
У 2019 р. Харківська державна академія культури здійснює прийом на 
факультет музичного мистецтва за напрямом підготовки 02 – «Культура і 
мистецтво», спеціальністю 025 – «Музичне мистецтво», освітніми рівнями: 

– «бакалавр», з освітніми програмами «Естрадний спів», «Музичне 
мистецтво естради», «Оркестрові духові та ударні інструменти», «Хорове 
диригування», «Народні інструменти», «Народний спів»; 

– «магістр», з освітньою програмою «Музичне мистецтво». 
 

Звертаємо вашу увагу, що цього року при вступі на навчання за 
освітнім рівнем «бакалавр» творчі іспити проходять до початку прийому 
документів: з 1 по 12 липня відповідно до графіку проведення творчого 
конкурсу згідно умов Правил прийому до Харківської державної академії 
культури в 2019 р. 

Кожен абітурієнт має обрати на свій розсуд час складання іспитів 
(творчого конкурсу) – одну з чотирьох сесій, визначених у Правилах 
прийому. Присутність абітурієнта на консультації не є обов’язковою, але 
бажана. 

Кожна із сесій має два етапи. На першому етапі складається творчий 
іспит, на другому – теоретичний. 

Участь абітурієнта можлива лише в одній із сесій. Без проходження 
творчого конкурсу подача документів на спеціальність «Музичне мистецтво» 
унеможливлюється. 

 

Подача документів здійснюється в електронній формі. Якщо в 
абітурієнта немає технічної можливості це зробити, він може звернутися до 
консультаційного центру ХДАК з метою створення електронного кабінету, 
внесення заяв у електронній формі, завантаження додатка до документа про 
повну загальну середню освіту, довідки про реєстрацію місця проживання (у 
разі необхідності), згідно з додатком 13 Правил реєстрації місця проживання 
та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного 
демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 02 березня 2016 р. № 207. 

Прийом документів на спеціальність «Музичне мистецтво» для 
здобуття ступеня бакалавра осіб, які здобули повну загальну середню освіту, 
здійснюватиметься з 10 липня до 18.00 годин 16 липня. 

 

Оприлюднення рейтингового списку вступників відбудеться не 
пізніше 18.00 годин 26 липня.  

 



Вступники, які отримали рекомендації до зарахування на місця 
державного замовлення, повинні до 18.00 години 31 липня особисто подати 
до приймальної комісії ХДАК оригінали документа про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього 
незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених 
Правилами прийому. 

Термін зарахування вступників за державним замовленням – не 
пізніше 12.00 години 01 серпня. 

 

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування на місця за 
кошти фізичних та юридичних осіб, мають не раніше 12.00 години 01 
серпня подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього 
незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених 
Правилами прийому. У випадку навчання за державним замовленням в 
іншому навчальному закладі, абітурієнти, які отримали рекомендації до 
зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повинні надати 
до Приймальної комісії ХДАК довідку про місце знаходження оригіналів 
цих документів. 

Прийом на І курс заочної форми навчання за освітнім рівнем 
«бакалавр» у 2019 році не здійснюється. 

 

Особи, які мають диплом молодшого спеціаліста, мають право вступу 
до ХДАК для отримання освітнього рівня «бакалавр» на ІІ курс за рахунок 
коштів юридичних та фізичних осіб без ЗНО. 

Прийом заяв і документів – з 10 липня до 18.00 годин 22 липня. Строки 
проведення ХДАК вступних випробувань – 23 – 30 липня. Термін 
оприлюднення рейтингового списку вступників – 01 серпня. Зарахування 
вступників – не пізніше 12серпня. 

 
Для здобуття освітнього ступеня «магістр»за спеціальністю 

«Музичне мистецтво» за денною та заочною формами прийом заяв і 
документів, вступні іспити та фахові випробування, що проводить ХДАК, 
конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться в такі 
строки: 

Початок прийому заяв та документів – з 10 липня. 
Додаткове фахове вступне випробування – 06, 10 липня. 
Закінчення прийому заяв та документів – 23 липня. 
Вступний іспит з іноземної мови – 24 – 26 липня. 
Фахові вступні випробування – 27 – 29 липня. 
Надання рекомендацій для зарахування – до 05 серпня. 



Виконання вимог Правил прийому для зарахування за державним 
замовленням – до 18.00 годин 10 серпня. 

Наказ про зарахування – за державним замовленням – до 12.00 годин 
11 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня. 

 
Звертаємо увагу абітурієнтів на те, що до участі у творчих конкурсах 

допускаються вступники за наявності оригіналу документа, що посвідчує 
особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання або довідки 
Українського центру оцінювання якості освіти про неможливість створення 
спеціальних умов для проведення зовнішнього незалежного оцінювання. У 
творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули документ 
про повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня 
2019 року, що підтверджується довідкою відповідного закладу освіти. 

 
 


