
ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ! 
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ 

у 2020 році здійснює набір на навчання  
за освітнім ступенем магістра за такими спеціальностями: 

 
ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ 

Спеціальність 034 «Культурологія» (денна, заочна форми); 
Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (денна, заочна форми); 
Спеціальність 061 «Журналістика» (денна, заочна форми). 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ 
Спеціальність 073 «Менеджмент» (денна, заочна форми); 
Спеціальність 242 «Туризм» (денна, заочна форми). 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 
Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (денна, заочна форми); 
Спеціальність 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» (денна, заочна форми). 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 
Спеціальність 026 «Сценічне мистецтво» (денна, заочна форми). 

ФАКУЛЬТЕТ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА 
Спеціальність 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» (денна, заочна форми). 

ФАКУЛЬТЕТ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА 
Спеціальність 024 «Хореографія» (денна, заочна форми). 

ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 
Спеціальність 025 «Музичне мистецтво» (денна, заочна форми). 
Освітні програми: 
 Академічний спів. 
 Естрадний спів. 
 Оркестрові духові та ударні інструменти. 
 Оркестрові струнні інструменти. 
 Музичне мистецтво естради. 
 Народні інструменти. 
 Народний спів. 
 Хорове диригування. 
 Фортепіано. 
 

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

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ  
для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями 

(крім спеціальності 025 «Музичне мистецтво») 
1) єдиний вступний іспит з іноземної мови; 
2) фахове вступне випробування. 

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови вступників 
розпочинається 12 травня та закінчується о 18.00 годині 05 червня. 

Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 01 липня. 
Обов’язковою умовою вступу є подання екзаменаційного листка єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови, виданого у 2020 р. (крім спеціальності 
025 «Музичне мистецтво»). 

Абітурієнти подають заяви на денну та заочну форми здобуття освіти в 
електронній формі (крім спеціальності 025 «Музичне мистецтво») (реєструючись 
на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua з 01 серпня), в тому числі вступники зі 
спеціальними умовами вступу. 

 

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ  
для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» 

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

Особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень 
спеціаліста) за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати 
ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник  
пред’являє особисто оригінали та додає копії: 

 

 документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-
кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 
 документ (один з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом 

України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; 
 військово-обліковий документ – для військовозобов’язаних; 
 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 
 екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної мови для всіх 

спеціальностей (крім спеціальності 025 «Музичне мистецтво»). 
 

ПРИЙОМ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ: 
 

Етапи вступної кампанії 
За всіма спеціальностями 

(крім спеціальності  
025 «Музичне мистецтво») 

За спеціальністю  
025 «Музичне мистецтво» 

Початок прийому  
заяв та документів 05 серпня 05 серпня 

Закінчення прийому  
заяв та документів 22 серпня 22 серпня 

Вступний іспит з іноземної мови  05 – 26 серпня 
Фахове вступне випробування 05 – 26 серпня 05 – 26 серпня 

 

Телефон для довідок: (057) 731–15–04 Адреса: 61057, Бурсацький узвіз, 4 
 

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


