
 

 

Музичний факультет  
 
                           Указ про процедуру прийому 
                  для навчання у 2022/2023 навчальному році    
                          LEX Україна, Закон № 67/2022 Зз.  
 
Згідно з законом № 67/2022 Зз 1, абз. 1, 2 і 8, абз. 1 а-е, 2, 3, виписую на 
навчальний рік 2022/2023, процедуру прийому на навчання українських 
студентів, яким було по 24. 2. 2022 р. надано тимчасову охорону в Чеській 
республіці. Цей прийом подається за такими навчальними програмами: (номер 
за назвою спеціалізації вказує на найбільшу кількість прийнятих абітурієнтів, 
кількість базується на припущеннях, які можуть бути скориговані економічною 
ситуацією в даному фінансовиму році та реальними результатами вступних 
екзаменів кожної спеціалізації). 
 
Навчальна програма Диригування, спів та оперна режисура (п'ятирічний 
магістр): 
 • Спеціалізація Диригування хору         2 
 • Спеціалізація Академічний спів          2  
 
 Навчальна програма Композиція (п'ятирічний магістр): 
• Спеціалізація Композиція           1  
 
Навчальна програма відділу ударних інструментах і джазу: (бакалавр) 
 • Спеціалізація Джаз          5  
 
Навчальна програми відділу духових інструментах: (бакалавр) 
 • спеціалізація Гобой           1 
 
 Навчальна програма Струнні інструменти: (бакалавр) 
 • Спеціалізація Скрипка          5 
 • Спеціалізація  Альт          3 
 • Спеціалізація Віолончель          4 
 • Спеціалізація Контрабас         1 
 • Спеціалізація Гітара          1 
 
Навчальна програма Струнні інструментах: (з подальшим магістром) 
 • Спеціалізація Скрипка          3 
 • Спеціалізація Альт           2 
 • Спеціалізація Віолончель         1 
 • Спеціалізація Контрабас          1 
 • Спеціалізація Гітара          1 
 
 Область навчання: 
 • Фортепіано та фортепіанна педагогіка (з подальшим магістром) 2 
 
 



 

 

 
 
 
 
Спосіб подачі заявки: 
 
Заявки подаються до 15. 7. 2022 за допомоги електронної  реєстрації на сайті 
JAMU (http://is.jamu.cz.). 
 
HF  JAMU приймає лише заявки на основі Інформаційної системи (ІS); у разі 
подання заявки за іншою, ніж зазначена офіційна форма, заявка вважається 
недійсною і повертається заявнику. Якщо абітурієнт зацікавлений у вступі до 
кількох навчальних програм одночасно, до кількісті спеціалізацій треба додати 
таку ж саму кількість  заявок, включаючи всі додатки до кожної дисципліни 
окремо. 
 
Обов'язковим додатком до заявки є: 
 - структурована біографія 
 - для спеціальності Академічний спів заявка повинна містити довідка від 
фоніатра або інформацію щодо того,  коли заявник довідку зможе надати.  
 
Якщо ви не зможете підтвердити здобуту освіту відповідним документом, 
зазначеним у § 48 абз. 4 літ. D) та у § 48 абз. 5 літ. С)  закону № 111/1998 Зз. 
про вищу освіту (атестат про закінчення середньої школи або диплом) їх 
можна замінити заявою. 
 
 
Заявки на навчання, у тому числі і додатки, неприйнятим абітурієнтам (або 
абітурієнтам, які не з'явилися на вступний іспит) не повертаються і не 
переводяться в інший вуз, залишаються в архіві факультету. Після закінчення 
часу, встановленого для архінації, вони будуть ліквідовані. Додаткові матеріали 
також не повертаються автоматично, в разі зацікавленості їх можна забрати не 
пізніше ніж через 1 місяць після проведення вступних іспитів. 
 
Оплата за процедуру прийому: за рішенням ректора академії кандидати 
звільняються від плати за вступ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Процес прийому: 
 
 Вступні іспити в цьому році будуть проходити від 19 вересня до 23 вересня 2022 
року за вказаним нище розкладом: 
 

KKDOR - кафедра 
диригування та оперної 
режисури  

19.9 Спеціальність Диригування  

 19.9 Спеціальність Композиція  

KKI -кафедра 
спеціального  
фортепіано  

22.9 Спеціалтність Фортепіано  

 22.9 Спеціалтнісь Фортепіано та фортепіанна педагогіка  

KSN - кафедра струних 
інструментів  

19.9 Усі спеціальності  

KDN - кафедра  духових 
інструментів  

20.9 Спеціальність Гобой  

KJI - кафедра  джазу 20.9 Спеціальність Джаз  

KZP - кафедра 
академісного співу 

23.9 Спеціальність Академічний спів  

 
  
Кандидатам на навчання буде надіслано запрошення не менше ніж за 14 днів до 
проведення вступних  іспитів. 
 
 Додатковий термін вступних іспитів не призначений! 
 
Екзаменаційну комісію призначає декан факультету. Члени відповідної комісії 
повинні бути присутніми при складанні іспиту всіх претендентів за даним фахом 
і визначати порядок на основі балів. Екзаменаційна комісія має спеціальне 
право не екзаменувати претендента за повним обсягом вимог вступного та 
талановитого іспиту. 
 
Вступні іспити складаються з одного кола. 
 
Результати вступного іспиту оцінюються в кожній спеціальності окремо, за 
шкалою від  0 балів до 25 балів. 
 
Мінімальний ліміт для можливості прийняття — це 20 балів. 
 
 



 

 

 
 
 
 
Результати вступного іспиту будуть надіслані абітурієнтам на адресу в 
Чеській республіці  зазначену в заявці на навчання 26 вересня 2022 року. 
Крім того, кожен кандидат може перевірити своє положення після закінчення 
засідання приймальної комісії за допомогою реєстраційного коду заявки в 
інформаційній системі JAMU. 
З матеріалами, що мають визначення рішення про вступ на навчання, 
абітурієнти можуть отримати змогу ознайомитися після письмового рішення 
декана про вступ або неприйняття на навчання. 
 
Розміщення у студентських гуртожитках під час вступних іспитів неможливе, 
тому кожен вирішує його індивідуально. 
Прийняття до вищого навчального закладу надає можливість подати заявку 
на проживання в університетському гуртожитку JAMU. 
 
Інформація про точні умови вступних іспитів для окремих дисциплін 
публікується за адресою www.jamu.cz, далі посилання Музичний факультет. 
 
 
 
 В Брно  26. 5. 2022.                     проф. Барбара Марія Віллі, к.т.н.  
           декан HF JAMU 


