Терміни проведення вступної компанії
в Харківському національному університеті мистецтв
імені І. П. Котляревського в 2020 році
Прийом абітурієнтів на навчання
для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»:
• Прийом заяв абітурієнтів в паперовій формі для участі у творчому конкурсі
для вступу за держзамовленням починається 24 липня
• Консультації починаються 28 липня, присутність абітурієнта на консультації не є
обов’язковою, але корисною
• Реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів з 01 серпня
• Творчі конкурси проводитимуться з 1 по 12 серпня 2020 р в дві сесії
До участі у творчому конкурсі допускаються вступники за наявності оригіналів:
- документа, що посвідчує особу (паспорт);
- документа про повну загальну середню освіту;
- за наявності - сертифікатів ЗНО – 1. Українська мова та література; 2. Історія України або
Математика (Музичне мистецтво); 2. Історія України або Іноземна мова (Сценічне мистецтво).
Програми творчих конкурсів дивіться на сайті:
http://num.kharkiv.ua/vstup-2020

Абітурієнт для вступу за держзамовленням обирає одну з двох сесій:
025 Музичне мистецтво
1 сесія – 1–6 серпня:
01 серпня, 02 серпня – фах (виконання
програми напам’ять);
03 серпня, 04 серпня – колоквіум;
05 серпня, 06 серпня – гармонія та
сольфеджіо.

2 сесія – 6–12 серпня:
06 серпня, 07 серпня – фах (виконання
програми напам’ять);
08 серпня, 09 серпня – колоквіум;
10 серпня, 11 серпня – гармонія та
сольфеджіо.

026 Сценічне мистецтво
1 сесія – 1–5 серпня:
01 серпня, 2 серпня – 1 етап
03 серпня, 4 серпня – 2 етап
05 серпня, 6 серпня – 3 етап

2 сесія – 6–10 серпня:
06 серпня, 07 серпня – 1 етап
09 серпня, 10 серпня – 2 етап
10 серпня, 11 серпня – 3 етап

Термін прийому документів для вступу за держзамовленням – з 13 серпня по 22 серпня до
18.00 години.
Абітурієнти, які бажають навчатися в ХНУМ виключно на умовах контракту складають
творчий конкурс з 13 по 22 серпня включно.
Подача документів здійснюється в електронній формі. В електронній заяві абітурієнти, які
вступають на бюджет, зазначають пріоритетність, котра не може бути змінена. Показник 1 (один)
означає найвищу пріоритетність.
У разі необхідності абітурієнт може звернутися до приймальної комісії ХНУМ для створення
електронного кабінету, внесення заяв у електронній формі, завантаження додатка до документа
про повну загальну середню освіту, довідки про реєстрацію місця проживання.
Етапи вступної компанії
Початок прийому електронних заяв та
документів
Закінчення прийому заяв та документів від
осіб, які вступають на основі співбесіди
Закінчення прийому заяв та документів від
осіб, які вступають за держзамовленням на
основі вступних іспитів або творчих конкурсів,
що
проводить
ХНУМ
імені
І.
П.
Котляревського
Строки проведення ХНУМ імені
І.П. Котляревського творчих конкурсів,
вступних іспитів:
для вступу за державним замовленням
для вступу виключно за кошти фізичних та
юридичних осіб
Строки проведення ХНУМ імені
І.П. Котляревського співбесід
Терміни
оприлюднення
списків
осіб,
рекомендованих
до
зарахування
за
результатами співбесіди
Терміни
виконання
вступниками,
рекомендованими
до
зарахування
за
результатами співбесіди вимог до зарахування
на місця державного замовлення
Терміни зарахування осіб, рекомендованих до
зарахування за результатами співбесіди
Терміни оприлюднення рейтингового списку
вступників із зазначенням рекомендованих до
зарахування на місця державного замовлення:
за кошти фізичних та юридичних осіб:
Терміни виконання вступниками вимог до
зарахування на місця державного замовлення

Денна форма
навчання
13 серпня

Заочна форма
навчання
13 серпня

о 18 годині 16
серпня.

о 18 годині 16 серпня

о 18 годині 22
серпня

01 - 12 серпня
13 - 22 серпня

о 18 годині 22 серпня

01 - 12 серпня
13 - 22 серпня

16 серпня – 18
серпня
не пізніше 12.00
години 20 серпня

16 серпня – 18 серпня

не пізніше
10.00 години 22
серпня

не пізніше
10.00 години 22 серпня

не пізніше 15.00
години 22 серпня
не пізніше 12.00
години 27 серпня
не раніше 12.00
години 31 серпня
не пізніше
18.00 години 31
серпня

не пізніше 12.00
години 20 серпня

не пізніше 15.00
години 22 серпня
не пізніше 12.00
години 27 серпня
не раніше 12.00 години
31 серпня
не пізніше
18.00 години 31 серпня

Терміни зарахування вступників

за
державним
замовленням - не
пізніше 12.00 години
05
вересня;
за
рахунок
цільових
пільгових державних
кредитів, за кошти
фізичних
та
юридичних осіб – не
пізніше 30 вересня

Терміни переведення на вакантні місця не
пізніше
державного замовлення та на місця за рахунок вересня
цільових пільгових державних кредитів осіб,
які зараховані на навчання за кошти фізичних
та юридичних осіб

за
державним
замовленням - не пізніше
12.00 години
05 вересня; за рахунок
цільових
пільгових
державних кредитів, за
кошти
фізичних
та
юридичних осіб – не
пізніше 30 листопада

15 не пізніше 15 вересня

Прийом абітурієнтів на навчання
для здобуття освітнього ступеня «Магістр»:
Для вступу на спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»:
• реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів починається з 01 серпня за
результатами єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови
• фахові вступні випробування з 12 серпня
Для вступу на спеціальність 025 «Музичне мистецтво»:
• Подання заяв у паперовому вигляді з 5 серпня
• фахові вступні випробування з 12 серпня
• вступний іспит з іноземної мови за матеріалами (завданнями/зошитами),
наданими УЦОЯО для проведення у закладі вищої освіти вступних іспитів з
іноземної мови з 14 серпня
Етапи вступної компанії

Строки проведення

Початок прийому заяв та документів

5 серпня

Закінчення прийому заяв та документів
від осіб, які мають складати вступні
випробування, що проводить ХНУМ
імені
І. П. Котляревського

23 серпня

Строки проведення ХНУМ імені І. П.
Котляревського вступних екзаменів та
творчих конкурсів
Термін оприлюднення рейтингового
списку вступників із зазначенням
рекомендованих до зарахування за
держзамовленням
Терміни зарахування вступників

з 12 серпня у декілька сесій
не пізніше 01 вересня

за держзамовленням – 11 вересня, за кошти
фізичних та/або юридичних осіб за денною та
заочною формою навчання – до 30 листопада 2020
року.

