
ПРОТОКОЛ № 12-І 

 

засідання Приймальної комісії КМАМ ім. Р.М. Глієра 

від 20.07.2020 р. 

 

Присутні: всі члени Приймальної (відбіркової) комісії. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про зарахування абітурієнтів на І курс денної форми навчання за кошти 

фізичних та юридичних осіб за освітнім ступенем «Бакалавр» на основі 

повної загальної середньої освіти, небюджетна конкурсна пропозиція 

для іноземців, спеціальність 025 «Музичне мистецтво»; 

2. Про зарахування абітурієнтів на І курс денної форми навчання за кошти 

фізичних та юридичних осіб за освітнім ступенем «Магістр» на основі 

освітнього ступеня «Бакалавр», небюджетна конкурсна пропозиція для 

іноземців, спеціальність 025 «Музичне мистецтво» 

 

 

1.Слухали: Про зарахування абітурієнтів на І курс денної форми навчання за 

кошти фізичних та юридичних осіб за освітнім ступенем «Бакалавр» на основі 

повної загальної середньої освіти, небюджетна конкурсна пропозиція для 

іноземців, спеціальність 025 «Музичне мистецтво» 

  

Ухвалили: На підставі Правил прийому до Київської муніципальної 

академії музики ім. Р.М. Глієра у 2020 році та рішення приймальної комісії 

від «20» липня 2020 року, протокол № 12-І, провести наказом      № 240/20-

ОД до зарахування на перший курс за кошти фізичних та юридичних осіб 

на освітній ступінь «Бакалавр» наступних абітурієнтів на основі повної 

загальної середньої освіти, небюджетна конкурсна пропозиція для 

іноземців: 

    

2020/2021 навчальний рік 

 

 

Естрадний спів 
1.  Вей Імін 

2.  Лю Сицзе 

3.  Чжан Юньхао 

 

Оркестрові струнні інструменти 
1.  Дай Ченьсі 

2.  Ян Венці 

 

 



Фортепіано 
1.  Ма Шисінь 

2.  Чжоу Сіньюе 

3.  Шень Юйтун 

 

Оркестрові струнні інструменти 
1. Сян Лицзюань 

 

Академічний  спів 
1.  Чень Цюй 

2.  Чжоу Ду 

3.  Ян Мінцін 

 

 

 

 

2. Слухали: Про зарахування абітурієнтів на І курс денної форми навчання 

за кошти фізичних та юридичних осіб за освітнім ступенем «Магістр» на 

основі освітнього ступеня «Бакалавр», небюджетна конкурсна 

пропозиція для іноземців, спеціальність 025 «Музичне мистецтво» 

  

Ухвалили: На підставі Правил прийому до Київської муніципальної 

академії музики ім. Р.М. Глієра у 2020 році та рішення приймальної комісії 

від «01» липня 2020 року, протокол № 12-І, провести наказом      № 240/20-

ОД до зарахування на перший курс за кошти фізичних та юридичних осіб 

на освітній ступінь «Магістр» наступних абітурієнтів на основі освітнього 

ступеня «Бакалавр», небюджетна конкурсна пропозиція для іноземців, 

спеціальність 025 «Музичне мистецтво»:  

    

2020/2021 навчальний рік 

 

Естрадний спів 
1. Ван Мінцзін 

2. Чжу Ченкай 

 

Академічний  спів 
1.  Ван Цюнь 

2.  Ван Чжен`юй 

3.  Го Літін 

4.  Гуань Юйхуа 

5.  Дун Ітао 



6.  Сюе Цзін`юй 

7.  Тан Жуйсінь 

8.  Цянь Сєвень 

9.  Чжан Цзицзін 

 

Оркестрові духові та ударні інструменти 
 

1. Ду Бохао 

 

Фортепіано 

 
1.  Сунь Юй 

2.  Чжен Лінь 

3.  Чжоу Сінь 

 

Музичне мистецтво естради 
1. Цянь Сюй 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


