Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського
здійснює набір до аспірантури за напрямом 02 «Культура і мистецтво» за
спеціальністю 025 «Музичне мистецтво».
Термін навчання в аспірантурі – 4 роки.

ІІ
Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань,
конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Порядок прийому документів у відділі аспірантури і докторантури щодня, крім
суботи та неділі, з 10.00 до 17.00.
2. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на
навчання до аспірантури денної форми навчання проводяться в такі строки:
– 20.06.2019 – 30.06.2019 – прийом заяв і документів;
– 01.07.2019 – 30.07.2019 – проведення вступних іспитів;
– 01 серпня 2019 – зарахування вступників;
– 01.09.2019 – початок навчання.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України No1541 від 25 листопада
2013 року «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та
осіб без громадянства» прийом заяв і документів від іноземних громадян,
проведення співбесід та зарахування на навчання до аспірантури денної форми
здійснюється упродовж навчального року:
3. Порядок прийому заяв і документів
Вступники подають такі документи:
– заяву на ім’я ректора Університету;
– особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в
якій вступник до аспірантури навчається або працює;
– 4 фотокартки (розмір 3х4);
– медичну довідку про стан здоров’я за формою No 086-у;
– нотаріально засвідчену копію диплому про закінчення вищого
навчального закладу та додатку до нього;
– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
– копію паспорту;
– засвідчену копію трудової книжки (за наявності);
– копію військового квитка або посвідчення про приписку для
військовозобов’язаних
– дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності:
план-проспект – обсяг 3–5 сторінок, 2 екземпляри;
реферат – обсяг 24 друковані сторінки, 1 екземпляр;
– рецензію майбутнього наукового керівника на реферат та планпроспект;
– список опублікованих наукових праць; копії опублікованих статей, тез
(за наявності).

Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток, подаються вступниками
особисто.
Під час подання заяв на конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають
один з таких варіантів:
«претендую на участь у конкурсі на місце державного замовлення і на участь
у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у випадку
неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти
державного бюджету (за державним замовленням)»;
«претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах
вступної кампанії на місця державного замовлення».
Документи про освіту, подані іноземними громадянами мають бути засвідчені в
країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого
засвідчення, та легалізовані відповідно закордонною установою України, якщо інше
не передбачено міжнародними договорами України. Документи подаються з
перекладами на українську мову з нотаріальним засвідченням. Від легалізації цих
документів звільняються громадяни країн – учасниць Конвенції, що скасовує
вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Гаага, 1961 р.). Не потребують
легалізації та апостилю документи, видані в країнах-учасницях Конвенції про
правову допомогу та правових відносинах в цивільних, сімейних та кримінальних
справах (Мінськ, 1993 р.). Відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних
вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН
України No504 від 05.05.2015 року, документи про освіту, отримані за кордоном, в
обов’язковому порядку проходять процедуру визнання освітнього рівня.
4. Для проведення прийому до аспірантури створюється Приймальна комісія. Склад
Приймальної комісії затверджується наказом ректора Університету, який є головою
комісії. До складу Приймальної комісії входять:
заступник голови Приймальної комісії;
відповідальний секретар Приймальної комісії;
члени Приймальної комісії (проректори, декани факультетів).
Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається ректором
Університету на початку календарного року.
Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься
Приймальною комісією за результатами розгляду реферату з урахуванням
письмового висновку передбачуваного наукового керівника, про що вступник до
аспірантури повідомляється у тижневий термін.
Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних
іспитів до аспірантури у зв’язку з неподанням у встановлений термін відповідних
документів або поданням їх після закінчення встановленого терміну.
5. Дослідницька пропозиція:

Реферат – це науковий текст, підготовлений вступником до аспірантури, в якому
обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його
актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи
розв’язання поставлених завдань тощо. Обсяг 24 сторінки.
План-проспект – тезисний виклад майбутнього дисертаційного дослідження,
орієнтовне структурування за розділами та підрозділами. Обсяг 3-5 сторінки.
Оцінювання дослідницької пропозиції відбуватиметься на вступному іспиті зі
спеціальності як його складова.

IV
Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір

1. Вступники до аспірантури складають вступні іспити:
– з фахових предметів (в обсязі навчальної програми для освітньокваліфікаційного рівня «спеціаліст» або ступеня «магістр»);
– однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької, італійської,
французької) в обсязі, який відповідає рівню В2 загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти;
– додатковим іспитом, призначеним Вченою радою ХНУМ, є філософія в
обсязі типової навчальної програми для вищих навчальних закладів IV
рівня акредитації, затверджених МОН України.
2. Вступникам, які вступають до аспірантури Університету з іншої галузі знань
(спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть
бути призначені додаткові вступні випробування.
3. Для проведення вступних випробувань до аспірантури утворюються предметні
комісії. До їх складу включаються завідувачі кафедр, професори і доценти, які
мають вчені звання та мають вагомі здобутки в галузі музикознавства. До складу
предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають
наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною
мовою і за рішенням Вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання
відповідної мови вступником.
4. Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови, отримані
впродовж останніх двох років, звільняються від складання вступного іспиту з
іноземної мови, а іспит зараховується автоматично.
Рішення про зарахування іспиту за сертифікатом приймає предметна комісія з
іноземної мови. Це рішення оформляється відповідним протоколом вступного
іспиту з іноземної мови. Вступник, якому відмовлено у зарахуванні іспиту за
сертифікатом, має право складати іспит з іноземної мови на загальних підставах.
5. Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька
кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до
аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.
6. Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на вступних
випробуваннях, оцінюватимуться за 100-бальною шкалою. Вступники, які за
результатами іспитів отримують 296 та менше позбавляються участі у
конкурсі на зарахування.

7. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньокваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються не пізніше, ніж за три
місяці до початку прийому документів і оприлюднюються на веб-сайті
Університету.
8. Не допускається перескладання або повторне складання будь-якого із вступних
іспитів.
9. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом на навчання за рахунок
державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування до аспірантури
за кошти фізичних (юридичних) осіб.
10. Конкурс серед вступників до аспірантури проводиться згідно напрямку
наукового дослідження (по кафедрам)..
11. Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у
визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче
встановленого Правилами прийому мінімального рівня; особи, які забрали
документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних
вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
12. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Університетом,
розглядає Апеляційна комісія Університету, склад та порядок роботи якої
затверджуються наказом ректора.
13. Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року.
14. Рейтинговий список вступників до аспірантури, які рекомендуються до
зарахування, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.
ІСПИТОВІ УМОВИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»:
І. Музичне мистецтво. Комплексний усний іспит з музичного мистецтва (з
наданням тезисного плану відповідей на запитання), що передбачає демонстрацію
обізнаності вступника у сферах історичного та теоретичного музикознавства.
ІІ. Презентація дослідницьких пропозицій – виявлення ступеню підготовленості
підготовки вступника до роботи над обраною темою кандидатської дисертації
(обговорення матеріалів реферату, плану дисертації, головної мети майбутньої
роботи, її актуальність, новаторство, практична необхідність).

ПРАВИЛА

прийому на навчання до докторантури
для здобуття ступеню доктора наук в
Харківському національному університеті мистецтв
імені І.П. Котляревського
у 2019 році
І
Вимоги до рівня освіти вступників

Для здобуття ступеня доктора наук до докторантури на конкурсній основі
приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук),
опубліковані праці з обраної спеціальності як у вітчизняних фахових виданнях, так і в
закордонних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, та
наукові здобутки, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації,
монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.
Підготовка
громадян
України
в
докторантурі
ХНУМ
імені
І.П. Котляревського здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України
(за державним замовленням) або за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на
умовах контракту).
Підготовка іноземців та осіб без громадянства в докторанутрі ХНУМ Імен
І.П. Котляревського здійснюється:
на підставі міжнародних договорів України та/або міжнародних програм
обміну чи мобільності;
на підставі договорів, укладених між вищими навчальними закладами
(науковими установами) України та вищими навчальними закладами
(науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими чи
академічної мобільності;
за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського здійснює
набір до аспірантури за напрямом 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 025
«Музичне мистецтво».
Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського здійснює
набір до докторантури за напрямом 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 025
«Музичне мистецтво».
Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі – 2 роки.

ІІ
Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та
зарахування до докторантури

1. Порядок прийому документів у відділі аспірантури і докторантури: щодня, крім
суботи та неділі, з 10.00 до 17.00.
2. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування до докторантури
проводяться в такі строки:
– 01.05.2019 – 30.05.2019 – перший етап прийом заяв і документів;
– 01.06.2019 – 20.06.2019 – другий етап прийому документів;
– 01 вересня 2019 – зарахування вступників;
– 01.09.2019 – початок навчання.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України No1541 від 25 листопада
2013 року «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та
осіб без громадянства» прийом заяв і документів від іноземних громадян, проведення
співбесід та зарахування до докторантури денної форми здійснюється протягом
навчального року.
ІІІ

Порядок прийому заяв і документів

1. Вступники до докторантури подають такі документи:
Перший етап: розгорнуту дослідницьку пропозицію, в якій міститься план
дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для
підготовки результатів проведених досліджень до захисту на здобуття ступеня
доктора наук. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників
випускові кафедри заслуховують їх наукові доповіді і шляхом голосування
визначають можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подають
висновки на розгляд Вченої ради Університету.
Після розгляду поданих заяв (на першому етапі) за рішенням Приймальної комісії
про відкриття набору на кафедри додають такі документи:
– заяву на ім’я ректора Університету;
– лист-рекомендацію від установ, підпорядкованих Міністерству культури
України;
– письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену
доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим
працівником Університету, зі згодою бути науковим консультантом у
разі зарахування вступника до докторантури;
– особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в
якій вступник до докторантури працює;
– 4 фотокартки (розмір 2х3);
– медичну довідку про стан здоров’я за формою No 086-у;
– засвідчену копію диплому про закінчення вищого навчального закладу та
додатку;
– засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня доктора
філософії (кандидата наук);

– засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання доцента
(професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за
наявності);
– засвідчену копію трудової книжки;
– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
– копію паспорту;
– план-проспект дисертації;
– список опублікованих наукових праць (за встановленим з разком з
визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної
дисертації);
– копію військового квитка або посвідчення про приписку для
військовозобов’язаних.
Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня
доктора філософії (кандидата наук), атестат про присвоєння вченого звання доцента
(професора), старшого дослідника (старшого наукового співробітника), військовий
квиток подаються вступниками особисто.
Під час подання заяв на конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають
один з таких варіантів:
«претендую на участь в конкурсі на місця державного замовлення і на участь в
конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у випадку неотримання
рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним замовленням»;
«претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного замовлення»;
«претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та
юридичних осіб».
2. Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним
вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками.
У разі позитивного рішення Вченої ради Університету щодо зарахування такого
вступника до докторантури Вчена рада Університету одночасно приймає рішення про
визнання його диплома. У разі відмови Вчена рада надає вступнику обґрунтоване
пояснення причин такої відмови.

ПРАВИЛА
прийому на навчання до асистентури-стажування
Харківського національного університету мистецтв
імені І.П. Котляревського
у 2019 році
І
Вимоги до рівня освіти вступників

До асистентури-стажування на конкурсній основі приймаються особи, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або ступінь магістра.
Підготовка громадян України в асистентурі-стажуванні ХНУМ імені
І.П. Котляревського здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України
(за державним замовленням) або за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на
умовах контракту).
Підготовка іноземців та осіб без громадянства в асистентурі-стажуванні
ХНУМ імен І.П. Котляревського здійснюється:
на підставі міжнародних договорів України та/або міжнародних програм
обміну чи мобільності;
на підставі договорів, укладених між вищими навчальними закладами
(науковими установами) України та вищими навчальними закладами
(науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими чи
академічної мобільності;
за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського здійснює
набір до асистентури-стажування за напрямом 02 «Культура і мистецтво» за
спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» та 026 «Сценічні мистецтва».
Термін навчання в асистентурі-стажуванні – 2 роки.

ІІ
Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань,
конкурсного відбору та зарахування на навчання
1. Порядок прийому документів у відділі аспірантури і докторантури: щодня, крім
суботи та неділі, з 10.00 до 17.00.
2. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на
навчання до асистентури-стажування денної форми навчання проводяться в такі
строки:
– 20.06.2018 – 30.06.2019 – прийом заяв і документів;
– 01.07.2018 – 30.07.2019 – проведення вступних іспитів;

– з 01 серпня 2019 – зарахування вступників;
– 01.09.2019 – початок навчання.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України No1541 від 25 листопада
2013 року «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та
осіб без громадянства» прийом заяв і документів від іноземних громадян, проведення
співбесід та зарахування на навчання до аспірантури денної форми здійснюється
упродовж навчального року:
3. Порядок прийому заяв і документів. Вступники подають такі документи:
― заяву на ім’я ректора Університету;
― особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в
якій вступник до асистентури-стажування навчається або працює;
― 4 фотокартки (розмір 2х3);
― медичну довідку про стан здоров’я за формою No 086-у;
― засвідчену копію диплому про закінчення вищого навчального закладу та
додатку;
― копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
― копію паспорту;
― засвідчену копію трудової книжки (за наявності);
― копію військового квитка або посвідчення про приписку для
військовозобов’язаних
― концертну програму вступного іспиту (список творів) 4 екземпляри;
― реферат за тематикою з обраної спеціальності – (24 др. ст.);
― рецензію майбутнього творчого керівника на реферат;
Паспорт, диплом про вищу освіту, військовий квиток подаються вступниками
особисто.
Під час подання заяв на конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають
один з таких варіантів:
«претендую на участь у конкурсі на місце державного замовлення і на участь у
конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у випадку
неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти
державного бюджету (за державним замовленням)»;
«претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах
вступної кампанії на місця державного замовлення».
2. Для проведення прийому до асистентури-стажування створюється Приймальна
комісія. Склад Приймальної комісії затверджується наказом ректора Університету,
який є головою комісії. До складу Приймальної комісії входять: заступник голови
Приймальної комісії; відповідальний секретар Приймальної комісії; члени
Приймальної комісії (проректори, декани факультетів). Наказ про затвердження
складу Приймальної комісії видається ректором Університету на початку
календарного року.
Рішення про допуск до складання вступних іспитів до асистентури-стажування
виноситься Приймальною комісією за результатами розгляду реферату з урахуванням

письмового висновку передбачуваного творчого керівника, про що вступник до
асистентури-стажування повідомляється у тижневий термін.
Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних
іспитів до асистентури-стажування у зв’язку з неподанням у встановлений термін
відповідних документів або подання м їх після закінчення встановленого терміну.
Реферат – це науковий текст, підготовлений вступником до асистентури-стажування,
в якому обґрунтовується тематика дослідження з обраної спеціальності та його
актуальність. Оцінювання реферату відбуватиметься на колоквіумі (складова
вступного іспиту зі спеціальності).

IV
Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір

1. Вступники до асистентури-стажування складають вступні іспити:
― з фаху (в обсязі навчальної програми для освітньо-кваліфікаційного рівня
«спеціаліст» або ступеня «магістр», яка відповідає обраним ними
напряму та спеціальності);
― однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької, італійської,
французької) в обсязі, який відповідає рівню В 2 загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти;
2. Вступникам, які вступають до асистентури-стажування Університету з іншої галузі
знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста),
можуть бути призначені додаткові вступні випробування.
3. Для проведення вступних випробувань до асистентури-стажування утворюються
предметні комісії. До їх складу включаються завідувачі виконавських кафедр,
професори і доценти, які мають почесні звання (народні, заслужені артисти,
заслужені діячі мистецтв тощо), які мають вагомі здобутки в галузі музичного
виконавства.
До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які
не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною
іноземною мовою і за рішенням Вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень
знання відповідної мови вступником.
4. Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови, отримані
впродовж останніх двох років, звільняються від складання вступного іспиту з
іноземної мови, а іспит зараховується автоматично.
Рішення про зарахування іспиту за сертифікатом приймає предметна комісія з
іноземної мови. Це рішення оформляється відповідним протоколом вступного іспиту
з іноземної мови. Вступник, якому відмовлено у зарахуванні іспиту за сертифікатом,
має право складати іспит з іноземної мови на загальних підставах.
5. Вступники, які на час вступу до асистентури-стажування склали всі або декілька
кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до
асистентури-стажування і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

6. Знання та вміння, продемонстровані вступниками до асистентури-стажування на
вступних випробуваннях, оцінюватимуться за 100-бальною шкалою. Вступники, які
за результатами іспитів отримують 222 балів та менше позбавляються участі
у конкурсі на зарахування.
7. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньокваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються вищими навчальними
закладами не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів і
оприлюднюються на веб-сайті Університету та в Приймальній комісії.
8. Не допускається перескладання або повторне складання будь-якого із вступних
іспитів.
9. Вступники до асистентури-стажування, які не пройшли за конкурсом на навчання
за рахунок державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування до
асистентури-стажування за кошти фізичних (юридичних) осіб.
10. Конкурс серед вступників до асистентури-стажування проводиться за
спеціальністю.
11. Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у
визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче
встановленого Правилами прийому мінімального рівня; особи, які забрали документи
після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних
випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
12. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Університетом,
розглядає Апеляційна комісія Університету, склад та порядок роботи якої
затверджуються наказом ректора.
13. Результати вступних іспитів до асистентури-стажування дійсні протягом
календарного року.
5. Зарахування на навчання Рейтинговий список вступників до асистентуристажування, які рекомендуються до зарахування, впорядковується за конкурсним
балом від більшого до меншого.

ВСТУПНІ ВИМОГИ
Спеціальність 025 – Музичне мистецтво
Виконавці-інструменталісти та вокалісти
Вступники складають з фаху два іспити – Виконання сольної програми та
Колоквіум. Кожен іспит оцінюється окремо.
І
виконання сольної програми
Виконується програма тривалістю 40-50 хвилин, складена з різноманітних за
жанрами, стилями та видами техніки творів.
ІІ
колоквіум

1. Виявлення музичного та загальнокультурного рівнів абітурієнта:
- виконати даний за годину до іспиту невеликий, маловідомий твір, надати його
стислий аналіз з точки зору змісту, форми, виконавських особливостей та
методики роботи над цим твором у класі зі студентом;
- захистити основні положення представленого реферату;
- відповісти на питання з методики, історії та теорії спеціальності; знати відповідну
літературу та вміти дати власну оцінку книзі, підручнику, навчальному посібнику.
2. Виявлення загальної ерудиції вступника.
Спеціалізація «Композиція»
Вступники складають з фаху три іспити – Композиція, комплексний іспит з
Музичного мистецтва та Колоквіум. Іспити складаються з інтервалом в один день.
Кожен іспит оцінюється окремо.
І
Композиція
Показ творів різних жанрів та форм
ІІ
Музичне мистецтво
Комплексний усний іспит з музичного мистецтва (з наданням тезисного плану
відповідей на запитання), що передбачає демонстрацію обізнаності вступника у
сферах історичного та теоретичного музикознавства.
ІІІ
колоквіум
1. Виявлення музичного та загальнокультурного рівнів абітурієнта:
- орієнтація вступника у проблематиці спеціальності, знання фундаментальних
праць;
- захистити основні положення представленого реферату;
- відповісти на питання з методики, історії та теорії спеціальності; знати відповідну
літературу та вміти дати власну оцінку книзі, підручнику, навчальному посібнику;
2. Виявлення загальної ерудиції вступника

Спеціальність 026 – Сценічні мистецтва
«Майстерність актора драматичного театру»
Вступники складають з фаху два іспити –Майстерність актора (практика і
теорія) та Колоквіум. Іспити складаються з інтервалом в один день. Кожен іспит
оцінюється окремо. Якщо іспит складається з окремих видів роботи то комісія
виводить середню арифметичну оцінку.
І

Майстерність актора (практика і теорія)
― виконання творчої програми (драматичний уривок) тривалістю 20-30хв.;
― усний іспит з теорії майстерності актора у повному обсязі курсу вищих
навчальних закладів орієнтація вступника в проблематиці теорії та історії
мистецтва театру, обізнаність в актуальних проблемах сучасного мистецтва та
театральної педагогіки, знання фундаментальних праць.
ІІ
колоквіум
1. Виявлення загальнокультурного рівня абітурієнта:
- захистити основні положення представленого реферату;
- відповісти на питання з методики, історії та теорії спеціальності; знати відповідну
літературу та вміти дати власну оцінку книзі, підручнику, навчальному посібнику;
2. Виявлення загальної ерудиції вступника.
«Майстерність актора театру анімації»
Вступники складають з фаху два іспити –Майстерність актора (практика і
теорія) та Колоквіум. Іспити складаються з інтервалом в один день. Кожен іспит
оцінюється окремо. Якщо іспит складається з окремих видів роботи то комісія
виводить середню арифметичну оцінку.
І
Майстерність актора (практика і теорія)
― виконання творчої програми (драматичний уривок (анімаційний план) тривалістю
20-30хв.;
― усний іспит з теорії майстерності актора у повному обсязі курсу вищих
навчальних закладів орієнтація вступника в проблематиці теорії та історії
мистецтва театру анімації, обізнаність в актуальних проблемах сучасного
мистецтва та театральної педагогіки, знання фундаментальних праць.
ІІ
колоквіум
1. Виявлення загальнокультурного рівня абітурієнта:
- захистити основні положення представленого реферату;
- відповісти на питання з методики, історії та теорії спеціальності; знати відповідну
літературу та вміти дати власну оцінку книзі, підручнику, навчальному посібнику;
2. Виявлення загальної ерудиції вступника.
«Режисер драматичного театру»
Вступники складають з фаху два іспити – Режисура (практика і теорія) та
Колоквіум. Іспити складаються з інтервалом в один день. Кожен іспит оцінюється
окремо. Якщо іспит складається з окремих видів роботи то комісія виводить середню
арифметичну оцінку.

―
―

І
Режисура
режисери подають режисерську експлікацію ймовірної вистави та
демонструють комісії уривок (сцену) з неї тривалістю 40-45 хв.
усний іспит з теорії режисури у повному обсязі курсу вищих навчальних
закладів – орієнтація вступника в проблематиці теорії та історії мистецтва
театру і режисури, обізнаність в актуальних проблемах сучасного мистецтва та
театральної педагогіки, знання фундаментальних праць.

ІІ
колоквіум
1. Виявлення загальнокультурного рівня абітурієнта:
- захистити основні положення представленого реферату;
- відповісти на питання з методики, історії та теорії спеціальності; знати відповідну
літературу та вміти дати власну оцінку книзі, підручнику, навчальному посібнику;
2. Виявлення загальної ерудиції вступника.
Спеціалізація «Режисер театру анімації»
Вступники складають з фаху два іспити – Режисура (практика і теорія) та
Колоквіум. Іспити складаються з інтервалом в один день. Кожен іспит оцінюється
окремо. Якщо іспит складається з окремих видів роботи то комісія виводить середню
арифметичну оцінку.
І
Режисура
― режисери подають режисерську експлікацію ймовірної вистави та демонструють
комісії уривок (сцену) з неї тривалістю 40-45 хв.
― усний іспит з теорії режисури у повному обсязі курсу вищих навчальних
закладів – орієнтація вступника в проблематиці теорії та історії мистецтва театру
анімації та режисури, обізнаність в актуальних проблемах сучасного мистецтва та
театральної педагогіки, знання фундаментальних праць.
ІІ
колоквіум
1. Виявлення загальнокультурного рівня абітурієнта:
- захистити основні положення представленого реферату;
- відповісти на питання з методики, історії та теорії спеціальності; знати відповідну
літературу та вміти дати власну оцінку книзі, підручнику, навчальному посібнику;
2. Виявлення загальної ерудиції вступника.

Додаток 2

ТАБЛИЦЯ
переведення середнього бала документа про повну загальну середню
освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200
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Додаток 3
Перелік конкурсних предметів (творчих конкурсів) для вступу на ступінь освіти
«Бакалавр»
на основі повної загальної середньої освіти до
Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського
Спеціальність

Код

Назва

025

Музичне
мистецтво

Спеціалізація

Академічний
спів

025

Музичне
мистецтво

Хорове
диригування

025

Музичне
мистецтво

Оперносимфонічне
диригування

Перелік
конкурсних
(творчих конкурсів)

предметів

Вага
коефіцієнту

Мінімальна
кількість балів
для допуску до
участі в
конкурсі

1.Українська мова та література
2. Історія України

0,2
0,2

100
100

3.Творчий конкурс: три сесії

0,5

140

1.Українська мова та література
2. Історія України
3.Творчий конкурс: три сесії
1.Українська мова та література
2. Історія України
3.Творчий конкурс: три сесії

0,2
0,2
0,5
0,2
0,2
0,5

100
100
140
100
100
140

025

Музичне
мистецтво

Фортепіано,
орган

1.Українська мова та література
2. Історія України
3.Творчий конкурс: три сесії

0,2
0,2
0,5

100
100
140

025

Музичне
мистецтво

Музикознавство

0,2
0,2
0,5

100
100
140

025

Музичне
мистецтво

Композиція

1.Українська мова та література
2. Історія України
3.Творчий конкурс: три
сесії
1.Українська мова та література
2. Історія України
3.Творчий конкурс: три сесії

0,2
0,2
0,5

100
100
140

025

Музичне
мистецтво

Оркестрові
струнні
інструменти:
скрипка,
альт,

1.Українська мова та література

0,2

100

2. Історія України

0,2

100

3.Творчий конкурс: три сесії

0,5

140

віолончель,
контрабас, арфа.
025

Музичне
мистецтво

Духові та ударні
інструменти:
флейта, кларнет,
гобой, фагот,
саксофон,
валторна, труба,
тромбон, туба,
ударні.

1.Українська мова та література
2. Історія України
3. Творчий конкурс: три сесії

0,2
0,2
0,5

100
100
140

025

Музичне
мистецтво

Народні
інструменти
України:
акордеон, баян,
домра, цимбали,
балалайка,
бандура, гітара.

1.Українська мова та література
2. Історія України
3. Творчий конкурс: три сесії

0,2
0,2
0,5

100
100
140

025

025

026

026

026

026

026

Музичне
Музичне
мистецтво мистецтво естради
та джазу
(інструменталісти):
саксофон, труба,
тромбон,
електрогітара, басгітара, ударні
Музичне
Музичне
мистецтво мистецтво естради
та джазу (вокал):
Сценічне
Акторське
мистецтво мистецтво
драматичного
театру та кіно
Сценічне
Акторське
мистецтво мистецтво театру
ляльок
Сценічне
Режиссура
мистецтво драматичного
театру
Сценічне
Режиссура театру
мистецтво ляльок

1.Українська мова та література
2. Історія України
3. Творчий конкурс: три сесії

0,2
0,2
0,5

100
100
140

1.Українська мова та література
2. Історія України
3. Творчий конкурс: три сесії

0,2
0,2
0,5

100
100
140

1.Українська мова та література
2. Історія України
3. Творчий конкурс: три сесії

0,2
0,2
0,5

100
100
140

1.Українська мова та література
2. Історія України
3. Творчий конкурс: три сесії

0,2
0,2
0,5

100
100
140

1.Українська мова та література
2. Історія України
3. Творчий конкурс: три сесії

0,2
0,2
0,5

100
100
140

1.Українська мова та література
2. Історія України
3. Творчий конкурс: три сесії

0,2
0,2
0,5

100
100
140

Сценічне
мистецтво

1.Українська мова та література
2. Історія України
3. Творчий конкурс: три сесії

0,2
0,2
0,5

100
100
140

Му

Му

Ак

Ак

Режису ра

Режису ра

Режису ра

Театрознавство

Додаток 4
Перелік вступних випробувань для прийому на навчання для здобуття
ступеня освіти «Магістр»
Спеціальність
Код

Спеціалізація

Вступні
випробування

Мінімальна
кількість балів
для допуску до
участі в конкурсі

1.Іноземна мова
2. Фах та колоквіум
1.Іноземна мова
2. Фах та колоквіум
1.Іноземна мова
2. Фах та колоквіум

140
140
140
140
140
140

Назва

025

Музичне мистецтво

Академічний спів

025

Музичне мистецтво

025

Музичне мистецтво

Оперно-симфонічне
диригування
Хорове
диригування

025

Музичне мистецтво

Фортепіано, орган

1.Іноземна мова
2. Фах та колоквіум

140
140

025

Музичне мистецтво

Музикознавство

1.Іноземна мова
2. Фах та колоквіум

140
140

025

Музичне мистецтво

Композиція

1.Іноземна мова
2. Фах та колоквіум

140
140

025

Музичне мистецтво

Народні інструменти
України

1.Іноземна мова
2. Фах та колоквіум

140
140

025

Музичне мистецтво

Оркестрові струнні
інструменти: скрипка, альт,
віолончель, контрабас, арфа

1.Іноземна мова
2. Фах та колоквіум

140
140

025

Музичне мистецтво

Оркестрові духові
ударні інструменти:

1.Іноземна мова
2. Фах та колоквіум

140
140

025

Музичне мистецтво

Музичне мистецтво
естради та джазу

1.Іноземна мова
2. Фах та колоквіум

140
140

026

Сценічне мистецтво

Акторське мистецтво
драматичного театру та кіно

1.Іноземна мова
2. Фах та колоквіум

140
140

026

Сценічне мистецтво

Акторське мистецтво театру
ляльок

1.Іноземна мова
2. Фах та колоквіум

140
140

та

026

Сценічне мистецтво

Режисура драматичного театру 1.Іноземна мова
2. Фах та колоквіум

140
140

026

Сценічне мистецтво

Режисура театру ляльок

1.Іноземна мова
2. Фах та колоквіум

140
140

026

Сценічне мистецтво

Театрознавство

1.Іноземна мова
2. Фах та колоквіум

140
140

Додаток 5
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
11 жовтня 2018 року № 1096
ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2018 року за № 1457/32909

ПОРЯДОК
подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному
відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році
І. Загальні положення
1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України «Про вищу
освіту», Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011
року № 752 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня
2017 року № 550), визначає механізм подання вступником заяви в
електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти
та її розгляду закладом вищої освіти.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:
заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів
вищої освіти (далі – електронна заява) – запис, що вноситься вступником в
особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з
питань освіти (далі – Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі онлайн
електронної форми на інтернет-сайті за адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/ та
містить відомості про обрані ним заклади вищої освіти, конкурсну
пропозицію та встановлену ним пріоритетність заяви;
особистий електронний кабінет вступника – веб-сторінка, за
допомогою якої вступник подає електронну заяву до закладу вищої освіти та
контролює її статус;
статус електронної заяви – параметр електронної заяви, що
встановлюється закладом вищої освіти в Єдиній базі та відображається в
особистому електронному кабінеті вступника;
Умови прийому – Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти
України в 2019 році, затверджені наказом Міністерства освіти і науки
України від 11 жовтня 2018 року № 1096, або Умови прийому на навчання
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в
2019 році, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від
10 жовтня 2018 року № 1082.
3. Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:

«Зареєстровано в Єдиній базі» – підтвердження факту подання
електронної заяви до закладу вищої освіти;
«Потребує уточнення вступником» – електронну заяву прийнято
закладом вищої освіти до розгляду, але дані стосовно вступника потребують
уточнення. Одночасно з присвоєнням електронній заяві цього статусу заклад
вищої освіти зазначає перелі даних, які потребують уточнення, та способ їх
подання;
«Зареєстровано у закладі освіти» – електронну заяву прийнято
закладом вищої освіти до розгляду та в установленому порядку приймається
рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі;
«Відмовлено закладом освіти» – власника зареєстрованої електронної
заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення
приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу
заклад вищої освіти зазначає причину відмови;
«Скасовано вступником» – подана електронна заява вважається такою,
що не подавалась, а факт подання анулюється в Єдиній базі, якщо
електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті
до моменту встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або
«Потребує уточнення вступником»;
«Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою
пріоритетністю)» – подана електронна заява вважається такою, що не
подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному
кабінеті після встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти»
або «Потребує уточнення вступником», але до моменту закінчення подання
електронних заяв. При цьому вступник не має права подання нової заяви з
такою ж пріоритетністю;
«Скасовано закладом освіти» – подана електронна заява вважається
такою, що не подавалась, якщо її скасовано закладом вищої освіти за
рішенням приймальної комісії за умови виявлення закладом вищої освіти
технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, що
підтверджується актом про допущену технічну помилку;
«Допущено до конкурсу» – власника зареєстрованої електронної заяви
допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за
кошти державного бюджету, та на місця, що фінансуються за кошти
фізичних та юридичних осіб.
«Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних
осіб)» – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у
конкурсному відборі тільки на навчання за кошти фізичних та юридичних
осіб. Статус встановлюється у таких випадках:
вступник у встановлені строки не виконав вимог Умов прийому для
зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, але за
рішенням приймальної комісії допущений до конкурсного відбору на місця
за кошти фізичних та юридичних осіб;

вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на
навчання за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до Умов прийому;
вступника зараховано за іншою заявою на навчання на місця, що
фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, але він також
має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб;
«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного
(регіонального) бюджету)» – вступник пройшов конкурсний відбір та
рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за
кошти державного бюджету. У разі присвоєння електронній заяві такого
статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги
для зарахування на місця державного замовлення;
«Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного
(регіонального) бюджету)» – вступник втратив право бути зарахованим до
закладу вищої освіти за обраною спеціальністю (спеціалізацією) за кошти
державного бюджету у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх
порушенням тощо. При встановленні заяві такого статусу заклад вищої
освіти обов’язково зазначає причину виключення;
«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб)» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований
до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та
юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для
зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги до
зарахування;
«Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних
та/або юридичних осіб)» – вступник втратив право бути зарахованим до
закладу вищої освіти за обраною спеціальністю (спеціалізацією) на навчання
на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб у зв’язку з
невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням тощо. При
встановленні заяві такого статусу заклад вищої освіти обов’язково зазначає
причину виключення;
«Включено до наказу (навчання за кошти державного (регіонального)
бюджету)» – наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до
закладу вищої освіти за кошти державного бюджету;
«Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних
осіб)» – наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до
закладу вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
«Відраховано» – вступника відраховано із закладу або скасовано його
зарахування.
4. Заклади вищої освіти до початку вступної кампанії у строки,
визначені в Умовах прийому, вносить до Єдиної бази перелік конкурсних
пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання в 2019 році, при
цьому для кожної з них зазначаються:
назва конкурсної пропозиції;
вид конкурсної пропозиції;

структурний підрозділ (факультет, інститут тощо), у якому ведеться
підготовка;
освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень навчання);
назва та код спеціальності;
назва та код спеціалізації;
назви(а) освітніх(ьої) програм(и);
форма навчання;
курс, на який здійснюється прийом;
встановлений строк навчання, дати його початку та закінчення;
дати початку та закінчення прийому заяв;
ліцензований обсяг та кваліфікаційний мінімум, максимальний
(загальний) обсяг державного замовлення;
обсяг прийому за квотами та на контракт;
перелік вступних випробувань із зазначенням мінімальної кількості
балів з них, вагових коефіцієнтів до конкурсних предметів.
II. Подання електронної заяви
1. Заяви в електронній формі подають вступники, зазначені в Умовах
прийому.
2. Для подання електронних заяв вступник реєструє особистий
електронний кабінет на інтернет-сайті за електронною адресою
https://ez.osvitavsim.org.ua/.
3. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:
адреса електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена
адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету;
пароль для входу до особистого електронного кабінету;
номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного
оцінювання;
серію та номер атестата про повну загальну середню освіту;
середній бал додатка до зазначеного атестата, обчислений за 12бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як
середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до атестата оцінок
(інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація).
Предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)», а також факультативи у
загальну кількість не враховуються. Середній бал, введений в особистому
електронному кабінеті з помилкою, вступник може виправити самостійно до
подання першої заяви.
4. Подані вступником дані, що передбачені у пункті 3 цього розділу,
перевіряються в Єдиній базі.
5. У разі збігу даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по
батькові, дата народження) він отримує на зазначену ним адресу електронної
пошти повідомлення для активації особистого електронного кабінету
вступника.

Строк для активації вступником особистого електронного кабінету –
одна доба з моменту отримання відповідного повідомлення.
6. Реєстрація в Єдиній базі надає вступнику можливість доступу до
особистого електронного кабінету із зазначеними ним при реєстрації логіном
та
паролем
на
інтернет-сайті
за
електронною
адресою
https://ez.osvitavsim.org.ua/.
7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної
бази номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням
телефонних кодів для можливості оперативного зв’язку закладу вищої освіти
з вступником.
Крім того, вступник завантажує скановані копії (фотокопії):
додатка до атестата про повну загальну середню освіту;
кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що подаває до закладу вищої
освіти;
якщо вступник претендує на врахування у конкурсному балі сільського
коефіцієнта – довідки про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до
Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207).
Для подання заяви вступник обирає заклад вищої освіти, освітній
ступінь, конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність заяви для
участі у конкурсному відборі для зарахування на місця за державним або
регіональним замовленням.
8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у
розділі Єдиної бази, до якого має доступ заклад вищої освіти, обраний
вступником. У момент подання електронна заява отримує статус
«Зареєстровано в Єдиній базі».
9. Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в
особистому електронному кабінеті. При цьому електронній заяві
встановлюється один із статусів:
«Скасовано вступником» – якщо заяву не зареєстровано у закладі
вищої освіти;
«Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою ж
пріоритетністю)» – якщо заяву зареєстровано або допущено до конкурсу у
закладі вищої освіти. При цьому вступник не має права подання нової заяви з
такою ж пріоритетністю.
III. Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією
закладу вищої освіти
1. Керівник закладу вищої освіти забезпечує опрацювання
приймальною комісією електронних заяв, що надійшли до закладу вищої
освіти, відповідно до Умов прийому, цього Порядку та правил прийому до
закладу вищої освіти.

2. Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі»
розглядається приймальною комісією закладу вищої освіти у строки,
встановлені Умовами прийому. За результатами розгляду уповноважена
особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що
відображаються в особистому електронному кабінеті вступника:
«Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником».
При встановленні електронній заяві статусу «Зареєстровано у закладі
освіти» заклад вищої освіти зазначає час та місце проведення творчого
конкурсу / творчого заліку / вступного іспиту з болгарської,
кримськотатарської, молдовської, новогрецької, польської, румунської,
словацької, угорської мов. Внесені дані відображаються в особистому
електронному кабінеті вступника.
При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточнення
вступником» уповноважена особа зазначає перелік даних, що потребують
уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати.
Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника.
Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює
статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано у закладі вищої
освіти».
3. На підставі рішення приймальної комісії закладу вищої освіти про
допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для
вступу до закладу вищої освіти електронній заяві вступника встановлюється
статус «Допущено до конкурсу», або «Допущено до конкурсу (навчання за
кошти фізичних та юридичних осіб)», або «Відмовлено закладом освіти» (із
зазначенням причини відмови).
4. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована закладом
вищої освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення
прийому заяв та документів за умови допущення технічної помилки під час
внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про
допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. При цьому заяві
встановлюється статус «Скасовано закладом освіти» з обов’язковим
зазначенням причини скасування. Скасована заява вважається неподаною, а
факт такого подання анулюється в Єдиній базі.
Приймальна комісія повідомляє вступника про своє рішення у день
його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою
пріоритетністю.
5. Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до
зарахування за державним замовленням, змінюється зі статусу «Допущено до
конкурсу» на статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти
державного (регіонального) бюджету)».
Надання рекомендацій до зарахування для навчання за кошти фізичних
або юридичних осіб здійснюється після зарахування вступників на місця за
державним замовленням.

Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування
на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, змінюється зі статусу
«Допущено до конкурсу» або статусу «Допущено до конкурсу (навчання за
кошти фізичних та/або юридичних осіб)» на статус «Рекомендовано до
зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».
Зміна статусів електронної заяви вступника, передбачена пунктами 2 –
4 цього розділу, здійснюється у строки, визначені Умовами прийому.
6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як
«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного
(регіонального) бюджету)» або «Рекомендовано до зарахування (навчання за
кошти фізичних та/або юридичних осіб)», зобов’язаний виконати вимоги
Умов прийому.
7. Після виконання вступником вимог Умов прийому на підставі
рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування на
навчання уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на
«Включено до наказу (навчання за кошти державного (регіонального)
бюджету)», або «Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб)». Керівник закладу вищої освіти видає наказ про
зарахування на навчання такого вступника.
8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала
статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного
(регіонального) бюджету)», вимог Умов прийому рішення про
рекомендування його до зарахування анулюється приймальною комісією
закладу вищої освіти та статус електронної заяви змінюється на статус
«Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного
(регіонального) бюджету)».
За рішенням приймальної комісії статус електронної заяви
«Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного
(регіонального) бюджету)» може бути змінений на статус «Допущено до
конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».
У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала
статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб)», вимог Умов прийому рішення про рекомендування його
до зарахування анулюється приймальною комісією закладу вищої освіти та
статус електронної заяви змінюється на статус «Виключено зі списку
рекомендованих (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».
9. У разі відрахування вступника або скасування наказу про
зарахування в частині, що стосується вступника, статус електронної заяви
змінюється зі статусу «Включено до наказу (навчання за кошти державного
(регіонального) бюджету)», «Включено до наказу (навчання за кошти
фізичних та/або юридичних осіб)», на статус «Відраховано».

Порядок прийому слухачів на підготовче відділення
до ХНУМ імені І. П. Котляревського

Додаток 6

Набір слухачів на підготовче відділення за спеціальністю 025 «Музичне
мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за денною формою навчання
здійснюється на 1 курс виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб за
результатами творчого конкурсу та з урахуванням середнього балу документа про
загальну середню освіту (отриманого раніше ступеня освіти).
Етапи вступу на підготовче відділення:
Початок прийому заяв та документів
(тільки у паперовій формі)
Закінчення прийому заяв та документів
Проведення творчих конкурсів

10 липня
о 18:00 16 липня
11 липня - 22 липня

Надання рекомендацій до зарахування
до 26 липня
Зарахування вступників за кошти фізичних та
юридичних осіб

до 15 вересня

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
копію документа (одного 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»;
копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім
випадків, передбачених законодавством);
копію ідентифікаційного кода;
копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі
якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
копію медичної довідки за формою 086-о;
дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією. Копії
документа, що посвідчує особу, військово-облікового документа не підлягають
засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
Порядок та графік проведення творчих конкурсів, критерії оцінювання
визначаються Приймальною комісією і доводяться до відома вступників до початку
прийому документів.

