


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання
Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна 

адміністрація)
Київська муніципальна академія 

музики ім. Р.М. Глієра
Додаток до наказу від «08»  серпня 2019 року 

№ 242/19-ОД

025 Музичне мистецтво Комунальна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6269392 Беценко Іван Дмитрович 193005 B19 29.06.2019 Диплом 
бакалавра

естрадний спів 502

6268920 Вархомій Роксолана Іванівна 246443 B19 08.07.2019 Диплом 
бакалавра

естрадний спів 468

6716994 Висоцька Анна Вячеславівна 172768 B19 25.06.2019 Диплом 
бакалавра

естрадний спів 535

6390890 Кудря Оксана Віталіївна 172766 B19 25.06.2019 Диплом 
бакалавра

естрадний спів 479

6754006 Мажора Володимир Євгенович 172771 B19 25.06.2019 Диплом 
бакалавра

естрадний спів 530

5805108 Новицька Людмила Михайлівна 172762 B19 25.06.2019 Диплом 
бакалавра

естрадний спів 546

5906480 Сивун Катерина Олександрівна 172776 B19 25.06.2019 Диплом 
бакалавра

естрадний спів 549
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання
Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна 

адміністрація)
Київська муніципальна академія 

музики ім. Р.М. Глієра
Додаток до наказу від «08»  серпня 2019 року 

№ 242/19-ОД

025 Музичне мистецтво Комунальна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6497436 Ван Ченьсі 1044742018006949 24.06.2018 
Диплом бакалавра

Музичне мистецтво 
естради

325

6495423 Го Шенфу 1039542018003498 20.09.2018 
Диплом бакалавра

Музичне мистецтво 
естради

344

6492603 Люй Сян 1131142018000206 01.07.2018 
Диплом бакалавра

Музичне мистецтво 
естради

334
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання
Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна 

адміністрація)
Київська муніципальна академія 

музики ім. Р.М. Глієра
Додаток до наказу від «08»  серпня 2019 року 

№ 242/19-ОД

025 Музичне мистецтво Комунальна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5767704 Ватутіна Марія Дмитрівна 047312 M16 01.07.2016 Диплом 
магістра

академічний  спів 472
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання
Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна 

адміністрація)
Київська муніципальна академія 

музики ім. Р.М. Глієра
Додаток до наказу від «08»  серпня 2019 року 

№ 242/19-ОД

025 Музичне мистецтво Комунальна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6486094 Гайдай Марія Володимирівна 146680 B18 01.07.2018 Диплом 
бакалавра

академічний  спів 440
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання
Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна 

адміністрація)
Київська муніципальна академія 

музики ім. Р.М. Глієра
Додаток до наказу від «08»  серпня 2019 року 

№ 242/19-ОД

025 Музичне мистецтво Комунальна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6717717 Зайончковський Володимир Олегович 002259 C15 30.05.2015 Диплом 
спеціаліста

естрадний спів 545
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання
Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна 

адміністрація)
Київська муніципальна академія 

музики ім. Р.М. Глієра
Додаток до наказу від «08»  серпня 2019 року 

№ 242/19-ОД

025 Музичне мистецтво Комунальна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6496566 Лу Цзісюй 104551201805000244 07.06.2019 
Диплом бакалавра

естрадний спів 338

6489914 Мяо Юйбо B2018050762 01.07.2018 
Диплом бакалавра

естрадний спів 340

6781124 Сафарі Незхад Газал 172772 B19 25.06.2019 Диплом 
бакалавра

естрадний спів 328
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання
Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна 

адміністрація)
Київська муніципальна академія 

музики ім. Р.М. Глієра
Додаток до наказу від «08»  серпня 2019 року 

№ 242/19-ОД

025 Музичне мистецтво Комунальна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6780366 Лю Чуньянь 1053142019005244 15.06.2019 
Диплом бакалавра

академічний  спів 359

6486155 Хусітаер Улацзи 1053142018003975 15.06.2018 
Диплом бакалавра

академічний  спів 346
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