Додаток 10
до Правил прийому до Київського національного
університету культури і мистецтв в 2022 році

Порядок конкурсного відбору та
обчислення конкурсного бала вступників
І. Конкурсний відбір осіб, які вступають на основі повної загальної
середньої освіти
1.1. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала (розгляду
мотиваційних листів), який розраховується відповідно до Порядку прийому та
Правил прийому.
1.2. Конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка
обраховується за результатами вступних випробувань та іншими показниками
з точністю до 0,001 відповідно до Порядку прийому та Правил прийому.
1.3. Для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня
бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний відбір
здійснюється у формі національного мультипредметного тесту або зовнішнього
незалежного оцінювання, творчих конкурсів, індивідуальної усної співбесіди,
або розгляду мотиваційних листів в передбачених Порядком прийому та
Правилами прийому випадках.
1.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної
середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра,
зараховуються:
бали національного мультипредметного тесту з української мови (перший
предмет), математики (другий предмет) та історії України (третій предмет),
або бали зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з трьох
конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачених Правилами
прийому в один з цих років для відповідної спеціальності (спеціалізації,
предметної спеціальності, конкурсної пропозиції) та джерела фінансування,
або тільки творчого конкурсу з спеціальностей, для яких він проводиться.
Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 року з
української мови та літератури/української мови, математики та/або історії
України за бажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних
предметів національного мультипредметного тесту, якщо різниця балів
національного мультипредметного тесту та зовнішнього незалежного
оцінювання з відповідного предмету не перевищує 15 балів.
У передбачених Порядком прийму та цими Правилами прийому
випадках, результати індивідуальної усної співбесіди з тих самих предметів
зараховуються замість національного мультипредметного тесту.
Для конкурсного відбору осіб на місця за кошти фізичних або юридичних
осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс
для здобуття ступеня бакалавра (крім спеціальностей галузей знань
06 «Журналістика», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування»,
29 «Міжнародні відносини» та спеціальностей, для яких передбачено

проведення творчого конкурсу, відповідно до Правил прийому) можуть
використовуватись результати тільки розгляду мотиваційних листів.
Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів для вступу на
навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті, фіксовані та
небюджетні конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти
визначено в додатку 5 (таблиця 5) до Правил Прийому.
1.5. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі
повної загальної середньої освіти конкурсний бал обчисляється за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3 або КБ = ТК,
де
П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів. Таблиця
переведення тестових балів з української мови, математики, історії України
національного мультипредметного тесту до шкали 100-200 наведена в додатку
7 до Правил прийому;
ТК – оцінка творчого конкурсу;
Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 для кожної спеціальності
визначені в додатку 5 (таблиця 5) до Правил прийому.
Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у
міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки
України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх за поданням
Міністерства молоді та спорту України, зараховуються оцінки по 200 балів з
двох конкурсних предметів за вибором вступника.
Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) коефіцієнт
шляхом його множення на його добуток, причому:
РК за місцем фактичного знаходження закладів вищої освіти дорівнює
1,04 для конкурсних пропозицій закладів вищої освіти (відокремлених
структурних підрозділів закладів вищої освіти, структурних підрозділів закладів
вищої освіти, які знаходяться в іншому населеному пункті, ніж
місцезнаходження закладу вищої освіти) у Дніпропетровській, Запорізькій,
Одеській, Полтавській областях; 1,07 – у Миколаївській, Сумській, Харківській,
Чернігівській областях; 1,00 – в інших випадках.
Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200,
він встановлюється таким, що дорівнює 200.
1.6. Київський національний університет культури і мистецтв
самостійно визначає мінімальне значення кількості балів із вступних
випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі.
Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти
не може бути менше ніж 140 балів для спеціальностей галузі знань
29 «Міжнародні відносини».
Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного
замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі
наявності конкурсного бала не менше ніж 125,000. Обмеження щодо
переведення на вакантні місця державного замовлення не застосовується до
осіб, зазначених у пункті 7 розділу VIII Порядку прийому та пункті 8.7 розділу
VIII Правил прийому.

1.7. При однакових конкурсних балах для впорядкування вступників
використовуються результати розгляду мотиваційних листів. Розгляд
мотиваційних листів здійснюється Приймальною комісією без присвоєння їм
конкурсних балів.
ІІ. Конкурсний відбір осіб, які вступають для здобуття ступеня
бакалавра на основі раніше здобутих освітніх ступенів (освітньокваліфікаційних рівнів)
2.1. Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного
ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого
бакалавра конкурсний відбір здійснюється у формі національного
мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання, творчого
конкурсу, індивідуальної усної співбесіди або розгляду мотиваційних листів в
передбачених Порядком прийому та Правилами прийому випадках.
2.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня
фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра
вступають на другий (третій) курс з нормативним строком навчання для
здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали з визначеного Правилами
прийому одного предмету національного мультипредметного тесту або
зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (перший предмет) та
одного предмету національного мультипредметного тесту або зовнішнього
незалежного оцінювання 2019-2021 років на вибір вступника (другий предмет).
Замість другого предмету Правилами прийому може бути передбачено
складання творчого конкурсу з спеціальностей, для яких передбачено
проведення творчого конкурсу.
У передбачених Порядком прийому та Правилами прийому випадках,
результати індивідуальної усної співбесіди з тих самих предметів
зараховуються замість національного мультипредметного тесту.
Перелік конкурсних предметів наведено у додатку 3 (таблиця 3) Правил
Прийому.
Для вступу на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого
бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра на другий (третій) курс з
нормативним строком навчання для здобуття ступеня бакалавра конкурсний
бал розраховується за такою формулою:
Конкурсний бал (КБ) = 0,5 × П1 +0,5 × П2 (ТК),
де
П1, П2 – оцінки з першого та другого предметів (творчого конкурсу).
Мінімальні прохідні бали першого та другого предметів (творчого
конкурсу) наведені у додатку 3 (таблиця 3) до Правил прийому.
2.3. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття ступеня
бакалавра на основі ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста за іншою спеціальністю (спеціалізацією), конкурсний відбір
здійснюється за результатами фахового іспиту, яке оцінюється за шкалою від

100 до 200 балів. Мінімальний прохідний бал вступного випробування з фаху
124 бали. Вступне випробування проводиться в усній формі (для мистецьких
спеціальностей вступне випробування може проводитись у формі
теоретично-практичного завдання).
2.4. Для конкурсного відбору осіб, які не менше одного року
здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі індивідуальний
навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на
другий курс в межах вакантних місць ліцензованого обсягу, умовою
зарахування є виконання вимог, аналогічних виконанню вимог до вступників
на відповідні освітні програми (перелік корпусних предметів наведені в
додатку 5 (таблиця 5) до Правил прийому).
2.5. При однакових конкурсних балах для впорядкування вступників
використовуються результати розгляду мотиваційних листів. Розгляд
мотиваційних листів здійснюється Приймальною комісією без присвоєння їм
конкурсних балів.
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 вищої освіти за спеціальностями 061 «Журналістика»,
291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» – у
формі магістерського тесту навчальної компетентності, фахового іспиту,
індивідуальної усної співбесіди або розгляду мотиваційних листів в
передбачених Порядком прийому та Правилами прийому випадках (див.
додаток 4 (таблиця 4) до Правил прийому);
для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі
здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за
спеціальностями:
021 «Аудіовізуальне
мистецтво
та
виробництво»,
022 «Дизайн», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво» 026 «Сценічне
мистецтво», 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», 028 «Менеджмент
соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа», 034 «Культурологія», 122 «Комп’ютерні науки», 241 «Готельноресторанна справа», 242 «Туризм» – у формі фахового іспиту або розгляду
мотиваційних листів в передбачених Порядком прийому та Правилами прийому
(див. додаток 4 (таблиця 4) до Правил прийому).
3.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра,
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання
для здобуття ступеня магістра за спеціальностями: 061 «Журналістика»,
291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
зараховуються результати магістерського тесту навчальної компетентності та
фахового іспиту (див. додаток 4 (таблиця 4) до Правил прийому).
У передбачених Порядком прийому та Правилами прийому випадках,
замість результатів магістерського тесту навчальної компетентності
використовуються результати індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови.

Конкурсний бал розраховується за такою формулою:
Конкурсний бал (КБ) = 0,5 × П1 + 0,5 × П2,
де
П1 – оцінка магістерського тесту навчальної компетентності (або
індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови у передбачених Порядком
прийому та Правилами прийому випадках) (за шкалою від 100 до 200 балів),
Таблиця переведення тестових балів магістерського тесту навчальної
компетентності до шкали 100-200 наведена в додатку 6 до Порядку прийому та
додатку 7 до Правил прийому;
П2 – оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів) (див.
додаток 4 (таблиця 4) до Правил прийому).
Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсному
відборі в Київському національному університеті культури і мистецтв
магістерського тесту навчальної компетентності – 100 балів.
Порядок проведення фахового іспиту – тестування, результати якого
оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Мінімальний прохідний бал
вступного випробування з фаху – 124 бали.
При однакових конкурсних балах для впорядкування вступників
використовуються результати розгляду мотиваційних листів. Розгляд
мотиваційних листів здійснюється Приймальною комісією без присвоєння їм
конкурсних балів.
3.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра,
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання
для здобуття ступеня магістра на місця державного замовлення за
спеціальностями:
021 «Аудіовізуальне
мистецтво
та
виробництво»,
022 «Дизайн», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне
мистецтво», 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», 028 «Менеджмент
соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа», 034 «Культурологія», 122 «Комп’ютерні науки», 241 «Готельноресторанна справа», 242 «Туризм», зараховуються результати фахового іспиту.
Конкурсний бал розраховується за такою формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П1,
де П1 – оцінка фахового іспиту (див. додаток 4 (таблиця 4) до Правил
прийому).
Порядок проведення фахового іспиту – тестування, результати якого
оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Мінімальний прохідний бал
вступного випробування з фаху – 124 бали.
При однакових конкурсних балах для впорядкування вступників
використовуються результати розгляду мотиваційних листів. Розгляд
мотиваційних листів здійснюється Приймальною комісією без присвоєння їм
конкурсних балів.
3.4. Для вступу на навчання на місця за кошти фізичних або юридичних
осіб для здобуття ступеня магістра за спеціальностями: 021 «Аудіовізуальне
мистецтво
та
виробництво»,
022 «Дизайн»,
024 «Хореографія»,
025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво», 027 «Музеєзнавство,
пам’яткознавство»,
028 «Менеджмент
соціокультурної
діяльності»,

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 034 «Культурологія»,
122 «Комп’ютерні науки», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм»
конкурсний бал розраховується за такою формулою:
Конкурсний бал (КБ) = МЛ,
де МЛ – результати розгляду мотиваційних листів (див. додаток 4
(таблиця 4) до Правил прийому).
Розгляд мотиваційних листів здійснюється Приймальною комісією без
присвоєння їм конкурсних балів.

