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Присутні:
Голова Приймальної комісії: Яковлев О.В.
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Члени приймальної комісії:
Кривець Ю.П., уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття
та розгляду електронних заяв, адміністратор бази даних обслуговування
ЄДЕБО .
Палійчук Г.В., декан факультету музичного мистецтва.
Шариков Д.І., декан факультету естрадного та циркового мистецтв.
Кузнєцова Т.А., член профспілкового комітету, старший викладач кафедри
циркових жанрів.
Макушина В.А., член студентської ради, представник органу студентського
самоврядування, староста спеціалізації сучасного естрадного танцю,
студентка ІІІ курсу гр. СЕТ-Б 318.
Кобцев І.О., член студентської ради, представник органу студентського
самоврядування, студент ІІ курсу гр. РЖ-Б 219.
Порядок денний:
1. Профорієнтаційна робота.
2.Затвердження складу підрозділів Приймальної комісії: предметних
екзаменаційних комісій, фахових атестаційних комісій, апеляційної комісії.
І. Слухали:
голову Приймальної комісії, ректора Яковлева О.В. щодо проведення
профорієнтаційної роботи. Профорієнтаційна робота проводиться в онлайн
форматі шляхом популяризації сторінок Академії в соціальних мережах,
сайту Академії. Профорієнтаційній роботі сприяли рекламні акції у засобах
масової інформації: преса, радіо, телебачення, інтернет та інше. Також
частиною профорієнтаційної роботи є онлайн зустрічі з потенційними
вступниками у форматі питання-відповідь за кожною конкурсною
пропозицією. На світлодіодному екрані Академії запущено презентаційне
відео, що рекламує усі спеціальності для вступу у 2021 році. На youtube
каналі запущені анімаційні-інформативні відео про професії Академії.
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Заплановано проведення «Дні відритих дверей» формат, яких буде
визначений відповідно до карантинних вимог.
Ухвалили:
1. Постійно проводити профорієнтаційну роботу.
2. Провести «Дні відкритих дверей». Інформацію оприлюднити на веб- сайті
Академії.
ІІ. Слухали:
голову Приймальної комісії, ректора Яковлева О.В. щодо складу підрозділів
Приймальної комісії: предметних екзаменаційних комісій, фахових
атестаційних комісій, апеляційної комісії для проведення прийому
вступників на навчання до Київської муніципальної академії естрадного та
циркового мистецтв у 2021 році для здобуття освітніх ступенів бакалавра,
магістра.
Приймальна комісія та її підрозділи працює на засадах демократичності,
прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, до Умов
прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році (далі – Умови
прийому), затверджених наказом МОН України від 15 жовтня 2020 року №
1274, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за
№ 1225/35508, Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у
Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв в 2021
році, затверджених Вченою радою КМАЕЦМ від 23.12.2020 року протокол
№ 9, статуту Київської муніципальної академії естрадного та циркового
мистецтв, Положення про Приймальну комісію Київської муніципальної
академії естрадного та циркового мистецтв, іншими нормативними
документами.
Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення
нею своїх функцій відповідно до наказу ректора Академії утворюються такі
підрозділи Приймальної комісії:
Предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід
утворюються у випадках, передбачених Правилами прийому, для проведення
вступних випробувань при вступі на навчання за ступенем бакалавра на
основі повної загальної середньої освіти. До складу цих комісій можуть
входити (за згодою) працівники інших навчальних закладів, науководослідних установ, фахівці у сфері мистецької освіти.
Фахові атестаційні комісії утворюються для проведення вступних
випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня
(освітньо-кваліфікаційного рівня). До складу цих комісій можуть входити (за
згодою) науково-педагогічні (педагогічні) працівники інших навчальних
закладів, фахівці у сфері мистецької освіти.

2

3

