
ПРОТОКОЛ № 50 

 

засідання Приймальної комісії КМАМ ім. Р.М. Глієра 

від 24.10.2022 р. 

Присутні:  

всі члени Приймальної (відбіркової) комісії. 

Порядок денний:  

1. Про допущення до творчих іспитів та фахових вступних випробувань абітурієнтів-

іноземців очної денної форми здобуття освіти, які вступають до КМАМ ім. Р. М. Глієра за 

кошти юридичних та/або фізичних осіб на освітній ступень «Бакалавр» на основі повної 

загальної середньої освіти та освітній ступінь «Магістр» на основі освітнього ступеня 

бакалавр за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво». 

2. Про результати творчих іспитів та фахових випробувань абітурієнтів-іноземців 

очної денної форми здобуття освіти, які вступають до КМАМ ім. Р. М. Глієра за кошти 

юридичних та/або фізичних осіб на освітній ступень «Бакалавр» на основі повної 

загальної середньої освіти та освітній ступінь «Магістр» на основі освітнього ступеня 

бакалавр за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво». 

 

Слухали:  

Інформація про допущення до творчих іспитів абітурієнта-іноземця очної денної форми 

здобуття освіти, який вступає до КМАМ ім. Р. М. Глієра за кошти юридичних та/або 

фізичних осіб на освітній ступень «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти 

за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво». 

Ухвалили: 

Допустити до творчих іспитів та фахових випробувань абітурієнта-іноземця очної денної 

форми здобуття освіти, який вступає до КМАМ ім. Р. М. Глієра за кошти юридичних 

та/або фізичних осіб на освітній ступень «Бакалавр» на основі повної загальної середньої 

освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво». 

Спеціалізація «Оркестрові струнні інструменти» 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я № справи Рекомендація 

1 Сін Ін 151 Допущено 

 

 

Слухали: 

Про допущення до фахових вступних випробувань абітурієнтів-іноземців очної денної 

форми здобуття освіти, які вступають до КМАМ ім. Р. М. Глієра за кошти юридичних 

та/або фізичних осіб на освітній ступінь «Магістр» на основі освітнього ступеня бакалавр 

за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво». 

 



Ухвалили: 

Допустити до фахових вступних випробувань абітурієнтів-іноземців очної денної форми 

здобуття освіти, які вступають до КМАМ ім. Р. М. Глієра за кошти юридичних та/або 

фізичних осіб на освітній ступінь «Магістр» на основі освітнього ступеня бакалавр за 

спеціальністю 025 «Музичне мистецтво». 

 

Спеціалізація «Спів естрадний» 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я № справи Рекомендація 

1 Люй Цюаньшао 87 Допущено 

2 Лі Вейжань 88 Допущено 

 

Слухали: 

Інформація про результати творчих іспитів абітурієнта-іноземця очної денної форми 

здобуття освіти, який вступаює до КМАМ ім. Р. М. Глієра за кошти юридичних та/або 

фізичних осіб на освітній ступень «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти 

бакалавр за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво». 

Ухвалили: 

Затвердити результати творчих іспитів абітурієнта-іноземця очної денної форми здобуття 

освіти, який вступає до КМАМ ім. Р. М. Глієра за кошти юридичних та/або фізичних осіб 

на освітній ступень «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти бакалавр за 

спеціальністю 025 «Музичне мистецтво». 

Спеціалізація «Оркестрові струнні інструменти» 

№ з/п Прізвище, ім’я № справи Результат 

творчого 

конкурсу 

Результат з 

української 

мови 

1 Сін Ін 151 146 128 

 

 

Слухали: 

Інформація про результати фахових вступних випробувань абітурієнтів-іноземців очної 

денної форми здобуття освіти, які вступають до КМАМ ім. Р. М. Глієра за кошти 

юридичних та/або фізичних осіб на освітній ступінь «Магістр» на основі освітнього 

ступеня бакалавр за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво». 

Ухвалили: 

Затвердити результати фахових вступних випробувань абітурієнтів-іноземців очної денної 

форми здобуття освіти, які вступають до КМАМ ім. Р. М. Глієра за кошти юридичних 

та/або фізичних осіб на освітній ступінь «Магістр» на основі освітнього ступеня бакалавр 

за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» та внести до таблиці ЄДБО: 

 

 

 

 

 



Спеціалізація «Спів естрадний» 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я № справи Результат 

фахового 

вступного 

випробування 

Результат 

випробування  

з української 

мови 

1 Люй Цюаньшао 87 170 155 

2 Лі Вейжань 88 175 178 

 

 

 

 

 

 


