
 
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ 

у 2018 році здійснює набір на навчання за ступенем «магістр» за такими 
спеціальностями: 

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ 
Спеціальність «Культурологія» (денна, заочна форми); 
Спеціальність «Менеджмент соціокультурних діяльності» (денна,  
заочна форми); 
Спеціальність «Журналістика» (денна форма) 
  ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ 
Спеціальність  «Менеджмент» (денна, заочна форми); 
Спеціальність  «Туризм» (денна форма). 
  ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 
Спеціальність  «Музичне мистецтво (денна, заочна форми). 
 ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 
Спеціальність  «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (денна, заочна 
форми); 
Спеціальність  «Соціальна робота» (денна, заочна форми). 
Спеціальність  «Музеєзнавство, пам’яткознавство» (денна, заочна форми). 
  ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 
Спеціальність  «Сценічне мистецтво» (денна, заочна форми). 
 ФАКУЛЬТЕТ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА 
Спеціальність «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» (денна, заочна 
форми). 
 ФАКУЛЬТЕТ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА 
Спеціальність «Хореографія» (денна, заочна форми). 
 

Термін навчання 1,5 роки за денною та заочною формами. 
 

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ 
«КУЛЬТУРОЛОГІЯ», «ЖУРНАЛІСТИКА», «ТУРИЗМ»: 

1) єдиний вступний  іспит з іноземної мови; 
2) фахове випробування. 
реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 
вступників розпочинається 14 травня та закінчується о 18.00 годині  
05 червня. 
Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 11 липня. 

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ для здобуття ступеня магістра 
 за іншими спеціальностями: 

1) іспит з іноземної мови; 
2) фахове випробування. 

 
Особа може вступити до ХДАК для здобуття ступеня магістра на основі 

ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), 
здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового 
фахового вступного випробування. 
Під час подання заяви вступник пред'являє особисто: 
 документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього 
(оригінал); 

 документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина 
України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон); 

 військовий квиток або посвідчення про приписку – для 
військовозобов’язаних (оригінал); 

 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 
 сертифікат єдиного вступного іспиту з іноземної мови (для спеціальностей 

«Культурологія», «Журналістика», «Туризм») 
 
 Прийом заяв і документів в такі строки: 
 

Етапи вступної кампанії 

За спеціальностями 
«Культурологія», 
«Журналістика», 

«Туризм» 

За всіма іншими 
спеціальностями 

Початок прийому заяв та 
документів 02 липня 2018 року 02 липня 2018 року 

Додаткове фахове вступне 
випробування 

14-31 травня 
2018 року 

20, 26 липня 
2018 року 

Закінчення прийому заяв та 
документів від осіб, які 
вступають на основі вступних 
іспитів 

9 липня 2018 року 

 
 

Закінчення прийому заяв та 
документів  26 липня 2018 року 26 липня 2018 року 

Вступні випробування 27-31 липня 2018 року 27-31 липня 2018 року 
 
Телефон для довідок:    (057) 731–15–04 
Адреса: 61057, Бурсацький узвіз, 4. 

 
http:// www.ic.ac.kharkov.ua 
E-mail: cbo_hdak@ukr.net 


