
 
 

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ! 

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ 
у 2022 році здійснює прийом на навчання 

за освітнім ступенем бакалавра (на 1 курс)  
за такими спеціальностями та освітніми програмами: 

 
ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ 

Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (денна форма). 
Освітня програма: 

 Менеджмент культури. 
Спеціальність 034 «Культурологія» (денна форма). 

Освітня програма: 
 Фундаментальна та прикладна культурологія. 
Спеціальність 061 «Журналістика» (денна форма). 

Освітні програми: 
 Реклама та зв’язки з громадськістю в соціокультурній сфері. 
 Соціальна та культурна журналістика. 
 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ І  
МУЗЕЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Спеціальність 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» (денна форма). 
Освітня програма: 

 Цифрові музейні індустрії. 
Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»  
(денна форма). 

Освітні програми: 
  Інформаційна та документаційна діяльність. 
  Управління цифровою інформацією. 
Спеціальність 053 «Психологія» (денна, заочна форми). 

Освітня програма: 
 Психологія. 
Спеціальність 242 «Туризм» (денна форма). 

Освітня програма:  
 Туризмознавство. 

 

ФАКУЛЬТЕТ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 
Спеціальність 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»  
(денна форма). 

Освітні програми: 
 Ведучий аудіовізуальних програм. 
 Відеоблогінг і телерепортерство. 
 Кінорежисура та сценарна справа. 
 Кінотелеоператорство. 
 Режисура телебачення та аудіовізуальних проєктів. 
 Фотомистецтво та відеографія. 

 
ФАКУЛЬТЕТ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА 

Спеціальність 024 «Хореографія». 
Освітні програми: 

 Народна хореографія (денна форма). 
 Бальна хореографія (денна, заочна форми). 

Сучасна хореографія (денна, заочна форми). 
 

ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 
Спеціальність 025 «Музичне мистецтво» (денна форма). 

Освітні програми: 
 Академічний спів. 
 Естрадний спів. 
 Оркестрові духові та ударні інструменти. 
 Оркестрові струнні інструменти. 
 Музичне мистецтво естради. 
 Народні інструменти. 
 Народний спів. 
 Хорове диригування. 
 Фортепіано. 

 
ФАКУЛЬТЕТ СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА  

Спеціальність 026 «Сценічне мистецтво». 
Освітні програми: 

 Акторське мистецтво драматичного театру і кіно (денна форма). 
 Режисура шоу та арт-проєктів (денна, заочна форми). 
 

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

 

Телефон для довідок: (057) 731-15-04  Адреса:  61057, Бурсацький узвіз, 4 
сайт ХДАК: http://www.ic.ac.kharkov.ua E-mail:  cbo_hdak@ukr.net 
 

Більш детальну інформацію по умовам вступу дивіться на сайті ХДАК у 
розділі Абітурієнту (Правила прийому). 



В ХДАК передбачені такі вступні випробування (бакалавр, на 1 курс): 
 

ВІДКРИТІ та ФІКСОВАНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
 

Спеціальність (освітня програма) Конкурсні предмети 
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 

(Кінотелеоператорство,  
Режисура телебачення та  
аудіовізуальних проєктів,  
Відеоблогінг і телерепортерство, 
Фотомистецтво та відеографія) 

024 Хореографія 
025 Музичне мистецтво 
026 Сценічне мистецтво 

1. Творчий конкурс 

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство 
028 Менеджмент соціокультурної 

діяльності 
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа 
034 Культурологія 

1. Національний мультипредметний 
тест з української мови, математики 
та історії України 2022 р. або зовнішнє 
незалежне оцінювання 2019-2021 рр. 
(якщо як конкурсний предмет в ці 
роки було встановлено іноземну мову, 
вступник має право подавати оцінку 
із сертифікатів з однієї з іноземних 
мов (англійська, німецька, французька 
або іспанська) на власний розсуд) 

 

НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
 

Спеціальність (освітня програма) Конкурсні предмети 
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво  

(Ведучий аудіовізуальних програм, 
Кінорежисура та сценарна справа) 

026 Сценічне мистецтво  
(Режисура шоу та арт-проєктів (заочна 
форма)) 

1. Творчий конкурс 

053 Психологія 
061 Журналістика 
242 Туризм 

1. Національний мультипредметний 
тест з української мови, математики 
та історії України 2022 р. або зовнішнє 
незалежне оцінювання 2019-2021 рр. 
(якщо як конкурсний предмет в ці 
роки було встановлено іноземну мову, 
вступник має право подавати оцінку 
із сертифікатів з однієї з іноземних 
мов (англійська, німецька, французька 
або іспанська) на власний розсуд) 

Реєстрація (прийом заяв та документів) для участі у творчому конкурсі – з 
22 червня по 17 липня. 

Творчий конкурс – з 01 до 18 липня включно. 
Індивідуальні усні співбесіди (для осіб, які мають на те право) – з 09 по 

16 серпня включно. 
 

Прийом заяв і документів 
 

Абітурієнти подають заяви на денну та заочну форми здобуття освіти 
тільки в електронній формі (реєструючись на сайті http://vstup.edbo.gov.ua 
з 01 липня), в тому числі, вступники зі спеціальними умовами вступу. 

Прийом заяв і документів за всіма спеціальностями – з 29 липня по 
23 серпня. 

Прийом заяв і документів для осіб, які мають право вступати на основі 
індивідуальної усної співбесіди, – з 29 липня по 08 серпня. 

 

Під час виконання вимог до зарахування вступник подає: 
 

 документ (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь 
(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, 
якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній 
базі з питань освіти (оригінал); 
 результати національного мультипредметного тесту або сертифікат(и) 
зовнішнього незалежного оцінювання (оригінал(и)); 
 документ (один з документів), що посвідчує особу, передбачений 

Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 
документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу 
чи її спеціальний статус» (вступник пред’являє оригінал та додає копії); 
 військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних – військовий 

квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – 
посвідчення про приписку до призовних дільниць) (вступник пред’являє 
оригінал та додає копії); 
 документи, які підтверджують право вступника на зарахування за 
індивідуальною усною співбесідою, на участь у конкурсі за квотою-1, 
квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти (вступник пред’являє 
оригінал та додає копії); 
 шість кольорових фотокарток розміром 3×4 см. 

 
Термін навчання 3 роки 10 місяців за денною та заочною формами. 


