
Комунальний вищий навчальний заклад 

«УЖГОРОДСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ КОЛЕДЖ імені Д.Є.ЗАДОРА» 

Закарпатської обласної ради 
у 2019 році проводить прийом студентів 

 
на денну форму навчання за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» за 

регіональним замовленням та за кошти фізичних або юридичних осіб на основі 
базової загальної середньої освіти  

за спеціалізаціями: 
  СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ   КВАЛІФІКАЦІЇ ВИПУСКНИКА  

 
ФОРТЕПІАНО 

  

викладач; концертмейстер, артист 
ансамблю;  

      додаткова - керівник оркестру, ансамблю.  

 ОРКЕСТРОВІ СТРУННІ ІНСТРУМЕНТИ   викладач; артист оркестру, ансамблю;  

 (скрипка, альт, віолончель, контрабас)   додаткова - керівник оркестру, ансамблю.  

 ОРКЕСТРОВІ ДУХОВІ ТА УДАРНІ   викладач;   

 ІНСТРУМЕНТИ (флейта, гобой, кларнет, фагот,  артист оркестру, ансамблю;  

 валторна, труба, тромбон, туба, саксофон, ударні)  додаткова - керівник оркестру, ансамблю.  

 НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ (баян, акордеон,   викладач; артист оркестру, ансамблю;  

 домра, гітара, цимбали)   додаткова - керівник оркестру, ансамблю.  

 ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ   викладач; артист хору, ансамблю;  

      керівник хору, ансамблю.  

 СПІВ   викладач;   

      артист хору, ансамблю.  

 ТЕОРІЯ МУЗИКИ   викладач.   

 

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЕСТРАДИ 

  

викладач, 
артист оркестру, ансамблю; 

додаткова - керівник оркестру, ансамблю.  

 Термін навчання:3 роки 10 місяців;  

  ТЕРМІНИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2019 РОКУ   

       

 № Етапи  на базі 9 класів: 

1.  Прийом документів з 01 по 13 липня 

2.  Вступні іспити та творчі конкурси з 14 по 21 липня 

3.  Рейтинговий список вступників 23 липня 

4.  Виконання вимог до зарахування до 27 липня 

5.  Зарахування на бюджет 29 липня 

6.  Зарахування на контракт 01 серпня 

  ПЕРЕЛІК ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ   

на базі 9 класів: 

1.ТВОРЧИЙ КОНКУРС: 

усі спеціалізації (крім «Теорія музики»): 

- фах (сольна програма); 

- сольфеджіо та музична грамота (усно). 

Спеціалізація «Теорія музики»: 

- сольфеджіо та музична грамота (письмово та усно); 

- музична література (письмово та усно); 

2. УКРАЇНСЬКА МОВА 

(диктант) 

З програмами та критеріями оцінювання творчих конкурсів можна ознайомитись на сайті 
Ужгородського музичного коледжу імені Д.Є. Задора (www. muzdepartament.uz.ua)  

в розділі «Абітурієнту». 

 
 



Вступники на базі 9 класів подають особисто заяву про вступ, до якої 

додають наступні документи: 
 

1. Копію паспорта (пред’являють оригінал). 

 

2. Копію свідоцтва про базову загальну середню освіту і додаток до нього 

(засвідчується за оригіналом приймальною комісією). 

3. Чотири  кольорових фотокартки  розміром 3х4. 

 

4. Документ про початкову мистецьку освіту (за наявності). 

5. Копію військового квитка або посвідчення про приписку до призовної 

дільниці (за наявності). 

6. Копію ідентифікаційного коду. 

 

7. Документи про пільги, встановлені законодавством України (якщо 

абітурієнт на такі претендує). 

Документи подаються у паперовій папці. 

 

Ужгородський музичний коледж імені Д.Є. Задора 
м.Ужгород, вул. Волошина, 13  

www. muzdepartament.uz.ua 

e-mail: muz.zador@i.ua 

 

Довідки за тел. (0312) 63-19-50 


