
Додатки  до Правил прийому до Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки в 2019 році 

Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на 

навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 
 

Комунальний вищий навчальний заклад „Дніпропетровська академія музики ім. М.Глінки” Дніпропетровської обласної ради” 
 

 

 

 

БАКАЛАВР 

Галузь знань 
Спеціальність 

(напрям підготовки) 
Ліцензовані обсяги 

Нормативні терміни 

навчання 

*Вартість одного року 

навчання, грн. 

Код  Назва Код Назва  

70 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

02 Культура і мистецтво 025 Музичне мистецтво 4 роки 4 роки 23 300 грн. 19 400 грн. 
 

 

МАГІСТР 

Галузь знань 
Спеціальність 

(напрям підготовки) 
Ліцензовані обсяги 

Нормативні терміни 

навчання 

*Вартість одного року 

навчання, грн. 

Код  Назва Код Назва 

 

Денна форма навчання 

 

Денна форма навчання Денна форма навчання 

02 Культура і мистецтво 025 Музичне мистецтво 50 1,5 роки 24 800 грн. 

 

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ 

Галузь знань 
Спеціальність 

(напрям підготовки) 
Ліцензовані обсяги 

Нормативні терміни 

навчання 

*Вартість одного року 

навчання, грн. 

Код  Назва Код Назва 

 

Денна форма навчання 

 

Денна форма навчання Денна форма навчання 

02 Культура і мистецтво 025 Музичне мистецтво 
20 (з урахуванням терміну 

навчання) 
4 роки - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном 

навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній 

ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, 

для здобуття освітнього ступеню бакалавра 
Комунальний вищий навчальний заклад „Дніпропетровська академія музики ім. М.Глінки” Дніпропетровської обласної ради” 

 
Денна, БАКАЛАВР (з нормативним терміном навчання, на 2 курс) 

Споріднені спеціальності/ 

Інші спеціальності 

ОС молодшого бакалавра, 

ОКР молодшого спеціаліста 

Спеціальності ОС бакалавра, 

напрями підготовки ОКР 

бакалавра Фахове 

випробування 
Курс 

Термін 

навчання 

Кількість місць 

Назва Код 
  За кошти 

державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб 
Код Назва 

Музичне мистецтво 5.02020401 025 Музичне мистецтво 

Фаховий іспит 

(фах, сольфеджіо 

та теорія музики) 

2 курс 3 роки   

 

Денна, БАКАЛАВР (з нормативним терміном навчання, на 3 курс) 

Споріднені спеціальності/ 

Інші спеціальності 

ОС молодшого бакалавра, 

ОКР молодшого спеціаліста 

Спеціальності ОС бакалавра, 

напрями підготовки ОКР 

бакалавра Фахове 

випробування 
Курс 

Термін 

навчання 

Кількість місць 

Назва Код 
  За кошти 

державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб 
Код Назва 

Музичне мистецтво 5.02020401 025 Музичне мистецтво 

Фаховий іспит 

(фах, сольфеджіо 

та теорія музики) 

3 курс 2 роки   

 

 

 

 



Заочна, БАКАЛАВР (з нормативним терміном навчання, на 2 курс) 

Споріднені спеціальності/ 

Інші спеціальності 

ОС молодшого бакалавра, 

ОКР молодшого спеціаліста 

Спеціальності ОС бакалавра, 

напрями підготовки ОКР 

бакалавра Фахове 

випробування 
Курс 

Термін 

навчання 

Кількість місць 

Назва Код 
  За кошти 

державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб 
Код Назва 

Музичне мистецтво 5.02020401 025 Музичне мистецтво 

Фаховий іспит 

(фах, сольфеджіо 

та теорія музики) 

2 курс 3 роки   

 

Заочна, БАКАЛАВР (з нормативним терміном навчання, на 3 курс) 

Споріднені спеціальності/ 

Інші спеціальності 

ОС молодшого бакалавра, 

ОКР молодшого спеціаліста 

Спеціальності ОС бакалавра, 

напрями підготовки ОКР 

бакалавра Фахове 

випробування 
Курс 

Термін 

навчання 

Кількість місць 

Назва Код 
  За кошти 

державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб 
Код Назва 

Музичне мистецтво 5.02020401 025 Музичне мистецтво 

Фаховий іспит 

(фах, сольфеджіо 

та теорія музики) 

3 курс 2 роки   

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітнього ступеню магістра 

Комунальний вищий навчальний заклад „Дніпропетровська академія музики ім. М.Глінки” Дніпропетровської обласної ради” 
 

Денна, МАГІСТР 

Споріднені спеціальності ОС 

бакалавра, напрями підготовки ОКР 

бакалавра/ 

Інші спеціальності ОС бакалавра, 

напрями підготовки ОКР бакалавра 

Спеціальності 

ОС магістра 
Фахове 

випробування, 

іспит з 

іноземної мови 

Курс 
Термін 

навчання 

Кількість місць 

Назва Код 
  За кошти 

державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб 
Код Назва 

Музичне мистецтво 6.020204 025 Музичне мистецтво 

Творчий конкурс 

(фах), 

Іноземна мова 

1 курс 1,5 роки 40 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти  

(вступних іспитів, творчих конкурсів) 

 
Комунальний вищий навчальний заклад „Дніпропетровська академія музики ім. М.Глінки” Дніпропетровської обласної ради” 

 
БАКАЛАВР 

 

Спеціальності ОС молодшого 

бакалавра, бакалавра, ОКР 

молодшого спеціаліста Перелік конкурсних предметів 

(вступних іспитів, творчих конкурсів) 

Вага предметів 

сертифікатів ЗНО 

Вага атестату 

про повну 

загальну 

середню освіту 

Мінімальна 

кількість балів 

для допуску до 

участі в конкурсі 

або для 

зарахування на 

навчання поза 

конкурсом 
Код Назва 

025 Музичне мистецтво 

1. Українська мова та література 0,2 

0,1 

105 

2. Історія України 0,2 105 

3. Творчий конкурс 

(фах, соольфеджіо та теорія музики) 
0,5 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


