




Додаток 1 

Графік проведення творчих конкурсів 

Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра в 2019 році 
 

освітній ступінь “Бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти 

Перший потік на місця регіонального замовлення 
  

 Дата 

іспиту 

 

 

Фортепіано Оркестрові струнні 
інструменти 

Оркестрові духові та 

ударні інструменти 

Народні  

інструменти 
Спів Хорове 

диригування 

Музикознавство Музичне мистецтво 

естради (джаз) 

Академічний 
народний 

Естрадний 
джазовий 

04.07 

Четвер 
10.00, Біла зала 

Творчий конкурс 
(виконання сольної 

програми) 

10.00, ауд. № 25 
Творчий конкурс 

(виконання сольної 

програми) 

10.00, ауд. № 43 
Творчий конкурс 

(виконання сольної 

програми) 

10.00, ауд. № 26 
Творчий конкурс 

(виконання сольної 

програми) 

10.00, Червона 
зала 

Творчий конкурс 
(виконання 

сольної 
програми) 

10.00, ауд. № 31-а 
Творчий конкурс 

(виконання 

сольної 
програми)   

10.00, ауд. № 32 
Творчий конкурс 

(виконання сольної 

програми) 

10.00, ауд. № 14 
Творчий конкурс: 

теорія музики 
(сольфеджіо 

письмово та усно) 

10.00, ауд. № 36 
Творчий конкурс 

(виконання сольної 

програми) 

05.07 

  

П’ятн. 10.00, ауд. № 9 

Колоквіум 

10.00, ауд. № 25 

Колоквіум 

10.00, ауд. № 43 

Колоквіум 

10.00, ауд. № 26 

Колоквіум 
 

10.00, ауд. № 31-а 
Творчий конкурс 

(виконання 

сольної 
програми)   

10.00, ауд. № 32 

Колоквіум 

10.00, ауд. № 14 
Творчий конкурс: 

теорія музики 
(гармонія  письмово 

та усно) 

10.00, ауд. № 36 

Колоквіум 

06.07 

Субота 

    
10.00, ауд. № 31-а 

Колоквіум 

10.00, ауд. № 14 
Колоквіум 

   

07.07 

Неділя 
10.00, ауд. № 14 

Творчий конкурс: теорія музики 
(сольфеджіо, гармонія – письмово) 

10.00, ауд. № 23, 24 

Творчий конкурс: теорія музики 
(сольфеджіо, гармонія – письмово) 

  

15.00, ауд. № 14 
Творчий конкурс: 

теорія музики 
(сольфеджіо, 

гармонія – 
письмово) 

15.00, ауд. № 9 
Творчий конкурс 

(музична 
література) 

15.00, ауд. № 15 
Творчий конкурс: 

теорія музики 
(сольфеджіо, 

гармонія – письмово) 

08.07 

Понед. 

10.00, ауд. № 14 

Творчий конкурс: теорія музики 
(сольфеджіо, гармонія – усно) 

10.00, ауд. № 23, 24 

Творчий конкурс: теорія музики 
(сольфеджіо, гармонія – усно) 

10.00, ауд. № 15 
Творчий конкурс 

(сольфеджіо 

усно) 

10.00, ауд. № 18 
Творчий конкурс 

(сольфеджіо 

усно) 

15.00, ауд. № 10 
Творчий конкурс: 

теорія музики 
(сольфеджіо, 

гармонія – усно) 

10.00, ауд. № 6 
Колоквіум, 

фортепіано 

15.00, ауд. № 14-а 
Творчий конкурс: 

теорія музики 
(сольфеджіо, 

гармонія – усно) 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

 

освітній ступінь “Бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти 

Другий потік на місця регіонального замовлення 
  

 Дата 

іспиту 

 

 

Фортепіано Оркестрові струнні 

інструменти 

Оркестрові духові та 

ударні інструменти 

Народні  

інструменти 
Спів Хорове 

диригування 

Музикознавство Музичне мистецтво 

естради (джаз) 

Академічний 

народний 
Естрадний 

джазовий 

08.07 

Понед. 
10.00, Біла зала 

Творчий конкурс 
(виконання сольної 

програми) 

10.00, ауд. № 25 
Творчий конкурс 

(виконання сольної 

програми) 

10.00, ауд. № 43 
Творчий конкурс 

(виконання сольної 

програми) 

10.00, ауд. № 26 
Творчий конкурс 

(виконання сольної 

програми) 

10.00, Червона 
зала 

Творчий конкурс 
(виконання 

сольної 
програми) 

10.00, ауд. № 31-а 
Творчий конкурс 

(виконання 

сольної 
програми)   

10.00, ауд. № 32 
Творчий конкурс 

(виконання сольної 

програми) 

10.00, ауд. № 10 
Творчий конкурс: 

теорія музики 
(сольфеджіо 

письмово та усно) 

10.00, ауд. № 36 
Творчий конкурс 

(виконання сольної 

програми) 

09.07 

  

Вівт. 10.00, ауд. № 9 
Колоквіум 

10.00, ауд. № 25 
Колоквіум 

10.00, ауд. № 43 
Колоквіум 

10.00, ауд. № 26 
Колоквіум 

 

10.00, ауд. № 31-а 
Творчий конкурс 

(виконання 

сольної 
програми)   

10.00, ауд. № 32 
Колоквіум 

10.00, ауд. № 14 
Творчий конкурс: 

теорія музики 
(гармонія  письмово 

та усно) 

10.00, ауд. № 36 
Колоквіум 

10.07 

Середа 

    
10.00, ауд. № 31-а 

Колоквіум 

10.00, ауд. № 14 

Колоквіум 
   

11.07 

Четвер 

10.00, ауд. № 14 
Творчий конкурс: теорія музики 

(сольфеджіо, гармонія – письмово) 

10.00, ауд. № 23, 24 
Творчий конкурс: теорія музики 

(сольфеджіо, гармонія – письмово) 

  

15.00, ауд. № 14 
Творчий конкурс: 

теорія музики 
(сольфеджіо, 

гармонія – 
письмово) 

15.00, ауд. № 9 
Творчий конкурс 

(музична 
література) 

15.00, ауд. № 15 
Творчий конкурс: 

теорія музики 
(сольфеджіо, 

гармонія – письмово) 

12.07 

П’ятн. 

 10.00, ауд. № 14 

Творчий конкурс: теорія музики 
(сольфеджіо, гармонія – усно) 

10.00, ауд. № 23, 24 

Творчий конкурс: теорія музики 
(сольфеджіо, гармонія – усно) 

10.00, ауд. № 15 
Творчий конкурс 

(сольфеджіо 

усно) 

10.00, ауд. № 18 
Творчий конкурс 

(сольфеджіо 

усно) 

15.00, ауд. № 10 
Творчий конкурс: 

теорія музики 
(сольфеджіо, 

гармонія – усно) 

10.00, ауд. № 6 

Колоквіум, 

фортепіано 

15.00, ауд. № 14-а 
Творчий конкурс: 

теорія музики 
(сольфеджіо, 

гармонія – усно) 
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