
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ  

КИЇВСЬКОГО ІНCТИТУТУ МУЗИКИ ім. Р.М. ГЛІЄРА 

від 18 червня 2018 року 

 (витяг з протоколу №10) 

 

По п. 1 порядку денного: 

Слухали: Про завершення навчання студентів Інституту ОКР (ОС) 

«Бакалавр» денної та заочної форми навчання, присвоєння кваліфікацій 

та видачу дипломів. 

 

Вирішили:  

1. На підставі пункту 1 частини першої статті 46 Закону України «Про 

вищу освіту» та згідно з рішеннями Державних екзаменаційних комісій 

студентам КІМ ім. Р.М. Глієра (денної та заочної форми навчання), які 

повністю виконали навчальний план та успішно склали державні екзамени, 

присудити ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.020204 Музичне 

мистецтво, присвоїти кваліфікації, відрахувати з числа студентів 

КІМ ім. Р.М. Глієра з 18.06.2018 р. у зв’язку із завершенням навчання за 

освітньо-професійними і освітньо-науковими програмами та видати 

документи про вищу освіту державного зразку (згідно поданого списку).  

2. Видати наказ «Про завершення навчання студентів Інституту у 

2018 році (денна та заочна форми навчання)» за формою № Н-4.01.1, 

затвердженою наказом МОН від 06.06.2017 р. №794, та верифікувати його у 

ЄДЕБО. 

 

 

По п. 2 порядку денного: 

Слухали: Про завершення навчання студентів Інституту 

ОС «Магістр» денної та заочної форми навчання, присвоєння 

кваліфікацій та видачу дипломів.  

 

Вирішили:  

1. На підставі пункту 1 частини першої статті 46 Закону України «Про 

вищу освіту» та згідно з рішеннями Державних екзаменаційних комісій 

студентам КІМ ім. Р.М. Глієра (денної та заочної форми навчання), які 

повністю виконали навчальний план та успішно склали державні екзамени, 

присудити ОС «Магістр» за спеціальністю 025 Музичне мистецтво галузі 

знань 02 Культура і мистецтво, присвоїти кваліфікації, відрахувати з числа 

студентів КІМ ім. Р.М. Глієра з 18.06.2018 р. у зв’язку із завершенням 

навчання за освітньо-професійними і освітньо-науковими програмами та 

видати документи про вищу освіту державного зразку (згідно поданого 

списку).  
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2. Видати наказ «Про завершення навчання студентів Інституту у 

2018 році (денна та заочна форми навчання)» за формою № Н-4.01.1, 

затвердженою наказом МОН від 06.06.2017 р. №794, та верифікувати його у 

ЄДЕБО. 

 

 

По п. 3 порядку денного: 

Слухали: Про встановлення розмірів оплати за навчання у КІМ 

ім. Р. М. Глієра.  

 

Вирішили:  

Затвердити вартість навчання для студентів КІМ ім. Р. М. Глієра на 2018-

2019 навч. рік: 

1. Денна форма навчання: 

ОКР «Молодший спеціаліст» - 38 000 грн.; 

ОС «Бакалавр» - 39 200 грн.; 

ОС «Магістр» - 41 800 грн. 

2. Заочна форма навчання: 

ОС «Бакалавр» - 23 500 грн.; 

ОС «Магістр» - 25 100 грн. 

3. Денна форма навчання, іноземні студенти: 

Підготовче відділення - 52 000 грн.; 

ОКР «Молодший спеціаліст» - 103 400 грн.; 

ОС «Бакалавр» - 115 200 грн.; 

ОС «Магістр» - 130 100 грн. 

4. Заочна форма навчання, іноземні студенти: 

ОС «Бакалавр» - 64 600 грн.; 

ОС «Магістр» - 72 000 грн. 

 

 

 

Голова Вченої ради,  

ректор КІМ ім. Р.М. Глієра,  

професор, народний артист України   О.Й. ЗЛОТНИК 

                                                                 

 

Учений секретар,  

кандидат мистецтвознавства, доцент   О.В. ГАРМЕЛЬ  

 

 


