
ПРОТОКОЛ № 49 

 

засідання Приймальної комісії КМАМ ім. Р.М. Глієра 

від 27.09.2022 р. 

Присутні:  

всі члени Приймальної (відбіркової) комісії. 

Порядок денний:  

1. Про зарахування студентів-іноземців на І курс очної денної форми здобуття освіти 

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

загальної середньої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво». 

2. Про зарахування студентів-іноземців 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 зарахування студентів-іноземців на І курс очної денної форми здобуття освіти за 

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

загальної середньої освіти 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 «27» вересня 2022 року, протокол № 49, 

провести наказом № 57/22-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 ступінь «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти 

наступних абітурієнтів-іноземців: 

 

2022/2023 навчальний рік 

Спеціалізація: «Спів естрадний» 

 

 

№ 

п/п 

ПІБ № справи Конкурсний бал Рекомендація  

1 Лань Пейао 149 290 До наказу 

2 Чжан Лінвей 150 275 До наказу 

 

 

 



Слухали: 

Про зарахування студентів-іноземців 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 «27» вересня 2022 року, протокол № 49, 

провести наказом № 61/22-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 ступінь «Магістр» на основі освітнього ступеня бакалавр 

наступних абітурієнтів-іноземців: 

2022/2023 навчальний рік 

Спеціалізація: «Спів естрадний» 

№ 

п/п 

ПІБ № справи Конкурсний бал Рекомендація  

1 Люй Джен’ї 66 280 До наказу 

2 Чжао Гуансі 65 315 До наказу 

3 Маршалл Ксенія 

Максимівна 

63 350 До наказу 

 

Спеціалізація: «Спів академічний» 

№ 

п/п 

ПІБ № справи Конкурсний бал Рекомендація  

1 Лі Сінпен 64 265 До наказу 

 

Спеціалізація: «Фортепіано» 

№ 

п/п 

ПІБ № 

справи 

Конкурсний бал Рекомендація  

1 Лю Сіньбо 85 285 До наказу 

 

 


