
ПРОТОКОЛ № 22 

 

засідання Приймальної комісії КМАМ ім. Р.М. Глієра 

від 18.08.2020 р. 

 

 Присутні: всі члени Приймальної комісії. 

 

 Порядок денний: 

 

1. Про зарахування результатів  творчих конкурсів  у конкурсному відборі  на іншу 

конкурсну пропозицію. 

 

 

1. Слухали: Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії щодо 

можливості зарахування результатів  творчих конкурсів  у конкурсному відборі  на 

іншу конкурсну пропозицію. 

 

Відповідно до Правил прийому до Київської  муніципальної  академії  музики      

ім. Р.М.Глієра в 2020 році  рішенням  Приймальної комісії  результати  вступного 

іспиту з конкурсного предмета  щодо вступу на певну конкурсну пропозицію  можуть  

бути зараховані для участі  в  конкурсному  відборі  на іншу  конкурсну  пропозицію  

в КМАМ ім.Р.М.Глієра. 

 

Ухвалили: інформацію  відповідального  секретаря  приймальної комісії Кречковської Р.О. 

взяти до відома  та  зарахувати  результати  етапів  творчого конкурсу  наступних 

абітурієнтів, що вступають  на ОС «Бакалавр» на  основі  повної загальної середньої освіти  

на фіксовану конкурсну пропозицію  при вступі на  небюджетну  конкурсну пропозицію : 

 

   

1. Погребна Христина Сергіївна, спів естрадний , небюджетна к.пр., денна форма навчання : 

  етап 1 (виконання сольної програми, колоквіум) 160б.,                                                                                                                                                                                                                                    

  етап 2 (сольфеджіо усно) 150 б.. 

  Конкурсний бал – 155 б.. 

2.Крупа Влада Олексіївна, спів естрадний, небюджетна к.пр., денна форма навчання : 

  етап 1 (виконання сольної програми, колоквіум) 142б.,                                                                                                                                                                                                                                    

  етап 2 (сольфеджіо усно) 155 б.. 

  Конкурсний бал – 148,5 б.. 

3.Гладій Софія Василівна, спів естрадний, небюджетна к.пр., денна форма навчання : 

  етап 1 (виконання сольної програми, колоквіум) 140б.,                                                                                                                                                                                                                                    

  етап 2 (сольфеджіо усно) 175 б.. 

  Конкурсний бал – 157,5 б.. 

4.Кіященко Микита Олегович, спів академічний, небюджетна к.пр., денна форма навчання : 

  етап 1 (виконання сольної програми, колоквіум) 165б.,                                                                                                                                                                                                                                    

  етап 2 (сольфеджіо усно) 140 б.. 

  Конкурсний бал – 152,5 б.. 

5.Нелідова Марія Вікторівна, спів академічний, небюджетна к.пр., денна та заочна форма 

навчання : 

  етап 1 (виконання сольної програми, колоквіум) 180б.,                                                                                                                                                                                                                                    

  етап 2 (сольфеджіо усно) 190 б.. 

  Конкурсний бал – 185 б.. 

6.Захарчук Поліна Юріївна, спів академічний, небюджетна к.пр., денна форма навчання : 

  етап 1 (виконання сольної програми, колоквіум) 175б.,                                                                                                                                                                                                                                    

  етап 2 (сольфеджіо усно) 140 б.. 

  Конкурсний бал – 157,5 б.. 



 

7.Алі Тимур Назарович, спів академічний, небюджетна к.пр., денна форма навчання : 

  етап 1 (виконання сольної програми, колоквіум) 148б.,                                                                                                                                                                                                                                    

  етап 2 (сольфеджіо усно) 140 б.. 

  Конкурсний бал – 144 б.. 

8.Балагура Остап Олегович, музичне мистецтво естради, небюджетна к.пр., денна та заочна   

форма  навчання : 

  етап 1 (виконання сольної програми, колоквіум) 160б.,                                                                                                                                                                                                                                    

  етап 2 (сольфеджіо усно) 140 б.. 

  Конкурсний бал – 150 б.. 
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