
ПРОТОКОЛ № 45 

 

засідання Приймальної комісії КМАМ ім. Р.М. Глієра 

від 23.09.2022 р. 

Присутні: 

всі члени Приймальної (відбіркової) комісії. 

 

Порядок денний: 

1.  Інформація відповідального секретаря приймальної комісії Римської О. Ю. щодо 

списку рекомендованих абітурієнтів, які вступають до КМАМ ім. Р. М. Глієра за 

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

освітнього ступеня бакалавр ( фіксована конкурсна пропозиція). 

2.  Інформація відповідального секретаря приймальної комісії Римської О. Ю. щодо 

списку рекомендованих абітурієнтів, які вступають до КМАМ ім. Р. М. Глієра за 

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

освітнього ступеня бакалавр (небюджетна конкурсна пропозиція за заочною 

формою здобуття освіти). 

3. Про результати іспиту з української мови абітурієнтів-іноземців, які вступають до 

КМАМ ім. Р. М. Глієра  на освітній рівень «Бакалавр» на основі повної загальної 

середньої освіти за кошти юридичних та/або фізичних осіб. 

4. Про результати вступного випробування з української мови абітурієнтів-іноземців, 

які вступають до КМАМ ім. Р. М. Глієра  на освітній рівень «Магістр» на основі 

освітнього ступеня бакалавр за кошти юридичних та/або фізичних осіб. 

 

Слухали:  

Інформація відповідального секретаря приймальної комісії Римської О. Ю. щодо списку 

рекомендованих абітурієнтів, які вступають до КМАМ ім. Р. М. Глієра за кошти 

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

ступеня бакалавр ( фіксована конкурсна пропозиція). 

Ухвалили: 

Затвердити списки абітурієнтів, які рекомендовані на очну денну форму навчання за 

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

ступеня бакалавр (фіксована конкурсна пропозиція). 

 

 

 

 

 

 



Спеціалізація: «Спів естрадний» 

 

№ з/п ПІБ № справи Конкурсний 

бал 

Рекомендація 

1 Бричок Олександр Сергійович 53 190 Рекомендовано 

на контракт 

2 Федунів Марія Василівна 77 150 Рекомендовано 

на контракт 

 

Спеціалізація: «Музичне мистецтво естради (джаз)» 

 

№ з/п ПІБ № справи Конкурсний бал Рекомендація 

1 Гальченко Павло Максимович 52 187 Рекомендовано 

на контракт 

 

Спеціалізація: «Спів академічний» 

 

№ з/п ПІБ № справи Конкурсний бал Рекомендація 

1 Шкарупа Сергій Олександрович 49 178 Рекомендовано 

на контракт 

2 Киша Юлія Олексівна 83 165 Рекомендовано 

на контракт 

3 Федоренко Софія Михайлівна 27 180 Рекомендовано 

на контракт 

4 Красновид Артем 

Олександрович 

60 160 Рекомендовано 

на контракт 

 

 

 

Спеціалізація: «Народні інструменти» 

  

№ з/п ПІБ № справи Конкурсний бал Рекомендація 

1  Пейчев Роман Георгійович 75 195 Рекомендовано 

на контракт 

 

 



Слухали: 

Інформація відповідального секретаря приймальної комісії Римської О. Ю. щодо списку 

рекомендованих абітурієнтів, які вступають до КМАМ ім. Р. М. Глієра за кошти 

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

ступеня бакалавр (небюджетна конкурсна пропозиція за заочною формою здобуття 

освіти). 

Ухвалили: 

Затвердити списки абітурієнтів, які рекомендовані на заочну форму здобуття освіти за 

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

ступеня бакалавр (небюджетна конкурсна пропозиція): 

Спеціалізація «Оркестрові струнні інструменти» 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал Рекомендація 

1 Дерій Андрій Сергійович 185 Рекомендовано 

на контракт 

 

 

Слухали: 

Інформацію про результати іспиту з української мови абітурієнтів-іноземців, які 

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

загальної середньої освіти за кошти юридичних та/або фізичних осіб. 

Ухвалили: 

Результати іспиту з української мови абітурієнтів-іноземців, які вступають до КМАМ ім. 

Р. М. Глієра  на освітній рівень «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти за 

кошти юридичних та/або фізичних осіб: 

 

 

Спеціалізація: «Спів естрадний» 

 

№ 

п/п 

ПІБ № справи Результат творчого конкурсу 

1 Лань Пейао 149 120 

2 Чжан Лінвей 150 110 

 

 

 



Слухали: 

Про результати вступного випробування з української мови абітурієнтів-іноземців, які 

вступають до КМАМ ім. Р. М. Глієра  на освітній ступінь «Магістр» на основі освітнього 

ступеня бакалавр за кошти юридичних та/або фізичних осіб. 

Ухвалили: 

Результати вступного випробування з української мови абітурієнтів-іноземців, які 

вступають до КМАМ ім. Р. М. Глієра  на освітній ступінь «Магістр» на основі освітнього 

ступеня бакалавр за кошти юридичних та/або фізичних осіб: 

Спеціалізація: «Спів естрадний» 

 

№ 

п/п 

ПІБ № справи Результат вступного 

випробування 

1 Люй Джен’ї 66 110 

2 Чжао Гуансі 65 145 

 

Спеціалізація: «Спів академічний» 

 

№ 

п/п 

ПІБ № справи Результат вступного 

випробування 

1 Лі Сінпен 64 105 

 

 


