
ПРОТОКОЛ № 54 

 

засідання Приймальної комісії КМАМ ім. Р.М. Глієра 

від 01.11.2022 р. 

Присутні: 

всі члени Приймальної (відбіркової) комісії. 

Порядок денний: 

1. Про результати фахових вступних 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 ступінь «Магістр» на основі освітнього ступеня бакалавр 

за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво». 

2. Про зарахування студента-іноземця на І курс очної денної форми здобуття освіти за 

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

освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво». 

Слухали: 

Про результати фахових вступних 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 ступінь «Магістр» на основі освітнього ступеня бакалавр за 

спеціальністю 025 «Музичне мистецтво». 

Ухвалили:  

Результати фахових вступних 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 ступінь «Магістр» на основі освітнього ступеня бакалавр за 

спеціальністю 025 «Музичне мистецтво»: 

 

Спеціалізація «Спів естрадний» 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я № справи Результат 

фахового 

випробування 

Результат 

випробування 

з української 

мови 

1 Чжан Цзінбо 89 155 145 

 

 

 

 

Слухали: 

Про зарахування студента-іноземця на І курс очної денної форми здобуття освіти за кошти 

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

ступеня бакалавр за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво». 

Ухвалили:  



На підставі Правил прийому до Київської муніципальної академії музики ім. Р.М. Глієра у 

2022 році та рішення Приймальної комісії від «01» листопада 2022 року, протокол № 54, 

провести наказом № 92/22-ОД до зарахування на перший курс очної денної форми 

здобуття освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» за кошти юридичних та/або 

фізичних осіб на освітній ступень «Магістр» на основі освітнього ступеня бакалавр 

наступного абітурієнта-іноземця: 

Спеціалізація «Спів естрадний» 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я № справи Конкурсний 

бал 

Рекомендація 

1 Чжан Цзінбо 89 300 До наказу 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


