
 

 

 

 

 

 

 

Форма навчання : денно-дистанційна. 

Форми фінансування: 

 за державним замовленням; 

 за рахунок фізичних та 

юридичних осіб. 
 

Вступні випробування: 

 творчий конкурс (музика); 

 українська мова. 

 

ДЕТАЛЬНА  ІНФОРМАЦІЯ   

ПРО  ВСТУП  

міститься на сайті навчального закладу 

http://stahanov.luguniv.edu.ua 

 

 

 

 

 

 

УМОВИ ВСТУПУ 

Прийом абітурієнтів здійснюється на основі 

базової середньої освіти базі (9 класів) – 
надаються місця за державним замовленням. 
 

Документи для вступу: 
 паспорт (копія) або свідоцтво про народження 

(копія) – для осіб, які за віком не мають 
паспорта, або інший документ, який посвідчує 
особу і громадянство; 

 документ державного зразка (оригінал та копію) 
про раніше здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень, на основі якого 
здійснюється вступ, і додаток до нього; 

 сертифікат (сертифікати, їх копії) відповідного 
рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для 
вступників на основі повної загальної середньої 
освіти); 

 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

 копія документа про зміну прізвища (якщо 
прізвища у паспорті та документі про освіту 
відрізняються); 

 військовий квиток або посвідчення про 
приписку – для військовозобов’язаних; 

 документи, що дають право на пільги, та їх 
копії. 
 

 
За додатковою інформацією звертатися у 

приймальну комісію за адресою: 

 

93108 Україна 

м. Лисичанськ, Луганської області 

вул. Героїв Сталінграда, 23  

(гуртожиток Лисичанського 

педагогічного коледжу) 

 

тел/факс 7-64-36, 7-66-42 

e-mail: stahcol@gmail.com 

Відокремлений підрозділ 

«КАДІЇВСЬКИЙ 

ПЕДАГОГІЧНИЙ 

КОЛЕДЖ 

ЛУГАНСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА» 

( м. Лисичанськ) 

Рік заснування 1967.  

Наказ Міністра за № 203 від 12 вересня.  
Навчальний заклад І-ІІ рівнів акредитації. 

Ліцензія АЕ № 636849 від 19.06.2015                                       

    

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 

СЕРЕДНЯ ОСВІТА 

(МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО) 

 

 
 

 
 

 

    

 

 

 

Завітайте до нас та 

переконайтеся  

в правильності вашого вибору! 

“Мистецтво – це своєрідний камертон 

цивілізації, універсальний спосіб мислення, 

здатний формувати не просто людину 

розумну, а людину духовну” 

  Л. М. Масол 

  
                                                 С.Ф. Русова 



ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ! 

Якщо Ви прагнете здобути музичну 

освіту, отримати якісну ґрунтовну підготовку 
в галузі музичного мистецтва, тоді Ваш шлях 
до ВП «Кадіївський педагогічний коледж 

ЛНУ імені Тараса Шевченка». 
Коледж успішно забезпечує наш та інші 

регіони України висококваліфікованими 
кадрами. 

У навчальному процесі впроваджуються 

інноваційні, інформаційні технології, 
інтерактивні методи, кейси, надаються широкі 

можливості виконавсько-творчої діяльності. 
 

МИ ПИШАЄМОСЯ 

нашими випускниками: 
 

 Учасники вокально-інструментального 
ансамблю «Пісня» Іванівської 

філармонії (Росія) – випускники 

музичного відділення 1979 р.; 

 Побережський І. (випуск 1980) – 

заслужений артист Російської 
федерації, соліст Балтійського 

ансамблю пісні й танцю; 

 Стрельнікова Н. (випуск 1993) – 

переможець обласного та 
республіканського турів міжнародного 

музичного конкурсу імені В.Івасюка. 
 

ДИСЦИПЛІНИ З ЦИКЛУ 

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ 

ПІДГОТОВКИ: 

 Вступ до спеціальності 

 Психологія 

 Педагогіка 

 Основи педагогічної майстерності 

 Елементарна теорія музики 

 Гармонія 

 Сольфеджіо 

 Аналіз музичних форм 

 Світова музична література 

 Українська музична література 

 Українська народно-музична творчість 

 Постановка голосу 

 Хорове диригування 

 Хоровий клас та практика роботи з 
хором 

 Хорознавство та хорове аранжування 

 Основний музичний інструмент 

 Додатковий музичний інструмент 

 Акомпанемент 

 Оркестровий клас 

 Методика музичного виховання в 
школі 

 Ритміка і основи хореографії 
 

ВИДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ: 

 

 Позакласна виховна робота 

 Пробні уроки і заняття. Керівництво 
шкільним      хором 

 Літня в дитячих оздоровчих таборах 

 Переддипломна 

 
  

ВАШЕ МАЙБУТНЄ! 

 

Педагогічний коледж забезпечує 
підготовку фахівців: 

Галузь знань: 01 Освіта. 
Спеціальність: 014 «Середня освіта 

(музичне мистецтво)».  

Додаткова спеціалізація: «Музичний 
керівник дошкільного навчального 

закладу».  
Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

молодший спеціаліст 
Термін навчання 4 роки (база 9 класів) 

 
Можливості працевлаштування: 

 
 вчитель музичного мистецтва у 

загальноосвітньому 
навчальному закладі; 

 музичний керівник дошкільного 

навчального закладу . 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


