
ПРОТОКОЛ № 13

засідання Приймальної комісії КМАМ ім. Р.М. Глієра
від 30.06.2022 р.

Присутні: всі члени Приймальної комісії.

Порядок денний:

1.   Про затвердження регіонального замовлення у КМАМ ім. Р.М. Глієра на 2022 рік;
2.    Про допуск до участі  у творчому конкурсі,  вступному іспиті  з  української  мови до

КМАМ  ім.  Р.М.  Глієра  абітурієнтів  іноземців,  які  вступають  на  освітній  ступінь
«Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти  ;  

3.   Про  допуск  до  участі  у  творчому конкурсі,  вступному іспиті  з  української  мови  до
КМАМ  ім.  Р.М.  Глієра  абітурієнтів  іноземців,  які  вступають  на  освітній  ступінь
«Магістр» на основі освітнього ступеня «  Бакалавр  »  .  

1. Слухали: Про затвердження регіонального замовлення у КМАМ ім. Р.М. Глієра на 2022
рік.

Інформація  голови  приймальної  комісії:  відповідно  до  розпорядження  Київської  міської
військової  адміністрації  від  30.06.2022  року  №  563  «Про  затвердження  регіонального
замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів за
кошти  бюджету  міста  Києва  на  2022  рік»,  Київська  муніципальна  академія  музики  ім.
Р.М.  Глієра  отримала  107  місць  регіонального  замовлення  за  освітньо-професійним
ступенем «Фаховий молодший бакалавр» спеціальність 025 «Музичне мистецтво», 50 місць
регіонального замовлення  за освітнім ступенем «Бакалавр» спеціальність  025 «Музичне
мистецтво»,  30  місць  регіонального  замовлення  за  освітнім  ступенем  «Магістр»
спеціальність 025 «Музичне мистецтво».

Ухвалили: інформацію  голови  приймальної  комісії  взяти  до  відома,  затвердити  План
прийому   на  2022/2023  навчальний  рік  за  регіональним  замовленням,  План  прийому  на
2022/2023 навчальний рік за кошти фізичних та юридичних осіб.

План прийому на 2022/2023 навчальний рік
              

Кількість місць
регіонального замовлення 

за освітньо-професійним ступенем «Фаховий молодший бакалавр»  
та освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр»

 
 

Форма здобуття
освіти

Фаховий молодший
бакалавр

(основна конкурсна
пропозиція)

Бакалавр
(фіксована
конкурсна

пропозиція)

Магістр
(фіксована
конкурсна

пропозиція)
Денне навчання 107 50 30



КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ
за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб 

за освітньо-професійним ступенем «Фаховий молодший бакалавр» 
та освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр»

 

Форма здобуття
освіти

Фаховий молодший
бакалавр 

(небюджетна
конкурсна

пропозиція)

Бакалавр
(небюджетна

конкурсна
пропозиція)

Магістр
(небюджетна

конкурсна
пропозиція)

Денна форма
здобуття освіти

18 50 27

Заочна форма
здобуття освіти

0 30 23

Денна та заочна
форми здобуття

освіти для іноземних
громадян

0 20 20

2. Слухали: Про допуск до участі у творчому конкурсі, вступному іспиті з української мови
до  КМАМ  ім.  Р.М.  Глієра  абітурієнтів  іноземців,  які  вступають  на  освітній  ступінь
«Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти.

Ухвалили: допустити до участі  у  творчому конкурсі,  вступному іспиті  з  української
мови  наступних абітурієнтів: 

1) Ван Іфей (спів академічний);
2) Лян Цань (спів естрадний);
3) Хе Сін'їн (спів академічний);
4) Чжан Ченьян (спів академічний).

3. Слухали: Про допуск до участі у творчому конкурсі, вступному іспиті з української мови
до  КМАМ  ім.  Р.М.  Глієра  абітурієнтів  іноземців,  які  вступають  на  освітній  ступінь
«Магістр» на основі освітнього ступеня «Бакалавр».

Ухвалили: допустити до участі  у  творчому конкурсі,  вступному іспиті  з  української
мови  наступних абітурієнтів: 

1) Вань Сян (спів естрадний);
2) Вен Лівей (спів академічний);
3) Вожнар Джейсон Улісс (спів естрадний);
4) Лі Тен (спів естрадний);



5) Фу Гуаньці (спів академічний);
6) Хао Сян (спів естрадний);
7) Хуань Сюе (фортепіано);
8) Чень Ідін (фортепіано);
9) Чжао Цзецзюнь (спів академічний).

     

       Голова приймальної комісії                                               О.Й. Злотник
   
      
      Відповідальний секретар 

 приймальної комісії                                                           О.В. Марценківська  


