
ПРОТОКОЛ №19 

 

засідання Приймальної комісії КМАМ ім. Р.М. Глієра 

від 30.07.2020 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 освітньо-професійним ступенем «Фаховий 

молодший бакалавр» на основі базової загальної середньої освіти 

спеціальність 025 «Музичне мистецтво» (основна конкурсна 

пропозиція). 

 

 

 

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

кошти фізичних та юридичних осіб за освітньо-професійним ступенем 

«Фаховий молодший бакалавр» на основі базової загальної середньої освіти 

спеціальність 025 «Музичне мистецтво» (основна конкурсна пропозиція). 

 

 

 

Ухвалили: На підставі Правил прийому до коледжу Київської муніципальної 

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

«30» липня 2020 року, протокол № 19, провести наказом № 225/19-ОД до 

зарахування на перший курс за кошти фізичних та юридичних осіб на освітньо-

професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр» наступних абітурієнтів на 

основі базової загальної середньої освіти: 

    

2020/2021 навчальний рік 
 

Спеціалізація «Музичне мистецтво естради» 

 

1.  Снєгірьов Пилип Пилипович 
 

Спеціалізація «Народні інструменти» 

 

1.  Березіна Анастасія Олександрівна 

2.  Миронюк Марія Олегівна 
 

Спеціалізація «Оркестрові духові та ударні інструменти» 

 

1.  Живак Серафима Валеріївна 
 

 



Спеціалізація «Оркестрові струнні інструменти» 

 

1.  Мартиненко Єлизавета Віталіївна 
 

Спеціалізація «Естрадний спів» 

 

1.  Матвієнко Ельвіра Анатоліївна 

2.  Марушенко Поліна Ігорівна 

3.  Алексюткіна Олександра Олександрівна 

4.  Дзекановська Поліна Владиславівна 

5.  Петрик Анастасія Петрівна 

6.  Синенко Анастасія Анатоліївна 
 

Спеціалізація «Академічний спів» 

 

1.  Яновська Марина Валеріївна 
 

Спеціалізація «Фортепіано» 

 

1.  Латченкова Єлизавета Володимирівна 
 

 

 

 

2. Про зарахування абітурієнтів на І курс контрактної форми навчання за 

кошти фізичних та юридичних осіб за освітньо-професійним ступенем 

«Фаховий молодший бакалавр» на основі базової загальної середньої 

освіти спеціальність 025 «Музичне мистецтво» (небюджетна конкурсна 

пропозиція). 

 

 

 

Слухали: Про зарахування абітурієнтів на І курс контрактної форми навчання 

за кошти фізичних та юридичних осіб за освітньо-професійним ступенем 

«Фаховий молодший бакалавр» на основі базової загальної середньої освіти 

спеціальність 025 «Музичне мистецтво» (небюджетна конкурсна пропозиція). 

 

 

 

Ухвалили: На підставі Правил прийому до коледжу Київської муніципальної 

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

«30» липня 2020 року, протокол № 19, провести наказом № 225/19-ОД до 

зарахування на перший курс за кошти фізичних та юридичних осіб на освітньо-

професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр» наступних абітурієнтів на 

основі базової загальної середньої освіти: 

 

    



2020/2021 навчальний рік 
 

 

Спеціалізація «Академічний спів» 

 

1.  Антонова Єлізавета Олександрівна 
 

 

Спеціалізація «Фортепіано» 

 

1.  Шаповалов Данило Валерійович 
 

 

 

 

 
 


