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ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №21 

ЗАСІДАННЯ  ПРИЙМАЛЬНОЇ  КОМІСІЇ 

КИЇВСЬКОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ЕСТРАДНОГО ТА 

ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВ 

 

05.09.2022 р. 

 

Присутні:   

Голова Приймальної комісії:  Яковлев О.В. 

Заступник голови Приймальної комісії:  Овчаренко Г.Е. 

Відповідальний секретар Приймальної комісії:  Левко В.І. 

Заступник відповідального секретаря Приймальної комісії: Муц О.І. 

 

Члени приймальної комісії:  

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

та розгляду електронних заяв, адміністратор бази даних обслуговування 

ЄДЕБО . 

2. Поздняков Ю.І., завідувач кафедри циркових жанрів. 

3. Бучма-Бернацька О.Є. завідувач кафедри режисури та акторського мистецтва 

4. Палійчук Г.В., декан факультету музичного мистецтва. 

5. Шариков Д.І., декан факультету естрадного та циркового мистецтв. 

6. Беймук В.О., член студентської ради, представник органу студентського 

самоврядування, студентка  ІІ курсу гр. ПІК-220 

7. Бовдир Н.К., член студентської ради, представник органу студентського 

самоврядування, студент гр. СМ-М 121. 

 

Запрошені: 

Левченко О.В. – уповноважена особа з питань запобігання та виявлення 

корупції під час вступної кампанії 2022 року до Київської муніципальної 

академії естрадного та циркового мистецтв       

 

 

Порядок денний: 

 

1. Прийняття рішення щодо зарахування на навчання вступників (на основі 

повної загальної середньої освіти - ПЗСО), які вступають на І курс (денна 

форма навчання) для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 

спеціальностями 025 Музичне мистецтво, 026 Сценічне мистецтво за 

регіональним замовленням та виконали вимоги до зарахування.  

2. Прийняття рішення щодо зарахування на навчання вступників (на основі 

повної загальної середньої освіти - ПЗСО), які вступають на І курс (денна 

і заочна форма навчання) для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 
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спеціальностями 025 Музичне мистецтво, 026 Сценічне мистецтво за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб та виконали вимоги до 

зарахування.  

3. Формування та оприлюднення наказів про зарахування на навчання.  

 

 

І. Ухвалили: 

зарахувати на навчання за регіональним замовленням вступників І курсу (на 

основі ПЗСО), які вступають для здобуття освітнього ступеня бакалавра 

(денна форма навчання) за спеціальностями 025 Музичне мистецтво та 026 

Сценічне мистецтво та виконали вимоги до зарахування до Київської 

муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв у 2022 році. 

Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути 

скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з 

боку вступника. 

 

 

ІІ. Ухвалили: 

зарахувати на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб вступників І 

курсу (на основі ПЗСО), які вступають для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра (денна і заочна форма навчання) за спеціальностями 025 Музичне 

мистецтво та 026 Сценічне мистецтво та виконали вимоги до зарахування до 

Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв у 2022 

році. 

Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути 

скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з 

боку вступника. 

 

 

ІІІ. Ухвалили: 

1. Сформувати в Єдиній державній електронній базі з питань освіти наказ 

про  зарахування на навчання з додатками до них  відповідно до списків 

рекомендованих вступників І курс (на основі ПЗСО), які вступають для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальностями 025 Музичне 

мистецтво та 026 Сценічне мистецтво за регіональним замовленням до 

Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв.  

2. Сформувати в Єдиній державній електронній базі з питань освіти наказ 

про  зарахування на навчання з додатками до нього відповідно до списків 

рекомендованих вступників І курс (на основі ПЗСО), які вступають для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальностями 025 Музичне 

мистецтво та 026 Сценічне мистецтво за кошти фізичних та юридичних 

осіб  до Київської муніципальної академії естрадного та циркового 

мистецтв (денна форми навчання).  
 

 




