ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ІМ. М. ГЛІНКИ

Музичний факультет
Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»

ступінь «бакалавр»
Денна форма навчання
Ліцензований обсяг: 70 осіб
Загальний обсяг бюджетних місць – 60
Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 10
ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ ТАКІ ДОКУМЕНТИ
Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви тільки в
електронній формі (через електронний кабінет), крім випадків визначених у
пункті 6.1 розділу VІ Правил прийому.
До заяви вступник додає мотиваційний лист, який подається в
електронному вигляді (електронному вигляді або паперовій формі для осіб, які
подають заяву в паперовій формі), додатки до мотиваційного листа приймаються
на електронну поштову скриньку.
Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі
інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму
(спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та
інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі
необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі)
матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.
Після успішного проходження конкурсного відбору та надання
рекомендацій до зарахування вступник подає до приймальної комісії та
пред’являє особисто оригінали наступних документів:
 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
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і
копії додатка до нього;
 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.;
 медична довідка про проведенні щеплення (форма 063/о).
ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ
 Творчий конкурс (виконання сольної програми з фаху)

ВАЖЛИВО!
Вступний іспит з творчого конкурсу буде проходити виключно
ДИСТАНЦІЙНО!
Для цього, кожен вступник разом з заявою на участь у творчому
конкурсі надає відеозапис свого сольного виступу на електронну адресу
приймальної комісії: vstup@dk.dp.ua
До заяви та відео обов’язково додається скан-копія документа (одного з
документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний
державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують
громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус».
Перед своїм виступом вступник крупним планом на камеру має
оголосити програму свого виступу!
ПОЧАТОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ
ДЛЯ УЧАСТІ В ТВОРЧОМУ КОНКУРСІ
20 червня 2022 року
ЗАКІНЧЕННЯ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ДЛЯ УЧАСТІ
В ТВОРЧОМУ КОНКУРСІ
01 липня 2022 року
ПОЧАТОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ
В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ
29 липня 2022 року
ЗАКІНЧЕННЯ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ
В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ
08 серпня 2022 року
СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ
(творчий конкурс та вступні іспити)
Творчий конкурс

14 липня 2022 року
виконання сольної програми з фаху

РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПИКІВ
не пізніше 29 серпня 2022 року
ПОДАЧА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ
до 02 вересня 2022 року
ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ НА БЮДЖЕТ
05 вересня 2022 року

