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Якщо Ви:


закінчили другий рівень
вищої освіти



отримали освітній ступінь
магістра



бажаєте здобувати освіту на
третьому рівні

Необхідно зважено відповісти на запитання та
обрати подальший шлях на третьому
освітньому рівні:
• який освітній простір для вас є
комфортним?
• який з напрямків для вас є пріоритетним?
• в якому з них ви зможете максимально
реалізувати свої таланти?
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На третьому рівні вищої освіти є два рівноцінні напрямки,
які мають спільне підґрунтя – талант до творчості,
але кардинально відрізняються за видом діяльності
Доктор мистецтва
• Освітньо-творчий рівень
• Творча аспірантура
• Творча мистецька діяльність
• 3 роки навчання
• Публічний захист творчого мистецького проекту з
науковою складовою
• Вступ 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 наукового ступеню
доктора наук
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Якщо Ваше життя тісно
пов'язане зі сценою, а відтак
вибір зупинився на творчій
аспірантурі, яка є новацією в
структурі вищої освіти в Україні,
то виникне цілком логічне
запитання:

Які перспективи
відкриваються для
доктора мистецтва?

Удосконалення виконавської майстерності
Набуття професійних компетентностей

Реалізація власного професійного потенціалу
Соціальний ліфт для кар'єрного росту
Зайняття керівних посад у структурних підрозділах
ЗВО мистецького спрямування

Право на викладання у ЗВО мистецького спрямування
Підстава для присвоєння вчених звань доцента і
професора
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Творча аспірантура НМАУ ім. П.І.Чайковського
здійснює підготовку здобувачів ступеню доктора
мистецтва за спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво»

026 «Сценічне
мистецтво»
Нормативний строк
підготовки в
творчій аспірантурі

3
роки

Асистентурастажування

немає
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Ознайомтеся з деталями на
сайті:
http://knmau.com.ua
http://knmau.com.ua/aspirant
ura-ta-doktorantura/tvorchaaspirantura-doktor-mistetstva/
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Спеціальність:

026.

Термін

навчання – 3 роки

Форма

– очна (денна):



бюджет або контракт.
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Перший етап

– онлайн реєстрація та
подача заздалегідь сканованої заяви та
необхідних документів на цьому етапі

aspirantura.vstup.2021@gmail.com
15 червня – 9 липня

У листі вказати
інформацію про
себе

У темі листа вказати
ваше прізвище та
спеціалізацію
(музична режисура).

Усі вкладені файли у листі
нумерувати відповідно до
переліку та назви документів
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На першому етапі з усього переліку документів
потрібно сканувати і надіслати лише ці:
1. заяву на ім’я ректора Академії;
2. лист-рекомендація від установ, підпорядкованих
Міністерству культури та інформаційної політики
України;
3. рекомендацію Державної екзаменаційної комісії,
затверджену рішенням Вченої ради (обов’язкова
тільки для випускників 2021 року);
4. диплом магістра про закінчення ЗВО;
5. додаток до диплому магістра;
6. довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;
7. паспорт (якщо у Вас ID-картка, то потрібно додати
скановану Довідку про реєстрацію місця проживання);
8. військовий квиток або посвідчення про приписку –
для військовозобов’язаних;
9. згода на збір та обробку персональних даних.

Збирай

Скануй

1) Детальна інструкція щодо заповнення
документів далі на ст.12-16;
2) Поетапний прийом документів не
здійснюється – надсилати всі документи
в листі одним пакетом;
3) Заява має бути завірена власним
підписом та майбутнього творчого
керівника та наукового консультанта;
4) Після опрацювання поданих документів,
у випадку їх відповідності, упродовж
трьох робочих днів вам буде надіслано
електронного листа з підтвердженням
реєстрації до вступу або з відповідними
рекомендаціями щодо необхідних змін.

Надсилай
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Другий етап – подача усього пакету документів у
паперовому вигляді
•

Прийом документів
у відділі аспірантури
докторантури:
з 11.00 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00.

і

26, 27, 30 серпня 2021 року.
•

На другому етапі документи будуть приймати виключно
у тих осіб, які пройшли реєстрацію та подали документи
в електронному варіанті на першому етапі.

•

Документи повинні бути завірені усіма необхідними
підписами наукових/творчих керівників, завідувачами
кафедр, іншими посадовими особами (у залежності від
вимог до конкретного документу).
У разі відсутності повного пакету необхідних для вступу
документів претенденту буде відмовлено у допуску до
вступних іспитів.

•

Збирай

Завізуй

Не відкладайте подачу документів
на останній день:
✓ Ця процедура не швидка, черга
йде повільно. До закінчення
прийому можете не встигнути
подати документи.
✓ Якщо до поданого пакету
документів будуть зауваження –
у Вас не залишиться часу на їх
виправлення.

Приноси
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На державну форму навчання
усі вступники подають такі документи:
➢ заяву на ім’я ректора Академії
за власним підписом та творчого керівника, і
наукового консультанта (зразок додається);
➢ лист-рекомендація від установ,
підпорядкованих Міністерству культури та
інформаційної політики України (перелік
установ додається);
➢ особовий листок з обліку кадрів,
засвідчений печаткою тієї установи, в якій
вступник до творчої аспірантури
навчається або працює;
➢ згода на збір та обробку персональних
даних;
➢ 4 фотокартки (розмір 2х3);

➢ медичну довідку про стан
здоров’я за формою № 086-у;

Особовий листок оформляється за місцем роботи заповнюється чистий бланк з даними на момент заповнення і
завіряється у відділі кадрів (підписом і печаткою).
Якщо претендент до вступу на момент подання
документів не працевлаштований і є випускником поточного
навчального року, то може оформити особовий листок за
місцем навчання (за бланком відділу аспірантури, який
опубліковано на сайті, завіряється в деканаті).
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➢

рекомендацію Державної
екзаменаційної комісії, затверджену
рішенням Вченої ради (обов’язкова
тільки для випускників 2021 року;

➢

засвідчену копію диплому магістра про
закінчення ЗВО та додатку;

➢

копію довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера;

➢

➢

➢

копію паспорту (якщо у Вас ID-картка,
то потрібно додати копію Довідки про
реєстрацію місця проживання);
засвідчену копію трудової книжки (за
наявності);
копію військового квитка або
посвідчення про приписку – для
військовозобов’язаних;

Така рекомендація для вступу до творчої аспірантури видається у
разі позитивного рішення ДЕК після вашого державного іспиту з
фаху (після захисту магістерської роботи – для вступу до наукової
аспірантури (PhD). Якщо ви отримаєте дві рекомендації, то маєте
право спробувати вступати на обидва напрямки, але навчатися на
бюджеті лише за одним з них.

Заздалегідь попередьте творчого керівника, завідувача кафедри
та секретаря про свій намір навчатися далі.
Одразу, після завершення іспиту та оголошення результатів
поцікавтеся, чи було надано вам таку рекомендацію.
Якщо ви отримали рекомендацію ДЕК, завчасно потурбуйтеся щоб
секретар вашої кафедри оформив документ за підписом голови
ДЕК, своєчасно подав цю інформацію до відділу аспірантури та до
Вченої ради для затвердження цього рішення.
Якщо після державного іспиту ви НЕ отримали рекомендації ДЕК,
то ви можете спробувати вступати на державну форму навчання
лише у наступному навчальному році (через рік). У поточному
році ви можете вступати лише на контракт.
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➢ план майбутнього творчого проекту (обсяг
3-5 сторінок)
➢ науковий реферат за тематикою з обраної
спеціальності – (24 друкованих сторінок)
- 2 екземпляри у переплеті;
➢ рецензію майбутнього наукового
консультанта на реферат, завірену його
підписом.

Вступники на контрактну форму навчання
подають усі зазначені документи,
за винятком:
✓ листа-рекомендації від установ,
підпорядкованих Міністерству культури
та інформаційної політики України;
✓ рекомендації Державної екзаменаційної
комісії, затверджену рішенням Вченої
ради.

План майбутнього творчого
проекту має включати його
обґрунтування та основні шляхи
реалізації (зміст, опис
необхідного матеріального і
технічного забезпечення тощо)
та характеризуватись
художньою самобутністю,
мистецькою оригінальністю,
новизною музичного матеріалу,
а також актуальністю,
значимістю для сучасної
української музичної культури із
перспективою практичної
реалізації

Реферат – це науковий текст,
підготовлений вступником до
творчої аспірантури, в якому
обґрунтовується тематика
дослідження майбутнього творчого
мистецького проекту з обраної
спеціальності та його актуальність

Увага! Оскільки значна кількість згаданих
документів до вступу повинна бути завірена
підписами завідувачів кафедр, майбутніми творчими
керівниками та науковими консультантами, а також
працівниками інших установ, рекомендуємо
зайнятися підготовкою цих документів завчасно. Не
чекайте, коли більшість професорів піде у відпустки
та буде за межами Києва. Поважайте їх право на
відпочинок та подбайте про себе і свій шанс
заздалегідь!!!

14

➢ перелік поставлених концертів,
літературно-музичних вечорів, інших
мистецьких заходів (самостійно або в
ролі асистента). Звіт – 2 екземпляри.
➢ режисерська експлікація-проект
музично-театральної вистави, запланованої
до постановки за власним вибором, – від 2
сторінок;
➢ фото (відео) звіт поставлених
претендентом вистав;
➢ завірені рецензії та відгуки фахівців
на практичні роботи претендента
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Звіти про творчі та наукові досягнення, виконавську
діяльність претендента повинні бути оформлені у
вигляді переліку з точним зазначенням усіх
вихідних даних:

➢ конкурси: назва конкурсу, дата проведення заходу,
країна, місто, здобута відзнака;
➢ концерти: дата проведення концерту, назва, країна,
місто, місце проведення (концертний зал філармонії,
ДМШ тощо);
➢ статті, тези: прізвище, назва публікації, назва
збірника, місто, рік, сторінки;
➢ конференції: прізвище, назва доповіді, місто і місце
проведення наукового заходу, дата і рік;
➢ майстер-класи, стажування, підвищення кваліфікації:
термін навчання, країна, місто, місце, прізвище
керівника практики;
➢ фото звіт поставлених претендентом вистав: із
зазначенням назви, автора, дати та місця проведення,
постановочної групи: диригент, концертмейстер,
художник, складу виконавців, приблизної аудиторії
тощо.
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Вступні іспити
до творчої аспірантури
іноземна мова
творче випробування
зі спеціальності

філософія
Детальніше вимоги див. на сайті

колоквіум – співбесіда з
фахових питань, наукового
реферату та презентації
вашого майбутнього
творчого проекту
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Упродовж терміну навчання аспірант
повинен:
1) засвоїти освітню складову відповідно
до навчального плану;
2) опублікувати не менше 2 наукових
статей у фахових виданнях;
3) здійснити апробацію наукової
складової творчого мистецького
проекту (участь у конференціях,
конгресах, форумах, симпозіумах,
семінарах) - не менше одного заходу
на рік навчання;
4) здійснити апробацію мистецької
складової творчого мистецького
проекту (проведення здобувачем
майстер-класів, лекцій концертів,
участі його в концертах, конкурсах,
виставках, виставах, фестивалях,
показах, мистецьких програмах тощо) 6) захистити творчий мистецький проект,
який поєднує дослідницьку та творчу
- не менше одного заходу на рік
мистецьку складові за третій рік
навчання.
навчання.

Детальніше див. на сайті
Положення про асистентурустажування та доктора мистецтва
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Документ про закінчення
творчої аспірантури
За умови успішного виконання навчального плану в творчій аспірантурі
та публічного захисту творчо-мистецького проекту аспіранту
присуджується освітньо-творчий ступінь

ДОКТОР

МИСТЕЦТВА
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Уточнити інформацію ви можете
у відділі аспірантури та докторантури
НМАУ ім. П.І.Чайковського

(044) 270-51-38
aspirantura.nmau@gmail.com
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