
                                                                                                                                               освітній ступінь «Бакалавр»
перший потік

на основі повної загальної середньої освіти
                                                                                                                         (дистанційна форма творчого конкурсу)

Дата
іспиту

Фортепіано Оркестрові
струнні

інструменти

Оркестрові духові
та ударні

інструменти

Народні
інструменти

Спів Хорове
диригування

Музикознавство Музичне
мистецтво

естради (джаз)

Спів джазовий

академічний,
народний

естрадний

06.07
Сер. 10.00

Творчий конкурс
(виконання сольної програми,

колоквіум)

10.00
Творчий конкурс

(виконання сольної програми,
колоквіум)

10.00
Творчий конкурс

(виконання сольної програми,
колоквіум)

10.00
Творчий конкурс
(виконання сольної

програми,
колоквіум)

10.00
Творчий конкурс:

теорія музики
(сольфеджіо, гармонія

усно), музична література,
колоквіум, фортепіано

07.07
Четв.

10.00
Творчий конкурс
(виконання сольної

програми,
колоквіум)

10.00
Творчий конкурс
(виконання сольної

програми,
колоквіум)

10.00
Творчий конкурс
(виконання сольної

програми,
колоквіум)

10.00
Творчий конкурс
(виконання сольної

програми,
колоквіум)

освітній ступінь «Бакалавр»
другий потік

на основі повної загальної середньої освіти
                                                                                                                          (дистанційна форма творчого конкурсу)

Дата
іспиту

Фортепіано Оркестрові струнні
інструменти

Оркестрові
духові та ударні

інструменти

Народні
інструменти

Спів Хорове
диригування

Музико
знавство

Музичне
мистецтво

естради (джаз)

Спів джазовий

академічний,
народний

естрадний

13.07
Сер. 10.00

Творчий конкурс
(виконання сольної програми,

колоквіум)

14.00
Творчий конкурс

(виконання сольної програми,
колоквіум)

10.00
Творчий конкурс
(виконання сольної

програми,
колоквіум)

10.00
Творчий конкурс

(виконання сольної програми,
колоквіум)

10.00
Творчий конкурс:

теорія музики
(сольфеджіо, гармонія

усно), музична література,
колоквіум, фортепіано

14.07
Четв.

10.00
Творчий конкурс
(виконання сольної

програми,
колоквіум)

10.00
Творчий конкурс
(виконання сольної

програми,
колоквіум)

10.00
Творчий конкурс
(виконання сольної

програми,
колоквіум)

10.00
Творчий конкурс
(виконання сольної

програми,
колоквіум)



освітній ступінь «Бакалавр»
контрактна денна та заочна форми здобуття освіти

на основі повної загальної середньої освіти
                                                                                                                         (дистанційна форма творчого конкурсу)

Дата
іспиту

Фортепіано Оркестрові струнні
інструменти

Оркестрові духові
та ударні

інструменти

Народні
інструменти

Спів Хорове
диригування

Музико
знавство

Музичне
мистецтво

естради (джаз)

Спів джазовий

академічний,
народний

естрадний

15.08
Пон. 10.00

Творчий конкурс
(виконання сольної програми,

колоквіум)

10.00
Творчий конкурс

(виконання сольної програми,
колоквіум)

10.00
Творчий конкурс

(виконання сольної програми,
колоквіум)

10.00
Творчий конкурс
(виконання сольної

програми,
колоквіум)

10.00
Творчий конкурс:

теорія музики
(сольфеджіо, гармонія

усно), музична література,
колоквіум, фортепіано

16.08
Вівт.

10.00
Творчий конкурс
(виконання сольної

програми,
колоквіум)

10.00
Творчий конкурс
(виконання сольної

програми,
колоквіум)

10.00, ауд. № 32
Творчий конкурс
(виконання сольної

програми,
колоквіум)

10.00
Творчий конкурс
(виконання сольної

програми,
колоквіум)


