Додаток 10
до Правил прийому до Київського національного
університету культури і мистецтв в 2018 році

Порядок конкурсного відбору та
обчислення конкурсного бала вступників
І. Конкурсний відбір осіб, які вступають на основі повної загальної
середньої освіти
1.1. Конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка
обраховується за результатами вступних випробувань та іншими показниками
з точністю до 0,001 відповідно до Умов прийому та Правил прийому.
1.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної
середньої освіти вступають на перший курс бакалавра, конкурсний бал
обчислюється шляхом додавання балів сертифіката(ів) зовнішнього
незалежного оцінювання з конкурсних предметів (балів вступних іспитів),
бала за конкурс творчих здібностей (у разі його проведення), середнього бала
документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та
балів за особливі успіхи (призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ
ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2018 року з базових
предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2018 року,
перелік секцій яких відповідає напрямам підготовки при вступі до закладів
вищої освіти для здобуття ступеня бакалавра), помножених на вагові
коефіцієнти. Ваговий коефіцієнт для середнього бала документа (додатка до
документа) про повну загальну середню освіту, вагові коефіцієнти для балів
сертифіката з конкурсних предметів та бала за конкурс творчих здібностей (у
разі його проведення) вказані в додатку 5 (таблиця 5) до Правил прийому.
Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі
повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А,
де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних
іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього
незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього
предмета (див. додаток 5 (таблиця 5) Правил прийому); А – середній бал
документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100
до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа
про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в
шкалу 100-200 (див. додаток 7 Правил прийому).
Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 встановлюються
Київським національним університетом культури і мистецтв з точністю до
0,01: К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше 0,2 кожний; у разі
проведення творчого конкурсу К3 не перевищує 0,25 (0,5 – для
спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво»); К4 не перевищує
0,1. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, для кожної конкурсної пропозиції
дорівнює 1 (див. додаток 5 (таблиця 5) Правил прийому).

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені
за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4»
відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин
додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в
12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.
Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у
міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і
науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за
поданням Мінмолодьспорт України) зараховуються оцінки по 200 балів з
двох вступних випробувань за вибором вступника.
Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2018 року з базових предметів,
призерам III
етапу
Всеукраїнського
конкурсу-захисту
науководослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2018
року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний
бал вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким,
що дорівнює 200 (крім вступу на спеціальності галузі знань 29
«Міжнародні відносини»). Інформацію про них приймальні комісії
отримують з Єдиної бази.
1.3. Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та
сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:
РК дорівнює 1,00 для конкурсних пропозицій Київського
національного університету культури і мистецтв (відокремлених структурних
підрозділів, які знаходяться в іншому населеному пункті, ніж
місцезнаходження вищого навчального закладу) у місті Києві;
СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох
років до дня завершення подання заяв про вступ та які здобули повну
загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл,
у рік вступу, та 1,00 в інших випадках;
Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує
200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.
ІІ. Конкурсний відбір осіб, які вступають для здобуття ступеня
бакалавра на основі раніше здобутих освітніх (освітньо-кваліфікаційних)
рівнів
2.1. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття ступеня
бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
(на другий (третій) курс), конкурсний відбір здійснюється за результатами
фахового випробування (усно), яке оцінюється за шкалою від 100 до 200
балів. Мінімальний прохідний бал вступного випробування з фаху 124 бали.
Конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування та
середнього балу додатку до диплома молодшого спеціаліста. Якщо абітурієнт
подав заяви з певної спеціальності і на денну, і на заочну форми навчання, то
фахове випробування він складає єдине, за розкладом денної форми
навчання.

2.2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття ступеня
бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
здобутого за іншою спеціальністю, конкурсний бал обчислюється як сума
результату фахового випробування та середнього балу додатку до диплома
молодшого спеціаліста. Вступне випробування проводиться у формі
конкурсу творчих здібностей для мистецьких спеціальностей та в усній
формі – для всіх інших спеціальностей результати якого оцінюються за
шкалою від 100 до 200 балів (мінімальний прохідний бал вступного
випробування з фаху 124 бали). Якщо абітурієнт подав заяви з певної
спеціальності і на денну, і на заочну форми навчання, то вступне
випробування він складає єдине, за розкладом денної форми навчання. У
випадку, якщо абітурієнт не склав вступне випробування, він втрачає право
брати участь у конкурсному відборі за цією спеціальністю.
2.3. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття ступеня
бакалавра на основі ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста, конкурсний відбір здійснюється за результатами фахового
випробування, яке оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів. Мінімальний
прохідний бал вступного випробування з фаху 124 бали. Конкурсний бал
обчислюється як сума результату фахового випробування та середнього балу
додатку до диплома про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень
на основі якого здійснюється вступ. Вступне випробування проводиться в
усній формі (для мистецьких спеціальностей вступне випробування може
проводитись у формі теоретично-практичного завдання). Якщо абітурієнт
подав заяви з певної спеціальності і на денну, і на заочну форми навчання, то
фахове випробування він складає єдине, за розкладом денної форми
навчання.
2.4. Для конкурсного відбору осіб, які не менше одного року
здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний
план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на другий курс
в цьому навчальному закладі за іншою формою навчання в межах вакантних
місць ліцензованого обсягу, конкурсний відбір здійснюється за результатами
фахового випробування (усно), яке оцінюється за шкалою від 100 до 200
балів. Мінімальний прохідний бал вступного випробування з фаху 124 бали.
2.5. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала додатку
до диплома молодшого спеціаліста, поданого в паперовій формі (обчислює в
разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про
середній бал документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень до
Єдиної бази.
При обрахунку середнього балу додатка до диплому за ступенем
бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (на основі
якого здійснюється вступ), включається оцінка за державну атестацію. У
випадку складання вступником більш ніж одного виду державної атестації для
розрахунку середнього балу зараховуються оцінки всіх видів державної
атестації.
При розрахунку середнього балу додатку до диплому враховуються,
незалежно від форми контролю (іспит, диференційований залік, залік) усі

підсумкові оцінки з навчальних дисциплін, практик (за винятком оцінки з
фізичного виховання, оцінок з факультативних дисциплін, якщо вони
виділені в додатках дипломів окремо).
Для визначення середнього балу (за 100-бальною шкалою) додатка до
диплому за ступенем бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста, спеціаліста, що не містить оцінок у 100-бальній
шкалі, застосовується такий порядок переведення оцінок додатку до диплома
та державної атестації:
– із 4-бальної і 2-бальної шкал у 100-бальну шкалу:
Оцінка у 4-бальній шкалі
Відмінно (5)
Добре (4)
Задовільно (3)

Оцінка у 100-бальній шкалі
95
82
67

Оцінка у 2-бальній шкалі
Зараховано

Оцінка у 100-бальній шкалі
75

– із шкали ЕСTS у 100-бальну шкалу:
Оцінка за шкалою ECTS
A
B
C
D
E

Оцінка у 100-бальній шкалі
95
87
80
70
63

Середній бал додатку до диплома про освітній (освітньо-кваліфікаційний)
рівень при розрахунках округлюється з точністю до 0,1.
2.6. За рівних результатів вступних випробувань перевагу має
абітурієнт з вищим середнім балом додатку до диплома про освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень.
ІІІ. Конкурсний відбір осіб, які вступають для здобуття ступеня
магістра
3.1. Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра здійснюється за
результатами вступних випробувань:
для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі
здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти для вступу
за спеціальністю 081 «Право» – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної
мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних
навчальних правничих компетентностей (з урахуванням додаткового
вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньокваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю);
для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі
здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти для вступу
за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності

035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика»,
08 «Право», 24 «Сфера обслуговування» та 29 «Міжнародні відносини» – у
формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних
випробувань (з урахуванням додаткового вступного випробування для осіб,
які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою
спеціальністю);
для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі
здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти для вступу
за іншими спеціальностями – у формі іспиту з іноземної мови та фахових
вступних випробувань (див. додаток 4 (таблиця 4) цих Правил Прийому).
У 2018 році приймаються результати єдиного фахового вступного
випробування 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, німецької та
французької мов. Оцінки з англійської, німецької та французької мов
приймаються лише з результатів єдиного вступного іспиту 2018 року
3.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра
(ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на
навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право»
конкурсний бал розраховується за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,
де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови
(англійська, німецька, французька або іспанська мова), П2 – оцінка єдиного
фахового вступного випробування за тест з права, П3 – оцінка єдиного
фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних
правничих компетентностей.
Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсному
відборі в Київському національному університеті культури і мистецтв
кожного із складових єдиного фахового вступного випробування з
використанням
організаційно-технологічних
процесів
здійснення
зовнішнього незалежного оцінювання – 100 балів.
Особа може вступити до Київського національного університету
культури і мистецтв для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081
«Право» на основі ступеня бакалавра чи магістра (освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста), здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного
проходження додаткових вступних випробувань.
Для проходження додаткового вступного випробування, особи, які
завершують здобувати ступінь бакалавра за іншою спеціальністю, для
здобуття ступеня магістра за спеціальністю 08 «Право», подають до
Приймальної комісії довідку про навчання у період з 14 травня – 31 травня
2018 року.
Для проходження додаткового вступного випробування, особи, які
здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) за іншою
спеціальністю, для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 08 «Право»,
подають до Приймальної комісії копію документа державного зразка про
раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі
якого здійснюється вступ, і додатка до нього у період з 14 травня – 31 травня
2018 року.

Додаткове вступне випробування має кваліфікаційний характер,
проводиться у формі тесту і оцінюється за системою – склав/не склав, при
цьому для проміжного оцінювання використовується 100-бальна шкала
(мінімальний прохідний бал – 61). Якщо абітурієнт подав заяви з певної
спеціальності і на денну і на заочну форми навчання, то додаткове вступне
випробування він складає єдине, за розкладом денної форми навчання. У
випадку, якщо абітурієнт не склав додаткове вступне випробування, він
втрачає право брати участь у конкурсному відборі за цією спеціальністю.
3.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра
(ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) ступають на
навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань
03 «Гуманітарні
науки»
(крім
спеціальності 035 «Філологія»),
05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 24 «Сфера
обслуговування» та 29 «Міжнародні відносини» конкурсний бал
розраховується за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,
де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови
(англійська, німецька, французька або іспанська мова), П2 – оцінка фахового
вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 –
середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний
рівень) на основі якого здійснюється вступ.
Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсному
відборі в Київському національному університеті культури і мистецтв
єдиного вступного іспиту з іноземної мови – 100 балів,
Порядок проведення фахового випробування – тестування, результати
якого оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Мінімальний прохідний
бал вступного випробування з фаху 124 бали.
Абітурієнт, який бере участь у конкурсі на навчання у Київському
національному університеті культури і мистецтв для здобуття ступеня
магістра з певної спеціальності але за різними формами навчання, складає
єдиний іспит з фаху. Якщо абітурієнт подав заяви з певної спеціальності і на
денну і на заочну форми навчання, то іспит з фаху він складає єдиний, за
розкладом денної форми навчання. Не допускається перескладання або
повторне складання іспиту з фаху.
Особа може вступити до Київського національного університету
культури і мистецтв для здобуття ступеня магістра за спеціальностями
галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035
«Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика»,
24 «Сфера обслуговування» та 29 «Міжнародні відносини» на основі ступеня
бакалавра чи магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутих
за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових
вступних випробувань.
Для проходження додаткового вступного випробування, особи, які
завершують здобувати ступінь бакалавра за іншою спеціальністю, для
здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей
знань
03 «Гуманітарні
науки»
(крім
спеціальності 035 «Філологія»),

05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 24 «Сфера
обслуговування» та 29 «Міжнародні відносини», подають до Приймальної
комісії довідку про навчання у період з 14 травня – 31 травня 2018 року.
Для проходження додаткового вступного випробування, особи, які
здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) за іншою
спеціальністю, для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей
знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»),
05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 24 «Сфера
обслуговування» та 29 «Міжнародні відносини», подають до Приймальної
комісії копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній
ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ,
і додатка до нього у період з 14 травня – 31 травня 2018 року.
Додаткове вступне випробування має кваліфікаційний характер,
проводиться у формі тесту і оцінюється за системою – склав/не склав, при
цьому для проміжного оцінювання використовується 100-бальна шкала
(мінімальний прохідний бал – 61). Якщо абітурієнт подав заяви з певної
спеціальності і на денну і на заочну форми навчання, то додаткове вступне
випробування він складає єдине, за розкладом денної форми навчання. У
випадку, якщо абітурієнт не склав додаткове вступне випробування, він
втрачає право брати участь у конкурсному відборі за цією спеціальністю.
3.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра
(ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на
навчання для здобуття ступеня магістра за іншими спеціальностями
конкурсний бал розраховується за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,
де П1 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови (англійська,
німецька або французька мова), П2 – оцінка фахового вступного
випробування, П3 – середній бал документа про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ.
Порядок проведення фахового випробування та вступного екзамену з
іноземної мови – тестування, результати якого оцінюються окремо за
шкалою від 100 до 200 балів. Вступний екзамен з іноземної мови передує
фаховому випробуванню. Мінімальний прохідний бал вступного екзамену з
іноземної мови 124 бали. Мінімальний прохідний бал вступного
випробування з фаху 124 бали.
Абітурієнт, який бере участь у конкурсі на навчання у Київському
національному університеті культури і мистецтв для здобуття ступеня
магістра, складає єдиний іспит з іноземної мови незалежно від того, скільки
та які спеціальності ним обрано (крім спеціальностей галузей знань
03 «Гуманітарні
науки»
(крім
спеціальності 035 «Філологія»),
05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право»,
24 «Сфера обслуговування» та 29 «Міжнародні відносини»). Якщо
абітурієнт подав кілька заяв на різні спеціальності та форми навчання, то
єдиний іспит з іноземної мови він складає за розкладом тієї спеціальності, де
цей іспит проводиться раніше. Не допускається перескладання або повторне
складання іспиту з іноземної мови. Перелік іноземних мов, із яких абітурієнт

може складати вступний іспит на магістерську програму – англійська мова,
німецька мова, французька мова. Мінімальний прохідний бал вступного
екзамену з іноземної мови 124 бали.
Абітурієнт, який бере участь у конкурсі на навчання у Київському
національному університеті культури і мистецтв для здобуття ступеня
магістра з певної спеціальності але за різними формами навчання, складає
єдиний іспит з фаху (крім спеціальності 081 «Право»). Якщо абітурієнт подав
заяви з певної спеціальності і на денну і на заочну форми навчання, то іспит з
фаху він складає єдиний, за розкладом денної форми навчання. Не
допускається перескладання або повторне складання іспиту з фаху.
Мінімальний прохідний бал вступного випробування з фаху 124 бали.
Особа може вступити до Київського національного університету
культури і мистецтв для здобуття ступеня магістра за іншими спеціальностями
на основі ступеня бакалавра чи магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста), здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного
проходження додаткових вступних випробувань.
Додаткове вступне випробування передує вступному екзамену з
іноземної мови та фаховому випробуванню і має кваліфікаційний характер.
Додаткове вступне випробування проводиться – для мистецьких
спеціальностей у формі теоретично-практичного завдання, для всіх інших
спеціальностей у формі тесту і оцінюється за системою – склав/не склав, при
цьому для проміжного оцінювання використовується 100-бальна шкала
(мінімальний прохідний бал – 61). Якщо абітурієнт подав заяви з певної
спеціальності і на денну і на заочну форми навчання, то додаткове вступне
випробування він складає єдине, за розкладом денної форми навчання. У
випадку, якщо абітурієнт не склав додаткове вступне випробування, він
втрачає право брати участь у конкурсному відборі за цією спеціальністю.
3.5. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала додатку
до диплома про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, поданого в
паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням
і вносить інформацію про середній бал документа про здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень до Єдиної бази.
При обрахунку середнього балу додатка до диплому за ступенем
бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (на основі
якого здійснюється вступ), включається оцінка за державну атестацію. У
випадку складання вступником більш ніж одного виду державної атестації для
розрахунку середнього балу зараховуються оцінки всіх видів державної
атестації.
При розрахунку середнього балу додатку до диплому враховуються,
незалежно від форми контролю (іспит, диференційований залік, залік) усі
підсумкові оцінки з навчальних дисциплін, практик (за винятком оцінки з
фізичного виховання, оцінок з факультативних дисциплін, якщо вони
виділені в додатках дипломів окремо).
Для визначення середнього балу (за 100-бальною шкалою) додатка до
диплому на основі якого здійснюється вступ, що не містить оцінок у 100-

бальній шкалі, застосовується такий порядок переведення оцінок додатку до
диплома та державної атестації:
– із 4-бальної і 2-бальної шкал у 100-бальну шкалу:
Оцінка у 4-бальній шкалі
Відмінно (5)
Добре (4)
Задовільно (3)

Оцінка у 100-бальній шкалі
95
82
67

Оцінка у 2-бальній шкалі
Зараховано

Оцінка у 100-бальній шкалі
75

– із шкали ЕСTS у 100-бальну шкалу:
Оцінка за шкалою ECTS
A
B
C
D
E

Оцінка у 100-бальній шкалі
95
87
80
70
63

Середній бал додатку до диплома про освітній (освітньо-кваліфікаційний)
рівень про при розрахунках округлюється з точністю до 0,1.
3.6. За рівних результатів вступних випробувань перевагу має
абітурієнт з вищим середнім балом додатку до диплома про освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень.

