
ПРОТОКОЛ №29 

 

засідання Приймальної комісії КМАМ ім. Р.М. Глієра 

від 03.08.2021 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 2021 році та рішення приймальної комісії від 

«03» серпня 2021 року, протокол № 29, провести наказом № 280/21-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: 

    

2021/2022 навчальний рік 
 

Спеціалізація «Музичне мистецтво естради» 

 

1.  Васюков Михайло Максимович 

2.  Мезенцев Борис Геннадійович 

3.  Бурміч Богдан Анатолійович 

4.  Максимченко Владислав Максимович 
 

 

Спеціалізація «Оркестрові струнні інструменти» 

 

1.  Святогорова Марія Іллівна 
 

 

 



Спеціалізація «Естрадний спів» 

 

1.  Чумичкіна Дарья Анатоліївна 

2.  Стрюкова Анна Сергіївна 

3.  Федоровська Мирослава Андріївна 

4.  Вареник Валерія Русланівна 

5.  Шліхта Олена Миколаївна 

6.  Глушак Олександра Володимирівна 
 

Спеціалізація «Академічний спів» 

 

1.  Буяло Вероніка Вікторівна 

2.  Рябова Софія Олександрівна 

3.  Пустовойтенко Анастасія Валентинівна 
 

 

 

 

 

 

 

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 2021 році та рішення приймальної комісії від 

«03» серпня 2021 року, протокол № 29, провести наказом № 280/21-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: 

 

    

 

 



2021/2022 навчальний рік 
 

 

Спеціалізація «Академічний спів» 

 

1.  Ковальова Марія Володимирівна 
 

 

Спеціалізація «Хорове диригування» 

 

1.  Березанський Дмитро Володимирович 
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