
ПРОТОКОЛ № 30

засідання Приймальної комісії КМАМ ім. Р.М. Глієра
від 01.08.2022 р.

Присутні: всі члени Приймальної (відбіркової) комісії.

Порядок денний:

1. Про зарахування абітурієнтів на І курс денної (очної) форми навчання за
кошти  фізичних  та  юридичних  осіб  за  освітньо-професійним  ступенем
«Фаховий  молодший  бакалавр»  на  основі  базової  середньої  освіти
спеціальність 025 «Музичне мистецтво» (основна конкурсна пропозиція).

Слухали  :   Про  зарахування  абітурієнтів  на  І  курс  денної  (очної)  форми
навчання  за  кошти  фізичних  та  юридичних  осіб  за  освітньо-професійним
ступенем «Фаховий молодший бакалавр» на основі базової середньої освіти
спеціальність 025 «Музичне мистецтво» (основна конкурсна пропозиція).

Ухвалили  :   На  підставі  Правил  прийому  до  фахового  коледжу  Київської
муніципальної  академії  музики  ім.  Р.М.  Глієра  у  2022  році  та  рішення
приймальної  комісії  від  «01» серпня 2022 року,  протокол № 30,  провести
наказом № 293/22-ОД до зарахування на перший курс денної (очної) форми
здобуття  освіти  за  спеціальністю  025  «Музичне  мистецтво»  за  кошти
фізичних  та  юридичних  осіб  на  освітньо-професійний  ступінь  «Фаховий
молодший  бакалавр»  наступних  абітурієнтів  на  основі  базової  середньої
освіти:

   
2022/2023   навчальний рік  

Профілізація «Фортепіано»

№ з/п Прізвище, ім’я по батькові №
справи

Результати
творчого
конкурсу

Рекомендація

1 Горда Іван Ігорович 85 180 До наказу

2 Гольонко Андрій Зурабович 91 183 До наказу

3 Макарова Ірина Віталіївна 129 175 До наказу

Профілізація «Оркестрові струнні інструменти»

№ з/п Прізвище, ім’я по батькові №
справи

Результати
творчого
конкурсу

Рекомендації

1 Погорецька  Євгенія  Володимирівна 98 190 До наказу



(віолончель)
2 Ладна Марина Сергіївна (віолончель) 142 160 До наказу

Профілізація «Оркестрові духові та ударні інструменти»

№ з/п Прізвище, ім’я по батькові №
справи

Результати
творчого
конкурсу

Рекомендації

1 Гергель Олег Русланович (баритон) 57 200 До наказу

Профілізація «Народні інструменти»

№ з/п Прізвище, ім’я по батькові №
справи

Результати
творчого
конкурсу

Рекомендації

1 Пономаренко Марія Олегівна (бандура) 134 160 До наказу

Профілізація «Спів естрадний»

№ з/п Прізвище, ім’я по батькові №
справи

Результати
творчого
конкурсу

Рекомендації

1 Буйко Соломія Євгенівна 99 165 До наказу

2 Бєляєва Анастасія Сергіївна 106 160 До наказу

3 Колісник Єлисавета Вікторівна 127 145 До наказу

Профілізація «Хорове диригування»

№ з/п Прізвище, ім’я по батькові №
справи

Результати
творчого
конкурсу

Рекомендації

1 Маслов Олексій Євгенович 73 150 До наказу

Профілізація «Музичне мистецтво естради»

№ з/п Прізвище, ім’я по батькові №
справи

Результати
творчого
конкурсу

Рекомендації

1 Литвинов Михайло Вадимович (гітара) 87 198 До наказу

2 Літерний  Нікіта  Костянтинович  (бас-
гітара)

128 186 До наказу

Проректор з адміністративно-господарської 
роботи та будівництва                                                             Ю.О. Карюк

Відповідальний секретар
приймальної комісії                                                                 О.В. Марценківська


