ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

Харківська державна академія культури
у 2019 році здійснює прийом на навчання
за освітнім ступенем «бакалавр» за такими спеціальностями:
ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ
Спеціальність «Культурологія» (денна форма).
Освітня програма:
 Фундаментальна та прикладна культурологія.

Спеціальність «Менеджмент соціокультурної діяльності» (денна форма).
Освітня програма:
 Менеджмент культури.

Спеціальність «Журналістика» (денна форма).
Освітні програми:
 Реклама та зв’язки з громадськістю в соціокультурній сфері.
 Соціальна та культурна журналістика.

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ
Спеціальність «Менеджмент» (денна форма).
Освітня програма:
 Менеджмент і бізнес-адміністрування.
Спеціальність «Туризм» (денна форма).
Освітня програма:
 Туризмознавство.

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (денна форма).
Освітні програми:
 Бібліотекознавство та інформаційно-аналітична діяльність.
 Інформаційна та документаційна діяльність.

Спеціальність «Інформаційні системи та технології» (денна форма).
Освітня програма:
 Інфокомунікації в документно-інформаційній діяльності.

Спеціальність «Музеєзнавство, пам’яткознавство» (денна форма).
Освітня програма:
 Культурна спадщина та пам’яткоохоронна діяльність.
Спеціальність «Психологія» (денна форма).
Освітня програма:
 Психологія.

ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Спеціальність «Музичне мистецтво» (денна форма).
Освітні програми:
 Оркестрові духові та ударні інструменти.
 Народний спів.
 Народні інструменти.
 Хорове диригування.
 Музичне мистецтво естради.
 Естрадний спів.

ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
Спеціальність «Сценічне мистецтво» (денна форма).
Освітні програми:
 Режисура естради та масових свят.
 Акторське мистецтво драматичного театру та кіно.

ФАКУЛЬТЕТ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА
Спеціальність «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» (денна форма).
Освітні програми:
 Режисура телебачення.
 Телерепортерство.
 Оператор телебачення.

ФАКУЛЬТЕТ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА
Спеціальність «Хореографія».
Освітні програми:
 Народна хореографія (денна форма).
 Сучасна хореографія (денна, заочна форми).
 Бальна хореографія (денна, заочна форми).

Зараховані на денну форму здобуття освіти студенти з інших міст,
зазвичай, забезпечуються гуртожитком.

В ХДАК передбачені такі вступні випробування:
Спеціальність

Сертифікати ЗНО
та випробування

1. Укр. мова та література
2. Історія України
3. Ін. мова або географія
1. Укр. мова та література
Інформаційна, бібліотечна та архівна
2. Історія України
справа
3. Математика або ін. мова
1. Укр. мова та література
Менеджмент соціокультурної діяльності 2. Математика
3. Географія або ін. мова
1. Укр. мова та література
2. Історія України
Журналістика
3. Математика або ін. мова
1. Укр. мова та література
Туризм
2. Ін. мова
3. Географія або математика
Музичне мистецтво
1. Укр. мова та література
2. Історія України
Сценічне мистецтво
3. Творчий конкурс
Хореографія
1. Укр. мова та література
Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 2. Історія України або фізика
3. Творчий конкурс

Культурологія
Музеєзнавство, пам’яткознавство

умовою вступу є подання сертифікатів ЗНО,
виданих у 2017, 2018 та 2019 рр., окрім Іноземної мови: англійська,
німецька, французька, іспанська (2018 та 2019 рр.).
Абітурієнти подають заяви на денну та заочну форми здобуття освіти
Обов’язковою

тільки в електронній формі (реєструючись на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua),
крім осіб, що мають спеціальні права згідно Умов прийому до закладів вищої
освіти у 2019 році.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник
пред’являє особисто:
 документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і
додаток до нього (оригінал);
 сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного
оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти)
(оригінал);
 документ (один з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом
України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний
статус» (оригінал);
 військово-обліковий документ – для військовозобов’язаних (оригінал);
 документи, які підтверджують право вступника на зарахування за
співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або
квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти (оригінал);
 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Спеціальність
Менеджмент
Інформаційні системи та технології
Психологія

Сертифікати ЗНО
та випробування
1. Укр. мова та література
2. Історія України
3. Ін. мова або математика
1. Укр. мова та література
2. Математика
3. Ін. мова або історія України
1. Укр. мова та література
2. Історія України
3. Ін. мова або біологія

Прийом заяв і документів
НА ДЕННУ ТА ЗАОЧНУ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ:
за спеціальностями, які передбачають проходження творчого конкурсу та
для осіб, які мають право складати вступні іспити у ХДАК з 10 липня по
16 липня, творчий конкурс – з 01 по 10 липня (12 липня для спеціальності
025 «Музичне мистецтво»), вступні іспити – з 17 липня по 22 липня;
прийом документів за іншими спеціальностями – з 10 липня по 22 липня.
Телефон для довідок: (057) 731–15–04
http://www.ic.ac.kharkov.ua

Адреса: 61057, Бурсацький узвіз, 4.
E-mail: pri-kom@ic.ac.kharkov.ua
cbo_hdak@ukr.net

