
 
 

Освітній ступінь «бакалавр» 

Перший потік 
на основі повної загальної середньої освіти 

 

Дата 

Іспиту 

 

 

Фортепіано Оркестрові струнні 
інструменти 

Оркестрові духові 

та ударні 

інструменти 

Народні  

інструменти 
Спів Хорове 

диригування 

Музико 

знавство 

Музичне мистецтво 

естради (джаз) 

Академічний 
народний 

Естрадний 
джазовий 

04.07 

Четв 10.00, Б. 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, Ч. зала 

Творчий конкурс 
(виконання сольної 

програми) 

10.00, ауд. № 31-а 

Творчий конкурс 
(виконання сольної 

програми) І гр. 

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 

15.00, ауд. № 26 

Колоквіум 
 

10.00, ауд. № 31-а 

Творчий конкурс 
(виконання сольної 

програми) ІІ гр. 

10.00, ауд. № 32 

Колоквіум 

10.00, ауд. № 14 

Творчий конкурс: 
теорія музики (гармонія  

письмово та усно) 

10.00, ауд. № 36 

Колоквіум 

06.07 

Суб 
    

10.00, ауд. № 31-а 

Колоквіум 

10.00, ауд. № 14 

Колоквіум 
   

07.07 

Нед 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 

Пон 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) 

 
         

20.07 

Суб 10.00, ауд. № 15 

Українська мова, література (усно) 

Для абітурієнтів, які мають право на складання іспитів 

10.00, ауд. № 15 

Українська мова, література (усно) 

Для абітурієнтів, які мають право на складання іспитів 

10.00, ауд. № 15 

Українська мова, література (усно) 

Для абітурієнтів, які мають право на 

складання іспитів 

10.00, ауд. № 15 

Українська мова, література (усно) 

Для абітурієнтів, які мають право на складання іспитів 

21.07 

Нед         

22.07 

Пон 
10.00, ауд. № 15 

Історія України (усно) 

Для абітурієнтів, які мають право на складання іспитів 

10.00, ауд. № 15 

Історія України (усно) 

Для абітурієнтів, які мають право на складання іспитів 

10.00, ауд. № 15 

Історія України (усно) 

Для абітурієнтів, які мають право на 

складання іспитів 

10.00, ауд. № 15 

Історія України (усно) 

Для абітурієнтів, які мають право на складання іспитів 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

Освітній ступінь «бакалавр» 

Другий потік 
на основі повної загальної середньої освіти 

 

Дата 

Іспиту 

 

 

Фортепіано Оркестрові струнні 
інструменти 

Оркестрові духові 

та ударні 

інструменти 

Народні  

інструменти 
Спів Хорове 

диригування 

Музико 

знавство 

Музичне мистецтво 

естради (джаз) 

Академічний 
народний 

Естрадний 
джазовий 

08.07 

Понед 10.00, кл. Б. зала 

Творчий конкурс 

(виконання сольної програми) 

10.00, кл. № 25 

Творчий конкурс 

(виконання сольної програми) 

10.00, кл. № 43 

Творчий конкурс 
(виконання сольної 

програми) 

10.00, кл. № 26 

Творчий конкурс 

(виконання сольної 

програми 

10.00, Ч. зала 

Творчий конкурс 
(виконання сольної 

програми) 

10.00, кл. № 31-а 

Творчий конкурс 
(виконання сольної 

програми) 

10.00, кл. № 32 

Творчий конкурс 
(виконання сольної 

програми) 

10.00, кл. № 10 

Творчий конкурс: 
теорія музики 

(сольфеджіо письмово та 
усно) 

10.00, кл. № 36 

Творчий конкурс 
(виконання сольної 

програми) 

09.07 

Вівт 10.00, кл. № 9 

Колоквіум 

10.00, кл. № 25 

Колоквіум 

10.00, кл. № 43 

Колоквіум 

10.00, кл. № 26 

Колоквіум 
 

10.00, кл. № 31-а 

Творчий конкурс 
(виконання сольної 

програми) 

10.00, кл. № 32 

Колоквіум 

10.00, кл. № 14 

Творчий конкурс: 
теорія музики (гармонія  

письмово та усно) 

10.00, кл. № 36 

Колоквіум 

10.07 

Серед 
    

10.00, кл. № 31-а 

Колоквіум 

10.00, кл. № 14 

Колоквіум 
   

11.07 

Четв 10.00, кл. № 14 

Творчий конкурс: теорія музики 

(сольфеджіо, гармонія – письмово) 

10.00, кл. № 23, 24 

Творчий конкурс: теорія музики 

(сольфеджіо, гармонія – письмово 

  

15.00, кл. № 14 

Творчий конкурс: 

теорія музики 

(сольфеджіо, гармонія 

– письмово) 

15.00, кл. № 9 

Творчий конкурс 
(музична література) 

15.00, кл. № 15 

Творчий конкурс: теорія 

музики (сольфеджіо, 

гармонія – письмово) 

12.07 

П’ятн 10.00, кл. № 14 

Творчий конкурс: теорія музики 

(сольфеджіо, гармонія – усно) 

10.00, кл. № 23, 24 

Творчий конкурс: теорія музики 

(сольфеджіо, гармонія – усно) 

10.00, кл. № 15 

Творчий конкурс 

(сольфеджіо усно) 

10.00, кл. № 18 

Творчий конкурс 

(сольфеджіо усно) 

15.00, кл. № 10 

Творчий конкурс: 

теорія музики 

(сольфеджіо, гармонія 

– усно) 

10.00, кл. № 6 

Колоквіум, фортепіано 

15.00, кл. № 14-а 

Творчий конкурс: теорія 

музики (сольфеджіо, 

гармонія – усно) 

 
         

20.07 

Суб 10.00, кл. № 15 

Українська мова, література (усно) 

Для абітурієнтів, які мають право на складання іспитів 

10.00, кл. № 15 

Українська мова, література (усно) 

Для абітурієнтів, які мають право на складання іспитів 

10.00, кл. № 15 

Українська мова, література (усно) 

Для абітурієнтів, які мають право на 

складання іспитів 

10.00, кл. № 15 

Українська мова, література (усно) 

Для абітурієнтів, які мають право на складання іспитів 

21.07 

Нед         

22.07 

Понед 
10.00, кл. № 15 

Історія України (усно) 

Для абітурієнтів, які мають право на складання іспитів 

10.00, кл. № 15 

Історія України (усно) 

Для абітурієнтів, які мають право на складання іспитів 

10.00, кл. № 15 

Історія України (усно) 

Для абітурієнтів, які мають право на 

складання іспитів 

10.00, кл. № 15 

Історія України (усно) 

Для абітурієнтів, які мають право на складання іспитів 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Освітній ступінь «бакалавр» 

Контрактна денна та заочна форми навчання 
на основі повної загальної середньої освіти 

 
Дата 

Іспиту 

 

 

Фортепіано Оркестрові струнні 

інструменти 

Оркестрові духові та 

ударні інструменти 

Народні  

інструменти 
Спів Хорове 

диригування 

Музико 

знавство 

Музичне мистецтво 

естради (джаз) 

Академічний 

народний 
Естрадний 
джазовий 

15.07 

Понед 10.00, кл. №9 

Творчий конкурс 
(виконання сольної програми) 

10.00, кл. № 25 

Творчий конкурс 
(виконання сольної програми) 

10.00, кл. № 46 

Творчий конкурс 
(виконання сольної програми) 

15.00, кл. № 26 

Творчий конкурс 

(виконання сольної 

програми 

 

10.00, кл. № 31-а 

Творчий конкурс 
(виконання сольної 

програми) 

10.00, кл. № 28 

Творчий конкурс 
(виконання сольної 

програми) 

10.00, кл. № 14 

Творчий конкурс: 
теорія музики 

(сольфеджіо письмово та 

усно) 

10.00, кл. № 36 

Творчий конкурс 
(виконання сольної 

програми) 

16.07 

Вівт 10.00, кл. № 9 

Колоквіум 

10.00, кл. № 25 

Колоквіум 

10.00, кл. № 43 

Колоквіум 

15.00, кл. № 26 

Колоквіум 

10.00, Ч. зала 

Творчий конкурс 
(виконання сольної 

програми) 

10.00, кл. № 31-а 

Творчий конкурс 
(виконання сольної 

програми) 

10.00, кл. № 32 

Колоквіум 

10.00, кл. № 14 

Творчий конкурс: 
теорія музики (гармонія  

письмово та усно) 

10.00, кл. № 36 

Колоквіум 

17.07 

Серед 
    

10.00, кл. № 31-а 

Колоквіум 

10.00, кл. № 15 

Колоквіум 
   

18.07 

Четв 10.00, кл. № 14 

Творчий конкурс: теорія музики 

(сольфеджіо, гармонія – письмово) 

10.00, кл. № 23, 24 

Творчий конкурс: теорія музики 

(сольфеджіо, гармонія – письмово) 

  

15.00, кл. № 14 

Творчий конкурс: 

теорія музики 

(сольфеджіо, гармонія 

– письмово) 

15.00, кл. № 9 

Творчий конкурс 
(музична література) 

15.00, кл. № 22 

Творчий конкурс: теорія 

музики (сольфеджіо, 

гармонія – письмово) 

19.07 

П’ятн 10.00, кл. № 14 

Творчий конкурс: теорія музики 

(сольфеджіо, гармонія – усно) 

10.00, кл. № 23, 24 

Творчий конкурс: теорія музики 

(сольфеджіо, гармонія – усно) 

10.00, кл. № 22 

Творчий конкурс 

(сольфеджіо усно) 

10.00, кл. № 18 

Творчий конкурс 

(сольфеджіо усно) 

15.00, кл. № 10 

Творчий конкурс: 

теорія музики 

(сольфеджіо, гармонія 

– усно) 

10.00, кл. № 6 

Колоквіум, фортепіано 

15.00, кл. № 14-а 

Творчий конкурс: теорія 

музики (сольфеджіо, 

гармонія – усно) 

 
         

20.07 

Суб 
10.00, кл. № 15 

Українська мова, література (усно) 

Для абітурієнтів, які мають право на складання іспитів 

10.00, кл. № 15 

Українська мова, література (усно) 

Для абітурієнтів, які мають право на складання іспитів 

10.00, кл. № 15 

Українська мова, література (усно) 

Для абітурієнтів, які мають право на 

складання іспитів 

10.00, кл. № 15 

Українська мова, література (усно) 

Для абітурієнтів, які мають право на складання іспитів 

21.07 

Нед         

22.07 

Пон 
10.00, кл. № 15 

Історія України (усно) 

Для абітурієнтів, які мають право на складання іспитів 

10.00, кл. № 15 

Історія України (усно) 

Для абітурієнтів, які мають право на складання іспитів 

10.00, кл. № 15 

Історія України (усно) 

Для абітурієнтів, які мають право на 

складання іспитів 

10.00, кл. № 15 

Історія України (усно) 

Для абітурієнтів, які мають право на складання іспитів 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Освітній ступінь «бакалавр» 

На другий курс контрактної (денної та заочної) форми навчання 
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

 
Дата 

Іспиту 

 

 

Фортепіано Оркестрові 

струнні 
інструменти 

Оркестрові духові 

та ударні 

інструменти 

Народні  

інструменти 
Спів Хорове диригування Музико 

знавство 

Музичне мистецтво 

естради (джаз) 

Академічний 

народний 
Естрадний 
джазовий 

24.07 

Серед  
10.00, Б. зала 

Творчий конкурс 
(виконання сольної 

програми) 

10.00, 25 

Творчий конкурс 
(виконання сольної 

програми) 

10.00, кл. № 43 

Творчий конкурс 
(виконання сольної 

програми) 

10.00, кл. № 26 

Творчий конкурс 

(виконання сольної 

програми) 

10.00, Ч. зала 

Творчий конкурс 
(виконання сольної 

програми) 

10.00, кл. № 31-а 

Творчий конкурс 
(виконання сольної 

програми) 

10.00, кл. № 32 

Творчий конкурс 
(виконання сольної програми) 

10.00, кл. № 10 

Творчий конкурс: 

теорія музики 
(сольфеджіо письмово та 

усно) 

10.00, кл. № 36 

Творчий конкурс 
(виконання сольної 

програми) 

25.07 

Четв 10.00, кл. № 9 

Колоквіум 

10.00, кл. № 25 

Колоквіум 

10.00, кл. № 43 

Колоквіум 

10.00, кл. № 26 

Колоквіум 

10.00, кл. № 31-а 

Колоквіум 
 

10.00, кл. № 32 

Колоквіум 

10.00, кл. № 10 

Творчий конкурс: 
теорія музики (гармонія  

письмово та усно) 

10.00, кл. № 36 

Колоквіум 

26.07 

П’ятн 
10.00, кл. № 14 

Творчий конкурс: теорія музики 

(сольфеджіо, гармонія – письмово) 

10.00, кл. № 23, 24 

Творчий конкурс: теорія музики 

(сольфеджіо, гармонія – письмово) 

 
10.00, кл. № 21 

Колоквіум 

15.00, кл. № 14 

Творчий конкурс: теорія 

музики (сольфеджіо, 

гармонія – письмово) 

10.00, кл. № 9 

Творчий конкурс 
(музична література) 

15.00, кл. № 15 

Творчий конкурс: теорія 

музики (сольфеджіо, 

гармонія – письмово) 

27.07 

Суб 
10.00, кл. № 14 

Творчий конкурс: теорія музики 

(сольфеджіо, гармонія – усно) 

10.00, кл. № 23, 24 

Творчий конкурс: теорія музики 

(сольфеджіо, гармонія – усно) 

10.00, кл. № 15 

Творчий конкурс 

(сольфеджіо усно) 

10.00, кл. № 18 

Творчий конкурс 

(сольфеджіо усно) 

15.00, кл. № 10 

Творчий конкурс: теорія 

музики (сольфеджіо, 

гармонія – усно) 

10.00, кл. № 6 

Колоквіум, фортепіано 

15.00, кл. № 15 

Творчий конкурс: теорія 

музики (сольфеджіо, 

гармонія – усно) 

28.07 

Нед        

29.07 

Пон 

10.00, кл. № 18 

Українська мова, література (усно) 

Для абітурієнтів, які мають право на складання 

іспитів 

10.00, кл. № 18 

Українська мова, література (усно) 

Для абітурієнтів, які мають право на складання 

іспитів 

11.00, кл. № 18 

Українська мова, література (усно) 

Для абітурієнтів, які мають право на складання 

іспитів 

11.00, кл. № 18 

Українська мова, література (усно) 

Для абітурієнтів, які мають право на складання іспитів 

30.07 

Вівт 

10.00, кл. № 15 

Історія України (усно) 

Для абітурієнтів, які мають право на складання 

іспитів 

10.00, кл. № 15 

Історія України (усно) 

Для абітурієнтів, які мають право на складання 

іспитів 

11.00, кл. № 15 

Історія України (усно) 

Для абітурієнтів, які мають право на складання 

іспитів 

11.00, кл. № 15 

Історія України (усно) 

Для абітурієнтів, які мають право на складання іспитів 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

Освітній ступінь «магістр» 

(денна та заочна форми навчання) 

 
Дата 

Іспиту 

 

 

Фортепіано Оркестрові 
струнні 

інструменти 

Оркестрові духові 

та ударні 

інструменти 

Народні  
інструменти 

Спів Хорове 

диригування 

Музико 

знавство 

Музичне 

мистецтво естради 

(джаз) 
Академічний 

народний 
Естрадний 
джазовий 

24.07 

Серед  
14.00, Б. зала 

Творчий конкурс 
(виконання сольної 

програми) 

14.00, кл. № 25 

Творчий конкурс 
(виконання сольної 

програми) 

14.00, кл. № 43 

Творчий конкурс 
(виконання сольної 

програми) 

14.00, кл. № 26 

Творчий конкурс 

(виконання сольної 

програми 

 

14.00, кл. № 31-а 

Творчий конкурс 
(виконання сольної 

програми) 

14.00, кл. № 32 

Творчий конкурс 
(виконання сольної 

програми) 

14.00, кл. № 10 

Творчий конкурс 
(теорія та історія 

музики ) 

14.00, кл. № 36 

Творчий конкурс 
(виконання сольної 

програми) 

25.07 

Четв     

14.00, Ч. зала 

Творчий конкурс 
(виконання сольної 

програми) 

    

26.07 

П’ятн 10.00 кл. № 14-а 

Іноземна мова 

12.00 кл. № 14-а 

Іноземна мова 
  

14.00 кл. № 14-а 

Іноземна мова 
 

27.07 

Суб   
10.00 кл. № 14-а 

Іноземна мова 
  

13.00 кл. № 14-а 

Іноземна мова 

 

 
 
 


