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ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 4 

ЗАСІДАННЯ  ПРИЙМАЛЬНОЇ  КОМІСІЇ 
КИЇВСЬКОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ЕСТРАДНОГО ТА 

ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВ 

 

 

 

02.06.2022 року 

 

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. 
 

Порядок денний: 
 

1. Ознайомлення зі змінами до наказу № 79/1-ОД  від 28.12.2022 року  про 
складу Приймальної комісії ознайомлення членів комісії з їх обов’язками під 
час  проведення прийому вступників на навчання до Київської муніципальної 
академії естрадного та циркового мистецтв у 2022 році. 
2. Ознайомлення з Правилами прийому для здобуття вищої освіти  у 
Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв у 2022 

році, розробленими відповідно до вимог Порядку прийому на навчання до 
закладів вищої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від  27 квітня 2022 року № 392 (зі змінами, внесеними наказом 
Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400). 
3. Ознайомлення  відповідальних працівників Приймальної комісії з 
нормативними документами, що стосуються діяльності Приймальної комісії  
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КМАЕЦМ у 2022 році, зокрема, з Положенням про Приймальну комісію 

фахового та Положенням про Апеляційну комісію Київської муніципальної 
академії естрадного та циркового мистецтв. 

4. Внесення змін до затвердженого плану роботи та графіка засідань 
Приймальної комісії у 2022 році. 
5. Ознайомлення з програмами творчих конкурсів затверджених головою 
приймальної комісії. 
6. Ознайомлення та затвердження вимог до мотиваційного листа вступників. 

7. Щодо проведення профорієнтаційної роботи. 

 

 

 

 

 

 

І. Ухвалили: 
1. Зміни до складу Приймальної комісії для проведення прийому вступників 
на навчання до Київської муніципальної академії естрадного та циркового 
мистецтв у 2022 році. 
2. Довести до відома всіх членів Приймальної комісії їх обов’язки під час 

проведення прийому вступників на навчання до Київської муніципальної 
академії естрадного та циркового мистецтв у 2022 році. 
 

ІІ. Ухвалили: 
1. Довести до відома членів приймальної комісії Правилами прийому для 
здобуття вищої освіти  у Київській муніципальній академії естрадного та 
циркового мистецтв у 2022  

 2. Оприлюднити Правила Прийому на веб-сайті Київської муніципальної 
академії естрадного та циркового мистецтв. 
 

ІІІ. Ухвалили: 

1. Приймальній комісії у своїй роботі дотримуватися нормативних 
документів, знайомити  відповідальних працівників Приймальної комісії з 
нормативними документами, що стосуються діяльності Приймальної комісії 
для проведення прийому на навчання у 2022 році. 
 

 

ІV. Ухвалили: 
1. Затвердити зміни до плану роботи та графіку засідань Приймальної комісії 
для проведення прийому вступників на навчання до Київської муніципальної  
 




