
ПРОТОКОЛ № 43/1 

 

засідання Приймальної комісії КМАМ ім. Р.М. Глієра 

від 15.09.2022 р. 

Присутні: 

Всі члени приймальної (відбіркової) комісії. 

Порядок денний: 

Про результати творчих іспитів та фахових вступних випробувань абітурієнтів-іноземців, 

які вступають до КМАМ ім. Р. М. Глієра на освітній ступінь «Бакалавр» на основі повної 

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

бакалавр на очну денну форму здобуття освіти за кошти юридичних та/або фізичних осіб. 

Слухали: 

Про результати творчих іспитів та фахових вступних випробувань абітурієнтів-іноземців, 

які вступають до КМАМ ім. Р. М. Глієра на освітній ступінь «Бакалавр» на основі повної 

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

бакалавр на очну денну форму здобуття освіти за кошти юридичних та/або фізичних осіб. 

Ухвалили:  

Затвердити результати творчих іспитів та фахових вступних випробувань абітурієнтів-

іноземців, які вступають до КМАМ ім. Р. М. Глієра на освітній ступінь «Бакалавр» на 

основі повної загальної середньої освіти та освітній ступінь «Магістр» на основі 

освітнього ступеня бакалавр та внести їх до таблиці результатів оцінювання до ЄДЕБО: 

ОС «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти 

Творчий конкурс «Виконання сольної програми» 

Профілізація «Спів естрадний» 

№ п/п Прізвище, ім’я № 

справи 

Бал за творчий 

конкурс 

1 Лань Пейао 149 170 

2 Чжан Ліньвей 150 165 

 

ОС «Магістр» на основі освітнього ступеня бакалавр 

Фахові вступні випробування 

Профілізація «Фортепіано» 



№ п/п Прізвище, ім’я № 

справи 

Результат фахового 

випробування 

1 Лю Сіньбо 85 180 

 

Профілізація «Спів естрадний» 

№ п/п Прізвище, ім’я № 

справи 

Результат фахового 

випробування 

1 Маршалл Ксенія Максимівна 63 160 

2 Джао Гуансі 65 170 

3 Люй Джен’ї 66 170 

 

Профілізація «Спів академічний» 

№ п/п Прізвище, ім’я № 

справи 

Результат фахового 

випробування 

1 Лі Сінпен 64 160 

 

Українська мова (усно) 

Профілізація «Фортепіано» 

 

№ п/п Прізвище, ім’я № 

справи 

Результат  

1 Лю Сіньбо 85 105 

 

Профілізація «Спів естрадний» 

 

№ п/п Прізвище, ім’я № 

справи 

Результат 

1 Маршалл Ксенія Максимівна 63 190 

 

 

 


