
Р О З К Л А Д 
вступних іспитів до Київської муніципальної академії музики ім. Р.М. Глієра в 2019 році 

Освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст” 
на основі базової загальної середньої освіти 

Дата 

іспиту 

Фортепіано Оркестрові 

струнні 

інструменти 

Оркестрові духові та ударні 

інструменти 

Народні 

І інструменти 

Спів Хорове 

диригування 

Теорія музики Музичне 

мистецтво 

естради 

І група ІІ група дерев'яні та 

ударні 

мідні баян, 

акордеон 

струнні акад., народний естрадний 

14.07 

Нед 
10.00, Б. зала 14.00, Б. зала 

10.00, ауд. № 25 

Творчий конкурс 

(виконання сольної 

програми) 

10.00, ауд. № 26 13.00, ауд. № 26 
10.00, Ч. зала 

Творчий конкурс 

(викон. сольної 

програми) І гр. 

10.00, ауд. № 10 

Творчий конкурс- 

сольф. (муз. грамота) 

письмово 

10.00, ауд. № 36 

Творчий конкурс 

(виконання сольної 

програми)

Творчий конкурс 

(виконання сольної програми) 

Творчий конкурс 

(виконання сольної програми) 

15.07 

Пон 
10.00, ауд. № 43 12.00, ауд. № 43 

10.00, Ч. зала 

Творчий конкурс 
(викон. сольної 

програми) 

10.00, Б. зала 

Творчий конкурс 
(викон. сольної 

програми) ІІ гр. 

10.00, ауд. № 32 

Творчий конкурс 
(виконання сольної 

програми) 

10.00, ауд. № 10 
Творчий конкурс - 

сольф. (усно) 
Творчий конкурс 

(виконання сольної програми) 

16.07 

Вівт 
10.00, ауд. № 10 

Творчий конкурс 
(сольфеджіо) 

10.00, ауд. № 17 

Творчий конкурс 
(сольфеджіо) 

10.00, ауд. № 21 

Творчий конкурс 
(сольфеджіо) 

17.07 

Серед 
10.00, ауд. № 10 

Творчий конкурс 

(сольфеджіо) 

14.00, ауд. № 15 

Українська мова (усно) 

10.00, ауд. № 18 

Творчий конкурс 

(сольфеджіо) І гр. 

10.00, ауд. № 17 

Творчий конкурс - 

муз. література, 

фортепіано 

10.00, ауд. № 14 

Творчий конкурс 

(сольфеджіо) 

18.07 

Четв 

10.00, ауд. № 15 
Українська мова (усно) 

12.00, ауд. № 15 

Українська мова 

(усно) 

13.00, ауд. № 21 

Творчий конкурс 

(сольфеджіо) 

10.00, ауд. № 18 

Творчий конкурс 

(сольфеджіо) ІІ гр. 

10.00, ауд. № 10 

Творчий конкурс 

(сольфеджіо) 

19.07 

П’ятн 10.00, ауд. № 15 
Українська мова (усно) 

12.00, ауд. № 15 
Українська мова 

(усно) 

. 

14.00, ауд. № 15 
Українська мова 

(усно) 

20.07 

Суб 
10.00 ауд. № 17 

Українська мова 

(усно) 

12.00, ауд. № 17 

Українська мова 

(усно) 

14.00, ауд. № 17 

Українська мова 

(усно) 



 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» 

На другий курс контрактної (денної) форми навчання 
на основі повної загальної середньої освіти 

 
Дата 

іспиту 

Фортепіано Оркестрові 

струнні 

інструменти 

Оркестрові духові та ударні 

інструменти 

Народні 

І інструменти 

 

Спів Хорове 

диригування 

Теорія музики Музичне 

мистецтво 

естради 

 дерев'яні, мідні та ударні 
інструменти 

баян, акордеон струнні акад., 
народний 

естрадний  

14.07 

Нед 

 

16.00, Б. зала 

Творчий конкурс 

(виконання сольної програми) 

15.00, ауд. № 25 

Творчий конкурс 

(виконання сольної 

програми) 

 

15.00, ауд. № 26 

Творчий конкурс 

(виконання сольної програми) 

   

10.00, ауд. № 10 

Творчий конкурс- 

сольф. (муз. грамота) 

письмово 

15.00, ауд. № 36 

Творчий конкурс 

(виконання 

сольної програми) 

15.07 

Пон 

 

  

15.00, ауд. № 43 

Творчий конкурс 

(виконання сольної програми) 

 

15.00, Ч. зала 

Творчий конкурс 

(викон. сольної 

програми)  

15.00, Б. зала 

Творчий конкурс 

(викон. сольної 

програми) 

15.00, ауд. № 32 

Творчий конкурс 

(виконання сольної 

програми) 

10.00, ауд. № 10 

Творчий конкурс - 

сольф. (усно) 
 

16.07 

Вівт 

 

10.00, ауд. № 10 

Творчий конкурс 

(сольфеджіо) 

10.00, ауд. № 17 

Творчий конкурс 

(сольфеджіо) 

 

10.00, ауд. № 21 

Творчий конкурс 

(сольфеджіо) 

     

17.07 

Серед 

 

  

10.00, ауд. № 10 

Творчий конкурс 

(сольфеджіо) 

  

10.00, ауд. 18 

Творчий конкурс 

(сольфеджіо) 

 

10.00, ауд. № 17 
Творчий конкурс - 

муз. література, 

фортепіано 

10.00, ауд. № 14 

Творчий конкурс 

(сольфеджіо) 

18.07 

Четв 

 

 

 
   

10.00, ауд. № 21 

Творчий конкурс 

(сольфеджіо) 

 

10.00, ауд. № 10 

Творчий конкурс 

(сольфеджіо) 

  

19.07 

П’ятн 

 
         

20.07 

Суб 

 

 

16.00, ауд. № 17 

Українська мова та література (усно) 

(Для абітурієнтів, які мають право на 

складання іспитів) 

 

16.00, ауд. № 17 

Українська мова та 

література (усно) 

(Для абітурієнтів, 

які мають право на 
складання іспитів) 

16.00, ауд. № 17 

Українська мова та література (усно) 

(Для абітурієнтів, які мають право на 

складання іспитів) 

16.00, ауд. № 17 

Українська мова та література (усно) 

(Для абітурієнтів, які мають право на 

складання іспитів) 

16.00, ауд. № 17 

Українська мова та 

література (усно) 

(Для абітурієнтів, 

які мають право на 
складання іспитів) 

16.00, ауд. №17 

Українська мова та 

література (усно) 

(Для абітурієнтів, 

які мають право на 
складання іспитів) 

16.00, ауд. № 17 

Українська мова та 

література (усно) 

(Для абітурієнтів, 

які мають право на 
складання іспитів) 

16.00, ауд. № 17 

Українська мова та 

література (усно) 

(Для абітурієнтів, 

які мають право на 
складання іспитів) 

16.00, ауд. № 17 

Українська мова та 

література (усно) 

(Для абітурієнтів, 

які мають право на 
складання іспитів) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


