
Додаток 9 
до Правил прийому 

до Луганської державної 

академії культури і мистецтв 
у 2021 році 

 
 

Перелік напрямів підготовки для прийому на другий курс (з нормативним строком навчання)  

на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста,  

для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю 

 

За денною формою здобуття освіти 

 
 

Спеціальності 

освітньо- 

кваліфікаційного 

рівня  

молодшого 

спеціаліста, 

освітнього 

ступеня 

бакалавра, 

магістра 

 
Спеціальність 

(напрями підготовки)  

    ступеня бакалавра 

 
Спеціалізація/  

освітня програма 

 
 

Фахове 

випробування 

 

 
Курс 

 
 

Термін 

навчання 

Кількість місць* 

За кошти 

держав- 

ного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних

осіб* 

Назва Код Назва Назва 

Інші спеціальності 024   Хореографія  хореографія (за видами) так ІІ 3 р. 0 
за наявності 

вакансій 

 

 
Інші спеціальності 

 

 
025 

 

 
Музичне мистецтво 

 інструментальне  
 виконавство 

 (фортепіано) 

так ІІ 3 р. 0 
за наявності 

вакансій 

 інструментальне  

 виконавство(оркестрові 
 струнні, народні, духові 

 та ударні інструменти) 

так ІІ 3 р. 0 
за наявності 

вакансій 

 сольний спів так ІІ 3 р. 0 
за наявності 

вакансій 



 
Інші спеціальності 

 
026 

 
Сценічне мистецтво 

 акторське мистецтво    

 драматичного  

 театру і кіно 

так ІІ 3 р. 0 
за наявності 

вакансій 

 режисура естради 

 та масових свят 
так ІІ 3 р. 0 

за наявності 

вакансій 

 

* Кількість місць за кошти фізичних (юридичних) осіб буде оголошена після завершення 2020-2021 навчального року. 



            Продовження додатка 9 

 

За заочною формою здобуття освіти 

 
Спеціальності 

освітньо- 

кваліфікаційного 

рівня молодшого 

спеціаліста, 

освітнього 

ступеня 

бакалавра, 

магістра 

 
        Спеціальність 

(напрями підготовки) 

ступеня бакалавра 

 
Спеціалізація / 

освітня програма 

 
 

Фахове 

випробування 

 

 
Курс 

 
 

Термін 

навчання 

Кількість місць* 

За кошти 

держав- 

ного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних

осіб 

Назва Код Назва Назва 

  Інші спеціальності     024  Хореографія 
 хореографія (за видами) так ІІ 3 р. 0 

за наявності 
вакансій 

 

 

 

 
  Інші спеціальності 

 

 

 

 
025 

 

 

 

 
 Музичне мистецтво 

 інструментальне  
 виконавство 

 (фортепіано) 

так ІІ 3 р. 0 
за наявності 

вакансій 

 інструментальне  

 виконавство(оркестрові 
 струнні, народні, духові 

 та ударні інструменти) 

так ІІ 3 р. 0 
за наявності 

вакансій 

 сольний спів так ІІ 3 р. 0 
занаявності

вакансій 

 
Інші спеціальності 

 
026 

 
 Сценічне мистецтво 

 акторське мистецтво   

 драматичного  

 театру і кіно 

так ІІ 3 р. 0 
занаявності

вакансій 

 режисура естради 

 та масових свят 
так ІІ    3 р. 0 

занаявності

вакансій 

 

* Кількість місць за кошти фізичних (юридичних) осіб буде оголошена після завершення 2019-2020 навчального року 


