Додаток 8
до Правил прийому до Київського національного
університету культури і мистецтв в 2019 році

Прийом іноземців та осіб без громадянства у Київському національному
університеті культури і мистецтв
Перелік освітніх рівнів та спеціальностей, за якими оголошується
прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства, ліцензовані обсяги та
нормативні терміни навчання у межах загального ліцензованого обсягу:
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Ліцензовані Термін
обсяги
навчання

100

4 роки

Туризм
Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії

Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без
громадянства у Київському національному університеті культури і
мистецтв
1. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, творчі
конкурси та зарахування на навчання проводиться з 27 серпня по 20 вересня
2019 року.
2. Для вступу на навчання іноземці подають такі документи:
1) заяву-анкету;
2) оригінал та копію документа про попередню освіту та додатка до нього;
3) свідоцтво про народження (якщо місце народження абітурієнта
значиться в Україні, то подається також довідка Державної міграційної
служби України про те, що абітурієнт оформив вихід з громадянства України
(із зазначенням відповідного Указу Президента України);
4) медичний сертифікат про стан здоров’я (форма 086-о), засвідчений
офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і
виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

5) довідку про відсутність ВІЛ-інфекції;
6) паспортний документ іноземця або документа, що посвідчує особу
без громадянства;
7) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з
країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної
допомоги);
8) 10 кольорових фотокарток розміром 45 х 35 мм (матові);
9) копію посвідчення закордонного українця (за наявності).
Документи, зазначені у підпунктах 2)–6) цього пункту, мають бути
перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
Умовою зарахування іноземця (з таких країн: Азербайджан, Білорусь,
Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Російська Федерація,
Таджикистан, Узбекистан) на навчання для здобуття певного освітнього
рівня є володіння ним мовою навчання на рівні, достатньому для засвоєння
навчального матеріалу, що підтверджується висновком приймальної комісії.
Умовою зарахування іноземця з інших країн на навчання для здобуття
певного освітнього рівня необхідним є наявність Свідоцтва про закінчення
підготовчого факультету (відділення) для іноземців та осіб без громадянства.
Мова навчання у Київському національному університеті культури і
мистецтв – українська.
3. Для конкурсного відбору іноземців, які на основі повної загальної
середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра,
зараховуються результати вступних іспитів з конкурсних предметів,
визначених у додатку 5 (таблиця 5) до Правил прийому.
Мінімальна кількість балів з якими вступник допускається до участі у
конкурсному відборі встановлюється Київським національним університетом
культури і мистецтв і наведена у додатку 5 (таблиця 5) до Правил прийому.
Вступні іспити проводяться у формі письмового тестування (із
загальноосвітніх предметів) та у формі творчого конкурсу (при вступі на
мистецькі спеціальності). Результати вступних іспитів для вступників на
основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до
200 балів.
4. Для конкурсного відбору іноземців, які на основі ступеня бакалавра,
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на
навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються результати вступного
іспиту з іноземної мови та фахових випробувань (додаток 4 (таблиця 4) до
Правил прийому). Вступний іспит з іноземної мови проводиться у формі
письмового тестування з іноземної мови (англійська, німецька, французька).
Фахове випробування проводиться у формі письмового тестування.
Результати вступних випробувань оцінюються за шкалою від 100 до 200
балів. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для
зарахування на навчання, якщо кількість балів складає не менше 124 з
кожного вступного випробування.

