
Міністерство культури та інформаційної політики України
Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації )
КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ІМ . Р. М. ГЛІЄРА

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
КИЇВСЬКОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МУЗИКИ ім. Р.М. ГЛІЄРА

від 25 червня 2021 року
(витяг з протоколу №9)

Присутні 18 з 23х членів Вченої ради, що складає 78 %
Засідання Вченої ради проведено в Актовій залі КМАМ ім. Р. М. Глієра

з урахуванням вимог та обмежень, обумовлених карантином та посиленими
протиепідемічними заходами, встановленими Кабінетом Міністрів України.

По п.1 порядку денного:
Слухали: Про Зміни до Правил прийому до КМАМ ім. Р. М. Глієра

(доп. перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи по
організації освітнього процесу А. О. Жуков).

Вирішили:
1. Затвердити Зміни до Правил прийому до Київської муніципальної

академії музики ім. Р. М. Глієра у 2021 році (відповідно до наказу МОН
від 05.05.2021 № 499 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і
науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274», зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 11 червня 20021 року за № 794/36416).

2. Затвердити Зміни до Додатку №3 «Матеріали для розробки
технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та
регіонального замовлення в 2021 році» до Правил прийому до КМАМ
ім. Р. М. Глієра у 2021 році.

По п.2 порядку денного:
Слухали: Про рекомендацію до друку навчально-методичного

видання (доп. учений секретар О. В. Гармель).

Вирішили:
Вчена рада Київської муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра

одностайно рекомендує до друку репертуарно-методичний навчальний
посібник «Душа – се конвалія ніжна…» Вокальні твори з репертуару
Євгенії Мірошниченко для сопрано у супроводі фортепіано для музичних
закладів вищої освіти України галузі знань 02 Культура і мистецтво,
спеціальності 025 Музичне мистецтво, укладений кандидатом
мистецтвознавства, доцентом кафедри академічного співу та хорового
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диригування КМАМ ім. Р. М. Глієра Орисею Миколаївною Баланко та
диригентом Національного заслуженого академічного українського
народного хору України імені Г. Г. Верьовки Віталієм Михайловичем
Фізером з метою подальшого впровадження в освітній процес.

Учений секретар,
кандидат мистецтвознавства,
доцент О.В. ГАРМЕЛЬ


