025 «Музичне мистецтво»
Дніпропетровська академія
музики ім. М. Глінки

Дніпро – 2022 рік

Рівні та ступені вищої освіти в Україні
2-й науковий
рівень

Науковий рівень

доктор наук

1-й науковий
рівень

Освітньо-науковий рівень

доктор філософії

3
Освітньо-творчий рівень
2
1

Магістерський освітній рівень
Бакалаврський освітній рівень

доктор мистецтва
магістр
бакалавр

ДОКТОР МИСТЕЦТВА
На третьому рівні
вищої освіти є два
рівноцінні напрямки,
які кардинально
відрізняються за видом
діяльності, хоч і мають
спільну творчу основу

• Освітньо-творчий рівень
• Творча аспірантура
• Творча мистецька діяльність
• 3 роки навчання (два етапи: 1+2 роки)
• Публічний захист творчого мистецького
проекту з науковим обґрунтуванням
• Вступу на науковий рівень (до
докторантури) не передбачено

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
• Освітньо-науковий рівень
• Наукова аспірантура
• Науково-дослідна діяльність
• 4 роки навчання
• Публічний захист дисертації
• Можливість подальшого вступу на науковий рівень
вищої освіти для здобуття ступеня доктора наук

Вдосконалення
виконавської та
композиторської
майстерності

Набуття
професійних
компетентностей

Реалізація
власного
творчого
мистецького
проекту

Перспективи для

ДОКТОРА
МИСТЕЦТВА
Зайняття керівних посад
у закладах вищої освіти та органах
місцевого самоврядування
Соціальний
ліфт для
кар’єрного
росту

Підстава
для присвоєння
вчених звань
доцента і професора

Право викладання
у закладах вищої освіти
мистецького, гуманітарного
і педагогічного спрямування

Аспірантура Дніпропетровської академії музики
ім. М. Глінки здійснює підготовку здобувачів
ступеня доктора мистецтва
за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво»

У випадку, якщо Ви вже навчалися
в асистентурі-стажуванні, але ще
не було запроваджено системи
кредитів ЄКТС, то Ви повинні
повторно вступати на 1 етап
(до асистентури-стажування)

Доктор мистецтва
Нормативний термін підготовки
складається з двох етапів
та триває 3 роки

Після завершення творчої аспірантури (2 етапу)

Ви отримаєте:
 Свідоцтво про закінчення творчої
аспірантури;

1 етап
Асистентурастажування
(1 рік)

2 етап
Творча аспірантура
(2 роки)

 Академічну довідку, в якій зазначено
кількість отриманих кредитів ЄКТС за
період навчання;
 у разі успішного захисту проекту – Диплом

із Додатком європейського зразка.

Детальну інформацію щодо вступу
Ви можете знайти на офіційному сайті
Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки
http://dk.dp.ua/вступна-кампанія/

Строки прийому заяв та документів,
вступних екзаменів, конкурсний відбір
та зарахування на навчання вступників
Етапи вступної кампанії

Творча аспірантура
(2 етап)

Терміни

Початок прийому заяв та документів

15 липня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів

22 липня 2022 року

Строки проведення вступних екзаменів

22 – 30 липня
2022 року

Термін оприлюднення рейтингового списку
вступників із зазначенням рекомендованих до
зарахування за кошти регіонального бюджету
Строки виконання вступником вимог до
зарахування
Терміни зарахування вступників
Початок навчального року

02 серпня 2022 року
04 серпня 2022 року
05 серпня 2022 року
01 вересня 2022 року

Денна форма навчання

Бюджет
Спеціальність 025
2 роки

Вступники подають такі документи
 заява в паперовій формі (подається вступником особисто до приймальної комісії Академії);
 3 ксерокопії 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»;
 3 ксерокопії ідентифікаційного коду;
 3 ксерокопії військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків,
передбачених законодавством);
 3 ксерокопії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копії додатка до нього;
 сертифікат про закінчення асистентури-стажування та академічну довідку;
 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см.;
 медична довідка про проведенні щеплення (форма 063-у).

При подачі копій документів слід пред’явити оригінал.

Вступні випробування
ТВОРЧА АСПІРАНТУРА

творче випробування
зі спеціальності
(в обсязі програми рівня вищої
освіти магістра)

вступний іспит з філософії
(в обсязі програми рівня вищої
освіти магістра
за вибором Вченої ради)

співбесіда з фахових питань
та науковий реферат
(в обсязі програми рівня
вищої освіти магістра)

вступний іспит з іноземної
мови (в обсязі програми рівня
вищої освіти магістра
за вибором Вченої ради)
Для тих, хто має дійсний сертифікатом тестів
TOEFL, International English Language Testing
System, Сambridge English Language Assessment
тощо звільняється від складання вступного іспиту
з іноземної мови. Сертифікати прирівнюються
до результатів вступного іспиту з іноземної
мови з найвищим балом.

Протягом навчання в творчій аспірантурі Ви повинні:
засвоїти освітню складову згідно навчального плану;

написати наукове обґрунтування творчого мистецького проекту;

взяти участь у 2-х науково-практичних конференціях
(симпозіумах, конгресах, семінарах, форумах);
опублікувати 2 наукові статті у фахових виданнях;

провести щонайменше 2 концерти (майстер-класи)
у залі академії чи філармонії з відеозаписом.

Після завершення творчої аспірантури
Ви отримаєте свідоцтво та академічну довідку,
а в разі успішного захисту проекту –
диплом із додатком європейського зразка

Запрошуємо на навчання до творчої аспірантури
Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки

Контакти відділу аспірантури:
Адреса: м. Дніпро, вул. Ливарна, 10
Електронна адреса: aspirantura.dam.2021@gmail.com
Офіційний сайт: http://dk.dp.ua
Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/382540956671044/

