
ПРОТОКОЛ № 31 

 

засідання Приймальної комісії КМАМ ім. Р.М. Глієра від 11.08.2021 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 освітнім ступенем «Бакалавр» на основі 

повної загальної середньої освіти, спеціальність 025 «Музичне мистецтво». 

 

 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, спеціальність 025 «Музичне мистецтво». 

 

 Ухвалили: На підставі Правил прийому до Київської муніципальної академії 

музики ім. Р.М. Глієра у 2021 році та рішення приймальної комісії від «11» 

серпня 2021 року, протокол № 31, провести наказом 

№ 290/21-ОД до зарахування на перший курс денної  форми навчання за 

кошти фізичних та юридичних осіб на освітній ступінь «Бакалавр» наступних 

абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти . 

 

2021/2022 навчальний рік   

 

ЕСТРАДНИЙ СПІВ 

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

1. Чишко Софія Володимирівна 

2. Джаші Дарина Звіадівна 

3. Кіщенко Алла Сергіївна 

4. Бенько Дарина Михайлівна 

5. Борис Інна Іванівна 

 

АКАДЕМІЧНИЙ СПІВ 

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

1. Василенко Таїсія Андріївна 

2. Романько Даніїл Андрійович 

3. Горбань Олександра Павлівна 

4. Пеліхов Віталій Максимович 

5. Кущ Світлана Миколаївна 



 

СПІВ ДЖАЗОВИЙ 

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

1. Скрипнік Вероніка Михайлівна 

2. Колосова Аліна Сергіївна 

 

ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ 

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

1. Кук Діана Ігорівна 

 

 

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

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

повної загальної середньої освіти, спеціальність 025 «Музичне мистецтво». 

 

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

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

повної загальної середньої освіти, 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 «11» 

серпня 2021 року, протокол № 31, провести наказом 

№ 290/21-ОД до зарахування на перший курс заочної форми навчання за 

кошти фізичних та юридичних осіб на освітній ступінь «Бакалавр» наступних 

абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти . 

 

2021/2022 навчальний рік  

 

ОРКЕСТРОВІ ДУХОВІ ТА УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ 

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

1. Дичко Дарина Олегівна 

 

ЕСТРАДНИЙ СПІВ 

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

1. Завадська Анастасія Володимирівна 

2. Язиков Михаїл Олексійович 



3. Бокотей Анастасія Віталіївна 

4. Горбяк Діана Степанівна 

5. Смирнова Марія Владіславівна 
 

Музичне мистецтво естради 
 

№ з/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

1. Міщук Дмитро Русланович 

2. Качайло Вероніка Валеріївна 

 

МУЗИКОЗНАВСТВО 

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

1. Рожко Світлана Михайлівна 

 

 

 

 

 


