вступної кампанії удосконалити роботу в
електронній базі ЄДЕБО.
6. Для організації роботи та висвітлення повної інформації вступної кампанії
2017 року оновити інформаційні стенди приймальної комісії.

7. Перевірити розміщення правил прийому до КІМ ім. Р.М. Глієра у 2017
році на офіційному сайті інституту та інформаційному стенді приймальної
комісії.
8. Підготувати бланки (документацію) необхідні приймальній комісії для
абітурієнтів при прийомі до КІМ ім. Р.М. Глієра на денну та заочну форми
навчання.
Cлухали по п.2: Про зміни у Правилах прийому до КІМ ім. Р.М.
Глієра в 2017 році щодо термінів зарахування іноземців (доп. проректор з
навчальної роботи, Заслужений працівник культури України Жуков Август
Олексійович).
Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від
24.04.2017 року № 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22
травня 2017 року за № 646/30514 про внесення змін до наказу Міністерства
освіти і науки України від 13.10.2016 року за № 1236 «Про затвердження
Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017
році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.11.2016 року за №
1515/29645. Іщенко С.В. підготував та вніс відповідні зміни до Правил
прийому, та викладені в новій редакції.
Голосували за внесеняя змін – одноголосно.
Ухвалили:
1. Інформацію А.О. Жукова взяти до відома.
2. Затвердити зміни до Правил прийому.
3. Проінформувати відповідального секретаря Приймальної комісії.
4. Розмістити зміни до Правил прийому на офіційному веб-сайті КІМ ім.
Р.М. Глієра.
5. Внести зміни до Правил прийому до Єдиної бази.
Слухали по п.3 Інформацію проректора з навчальної роботи,
Заслуженого працівника культури України Жуков Август Олексійович про
подання на затвердження Вченій раді Київського інституту музики ім. Р.М.
Глієра Правил прийому до коледжу Київського інституту музики ім. Р.М.
Глієра у 2017 р. та Додатків №№ 1,2 до Правил прийому доколеджу КІМ ім.
Р.М. Глієра.
Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від
14.04.2017 року № 599, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13
травня 2017 року за № 610/30478 були розроблені Правила прийому до
коледжу КІМ ім..Р.М. Глієра в 2017 році, також Додаток №1 («Перелік
спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням
рівня творчих здібностей вступників») до Правил прийому на навчання для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році

(пункт 2 розділ 1), Додаток 2 (Таблиця переведення середнього балу
документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною
шкалою, в шкалу 100–200) до Правил прийому на навчання для освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році (пункт 6 розділ
VII).
Виступили: завідуючі кафедрами, проректо з науково-методичної
роботи Ю.А. Зільберман, проректор з творчої та навчально–виробничої
роботи М.А. Зарудянська. Після обговорення:
Голосували: за – одноголосно
Ухвалили:
1. Правила прийому до коледжу КІМ ім. Р.М. Глієра у 2017 р. та Додатки
№№ 1,2 до Правил прийому до коледжу КІМ ім. Р.М. Глієра, розроблені
відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017
році, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від
14.04.2017р. № 599 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13
травня 2017 року за № 610/30478 затвердити.
1. Проінформувати відповідального секретаря Приймальної комісії.
2. Розмістити Правила прийому на офіційному веб-сайті КІМ ім.
Р.М. Глієра.
3. Внести Правила прийому до Єдиної бази.
Слухали по п.3 Про складання розкладу вступних випробувань та
складання графіку консультацій для абітурієнтів. Слухали інформацію
А.О. Жукова та Н.А. Панової.
Голосували: за – одноголосно.
Ухвалили: Інформацію заступника голови Приймальної комісії
Жукова А.О. та декана факультету Панової Н.А. про складання розкладу
вступних випробувань та про складання графіку консультацій для
абітурієнтів.
1. Розклад вступних випробувань затвердити та розмістити на сайті КІМ ім.
Р.М. Глієра.
2. Головам циклових комісій та завідувачам кафедр виконавських дисциплін
№ 1 та № 2 надати відповідальному секретареві Приймальної комісії
графіки консультацій для абітурієнтів до 25 червня 2017 року.

