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ЗАСІДАННЯ  ПРИЙМАЛЬНОЇ  КОМІСІЇ 

ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ КИЇВСЬКОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 

ЕСТРАДНОГО ТА ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВ 

 

П Р О Т О К О Л  № 1  

 

25.01.2021 року 

Присутні:   

Голова Приймальної комісії:  Яковлев О.В. 

Заступник голови Приймальної комісії:  Савенко Г.А. 

Відповідальний секретар Приймальної комісії:  Левко В.І. 

Заступник відповідального секретаря Приймальної комісії: Бондар О.М. 

 

Члени Приймальної комісії: 

1. Кривець Ю.П., уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття 

та розгляду електронних заяв, адміністратор бази даних обслуговування 

ЄДЕБО . 

2. Волчук С.С., завідувач навчальної лабораторії фахового коледжу, завідувач 

циклової комісії гуманітарних дисциплін. 

3. Волчук С.О., завідувач циклової комісії естрадного співу та музично-

теоретичних дисциплін.                        

4. Бондар М.В., завідувач циклової комісії естрадних жанрів, голова 

профспілкового комітету. 

5. Макушина В.А., член студентської ради, представник органу студентського 

самоврядування, староста спеціалізації сучасного естрадного танцю, 

студентка  ІІІ курсу гр. СЕТ-Б 318. 

6. Кобцев І.О., член студентської ради, представник органу студентського 

самоврядування, студент ІІ курсу гр. РЖ-Б 219. 

 

                                     Порядок денний: 

 

1. Ознайомлення складу Приймальної комісії фахового коледжу з їх 

обов’язками під час  проведення прийому вступників на навчання до 

фахового коледжу Київської муніципальної академії естрадного та циркового 

мистецтв у 2021 році (наказ № 54 від 23.12.2020 року). 

2. Ознайомлення з Правилами прийому на навчання до фахового коледжу 

Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв у 2021 

році, розробленими відповідно до вимог Умов прийому на навчання до 

закладів фахової передвищої освіти в 2021 році, затверджених наказом МОН 

України від 30 жовтня 2020 року № 1342, зареєстрованих у Міністерстві 

юстиції 11 грудня 2020 року за № 1235/35518, (далі – Умови прийому). 
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Правила прийому затверджені Вченою радою КМАЕЦМ від 23.12.2020 року 

протокол № 9 та діють протягом календарного року. 

3. Ознайомлення складу Приймальної комісії фахового коледжу з переліком 

конкурсних пропозицій та освітніх програм для прийому вступників у 2021 

році, затверджених Вченою радою КМАЕЦМ.   

4. Ознайомлення  відповідальних працівників Приймальної комісії фахового 

коледжу з нормативними документами, що стосуються діяльності 

Приймальної комісії фахового коледжу КМАЕЦМ у 2021 році, зокрема, з 

Положенням про Приймальну комісію фахового коледжу та Положенням про 

Апеляційну комісію Київської муніципальної академії естрадного та 

циркового мистецтв. 

5. Затвердження плану роботи та графіку засідань Приймальної комісії 

фахового коледжу у 2021 році. 

 

І. Слухали: 

голову Приймальної комісії, ректора Яковлева О. В. щодо обов’язків складу 

Приймальної комісії фахового коледжу під час проведення прийому 

вступників на навчання до фахового коледжу Київської муніципальної 

академії естрадного та циркового мистецтв у 2021 році. Склад Приймальної 

комісії фахового коледжу затверджений наказом ректора Київської 

муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв, який є головою 

комісії (наказ № 54 від 23.12.2020 року). 
Голова Приймальної комісії відповідає за виконання покладених на 

Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.  

До складу Приймальної комісії входять: 

• заступник голови Приймальної комісії; 

• відповідальний секретар Приймальної комісії; 

• заступники відповідального секретаря Приймальної комісії; 

• уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та 

розгляду електронних заяв; 

• члени Приймальної комісії (керівники структурних підрозділів тощо); 

• представники органів студентського самоврядування. 

Заступником голови Приймальної комісії призначається заступник ректора  

або керівник структурного підрозділу Київської муніципальної академії 

естрадного та циркового мистецтв. 

Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступники 

призначаються наказом ректора Академії з числа провідних науково-

педагогічних (педагогічних) працівників вищого навчального закладу. 

         Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та 

відкритості відповідно до законодавства України. У своїй роботі Приймальна 

комісія співпрацює з усіма структурними підрозділами Київської 

муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв у межах своїх 

компетенцій. 

Ухвалили: 
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1. Склад Приймальної комісії фахового коледжу для проведення прийому 

вступників на навчання до фахового коледжу Київської муніципальної 

академії естрадного та циркового мистецтв у 2021 році. 

2. Довести до відома всіх членів Приймальної комісії їх обов’язки під час 

проведення прийому вступників на навчання до фахового коледжу Київської 

муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв у 2021 році. 

 

ІІ. Слухали: 

голову Приймальної комісії, ректора Яковлева О. В. щодо затверджених 

Правил прийому на навчання до фахового коледжу Київської муніципальної 

академії естрадного та циркового мистецтв у 2021 році. Правила прийому 

розроблені та затверджені відповідно до законодавства України, 

Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2021 

році, затверджених наказом МОН України від 30 жовтня 2020 року № 1342, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції 11 грудня 2020 року за № 1235/35518, 

(далі – Умови прийому). Правила прийому затверджені Вченою радою 

КМАЕЦМ від 23.12.2020 року протокол № 9 та діють протягом календарного 

року. 

  

Ухвалили: 

 

1. Довести до відома членів приймальної комісії Правила прийому на 

навчання до фахового коледжу Київської муніципальної академії естрадного 

та циркового мистецтв у 2021 році. 

 2. Оприлюднити Правила Прийому на веб-сайті Київської муніципальної 

академії естрадного та циркового мистецтв. 

ІІІ. Слухали: 

голову Приймальної комісії, ректора Яковлева О. В. щодо ознайомлення  

відповідальних працівників Приймальної комісії фахового коледжу щодо 

переліку конкурсних пропозицій та освітніх програм для прийому вступників 

у 2021 році. Конкурсна пропозиція – пропозиція Київської муніципальної 

академії естрадного та циркового мистецтв щодо кількості місць для 

прийому вступників на певні спеціальності (освітньо-професійні програми в 

межах спеціальності), форму здобуття освіти, курс, з переліком конкурсних 

предметів, творчих конкурсів, строку навчання на основі здобутого 

освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня або освітнього ступеня. 

Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції.  

Ухвалили: 

 

1. Прийом вступників до фахового коледжу Київської муніципальної академії 

естрадного та циркового мистецтв у 2021 році буде відбуватися на основні 

конкурсні пропозиції (освітньо-професійні програми в межах спеціальності): 
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спеціальність 025 Музичне мистецтво (денна форма навчання) 

освітня програма «Естрадний спів» 

конкурсна пропозиція  Артист-вокаліст 

спеціальність 026 Сценічне мистецтво (денна форма навчання) 

освітня програма «Циркові жанри: циркова акробатика, циркова гімнастика, 

еквілібристика, жонглювання»  

конкурсна пропозиція  Циркова акробатика, гімнастика, 

еквілібристика, жонглювання 

освітня програма «Циркові жанри: пантоміма, клоунада, ілюзія та 

маніпуляція»  

конкурсна пропозиція Пантоміма, клоунада, ілюзія та маніпуляція 

освітня програма «Ляльки на естраді»,  

конкурсна пропозиція  Артист-лялькар 

освітня програма «Сучасний естрадний танець» 

 конкурсна пропозиція Сучасний естрадний танець 

 

ІV. Слухали: 

голову Приймальної комісії, ректора Яковлева О. В. щодо ознайомлення  

відповідальних працівників Приймальної комісії фахового коледжу з 

нормативними документами, що стосуються діяльності Приймальної комісії 

у 2021 році.   (Положення про Приймальну комісію фахового коледжу 

Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв  та 

Положення про апеляційну комісію Київської муніципальної академії 

естрадного та циркового мистецтв). 

Приймальна комісія фахового коледжу Київської муніципальної 

академії естрадного та циркового мистецтв  (далі – Приймальна комісія) – 

робочий орган закладу фахової передвищої освіти, передбачений частиною 

першою статті 39 Закону України «Про фахову передвищу освіту» (далі – 

Закон), що утворюється для організації прийому вступників для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. Строк 

повноважень Приймальної комісії становить один календарний рік. 

Приймальна комісія фахового коледжу працює на засадах 

демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства 

України, Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 

2021 році, затверджених наказом МОН України від 30 жовтня 2020 року № 

1342, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 11 грудня 2020 року за № 

1235/35518, Правил прийому на навчання до фахового коледжу Київської 

муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв у 2021 році (далі – 

Правила прийому), статуту Київської муніципальної академії естрадного та 

циркового мистецтв (далі – Академія) та Положення про Приймальну 

комісію фахового коледжу Київської муніципальної академії естрадного та 

циркового мистецтв (далі – Положення). 

 

Ухвалили: 
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