
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ІМ. М. ГЛІНКИ 
АСПІРАНТУРА 

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» 

Спеціальність 025 «Музичне мистецтво» 

ступіні „доктор філософії”, „доктор мистецтва” та 

асистентура-стажування 
Денна форма навчання 

 

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 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і 

копії додатка до нього; 

 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см.; 

 медична довідка про проведенні щеплення (форма 063/о). 

 

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ 
 

ступінь „доктор філософії”  

- вступний іспит із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти 

магістра); 

- вступний іспит з іноземної мови (за вибором вченої ради вищого 

навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив 

свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів 

TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом 

Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного 

іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені 

сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної 

мови з найвищим балом; 

- презентація дослідницьких пропозицій; 

вступний іспит з філософії (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра). 

 

ступінь „доктор мистецтва”  

творче випробування із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти 

магістра з відповідної спеціальності); 

співбесіда з фахових питань та науковий реферат (в обсязі програми рівня 

вищої освіти магістра з відповідної спеціальності); 

вступний іспит з іноземної мови (в обсязі програми рівня вищої освіти 

магістра за вибором вченої ради). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, 



зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International 

English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language 

Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час 

визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до 

результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом; 

вступний іспит з філософії (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра). 

 

асистентура-стажування 

- творче випробування із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти 

магістра); 

- співбесіда з фахових питань (в обсязі програми рівня вищої освіти 

магістра). 

 

ПОЧАТОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ 
16 серпня 2022 року 

 

ЗАКІНЧЕННЯ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ 
 

15 вересня 2022 року 

 

СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ 
19 вересня 2022 року – творче випробування із спеціальності 

(для вступників ступеня „доктор мистецтва” та асистентів-стажистів); 
 

 

19 вересня 2022 року – співбесіда з фахових питань 

(асистентів-стажистів); 

 

 

19 вересня 2022 року – вступний іспит зі спеціальності 

(для вступників ступеня „доктор філософії”); 
 
 

20 вересня 2022 року – вступний іспит з іноземної мови 

(для вступників ступеня „доктор філософії” та „доктор мистецтва”); 
 

 

21 вересня 2022 року – співбесіда з фахових питань та науковий реферат 

(для вступників ступеня „доктор мистецтва”); 
 

 

21 вересня 2022 року – презентація дослідницьких пропозицій 

(для вступників ступеня „доктор філософії”); 
 

 

22 вересня 2022 року – вступний іспит з філософії 

(для вступників ступеня „доктор філософії” та „доктор мистецтва”). 

 

РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПИКІВ 
23 вересня 2022 року 

 

ПОДАЧА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ 
24 вересня 2022 року 

 

ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ НА БЮДЖЕТ 
25 вересня 2022 року 


