Вступ на освітній ступінь Бакалавр на основі ПЗСО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
Спеціальність
014

Середня освіта
(Музичне мистецтво)

014

Середня освіта
(Образотворче мистецтво)

023

Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація

024

Хореографія

022

025

Дизайн

Музичне мистецтво

Бюджет
1. НМТ / ЗНО Українська мова
2. НМТ / ЗНО Математика
3. НМТ / ЗНО Історія України
4. Мотиваційний лист
1. НМТ / ЗНО Українська мова
2. НМТ / ЗНО Математика
3. НМТ / ЗНО Історія України
4. Мотиваційний лист
1. Творчий конкурс
2. Мотиваційний лист
1. Творчий конкурс
2. Мотиваційний лист
1. НМТ / ЗНО Українська мова
2. НМТ / ЗНО Математика
3. НМТ / ЗНО Історія України
4. Мотиваційний лист
1. Творчий конкурс

0.4
0.25
0.35

Мотиваційний лист

0.4
0.25
0.35

Мотиваційний лист

1.0

1. Творчий конкурс

1.0

2. Мотиваційний лист
1. Творчий конкурс
2. Мотиваційний лист

0.35
0.4
0.25

Мотиваційний лист

1.0

1. Творчий конкурс

2. Мотиваційний лист
1. Творчий конкурс

026

Контракт

2. Мотиваційний лист
1.0

Сценічне мистецтво
2. Мотиваційний лист

034

1. Творчий конкурс

Культурологія

1. НМТ / ЗНО Українська мова
2. НМТ / ЗНО Математика
3. НМТ / ЗНО Історія України
4. Мотиваційний лист

2. Мотиваційний лист
0.25
0.25
0.5

Мотиваційний лист

Для тих абітурієнтів які вступають на спеціальності, де є творчі конкурси і претендують на бюджет
Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання
з 23 червня
по 6 липня

Строки реєстрації для участі у творчих конкурсах на місця державного
та регіонального замовлення
Строки проведення творчих конкурсів
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних
документів
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за
результатами творчих конкурсів, які були складені з 01 по 18 липня;

ТК
ТК

Заочна форма навчання за
державним або регіональним
замовленням
з 23 червня
по 6 липня

з 01 по 18 липня
7.07.2022 на 10.00
14.07.2022 на 10.00
01 липня

01 липня

29 липня

29 липня

о 18:00 годині
23 серпня

о 18:00 годині
23 серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників, надання рекомендацій до
зарахування та оприлюднення списку рекомендованих на бюджет
Виконання вступниками, вимог до зарахування на бюджет

не пізніше
29 серпня
до 18:00 години
02 вересня
за державним замовленням–
05 вересня;

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних
осіб не пізніше 30 вересня
(перший наказ на зарахування
15 вересня)

Реєструватися на складання творчих конкурсів на сайті буде онлайн анкета
Буде необхідно 1. паспорт, 2. документ про освіту, 3. загрузити відео творчого конкурсу 4. фото
Документи на вступ будуть подавати через електронний кабінет
Заява
Паспорт
Документ про освіту
Мотиваційний лист (зразок на сайті)

не пізніше
29 серпня
до 18:00 години
02 вересня

05 серпня

Для тих, хто вступає на спеціальності, де є творчий конкурс і претендує лише на контракт
Денна та заочна форма
навчання

Етапи вступної кампанії
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних
документів
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі
індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів
Строки проведення творчих конкурсів,

01 липня

ТК
ТК
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку
рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних
та/або юридичних осіб
Виконання вимог вступниками, які вступають на місця за кошти фізичних
та/або юридичних осіб (для формування першого наказу на зарахування)
Терміни зарахування вступників

29 липня
о 18:00 годині
8 серпня
з 9 по 16 серпня
10.08.2022 на 10.00
15.08.2022 на 10.00
не раніше 18.00
2 вересня

до 18:00 години
14 вересня
за кошти фізичних та юридичних
осіб не пізніше 30 вересня (перший
наказ на зарахування 15 вересня)

Документи на вступ будуть подавати через електронний кабінет
Заява
Паспорт
Документ про освіту
Мотиваційний лист (зразок на сайті)

За додатковою інформацією звертатися за телефоном +380955898080 Руденко Олександр Федорович

Вступ на спеціальності, де немає творчого конкурсу
Етапи вступної кампанії
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних
документів
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами
національного мультипредметного теста,
Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі
НМТ, ЗНО на бюджет
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку
рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних
та/або юридичних осіб
Виконання вступниками, які вступають на основі НМТ, ЗНО, вимог до
зарахування на місця за державним або регіональним замовленням
Виконання вимог вступниками, які вступають на місця за кошти фізичних
та/або юридичних осіб (для формування першого наказу на зарахування)

Терміни зарахування вступників

Денна форма навчання

Заочна форма навчання за
державним або регіональним
замовленням

01 липня

01 липня

29 липня

29 липня

о 18:00 годині
23 серпня

о 18:00 годині
23 серпня

не пізніше
29 серпня

не пізніше
29 серпня

не раніше 18.00
2 вересня

–

до 18:00 години
02 вересня
до 18:00 години
14 вересня
за державним замовленням–
05 вересня;
за кошти фізичних та юридичних
осіб не пізніше 30 вересня (перший
наказ на зарахування 15 вересня)

до 18:00 години
02 вересня
–

05 серпня

Вимоги до мотиваційних листів представлені у додатку 6
Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними
конкурсними пропозиціями, проводяться до дня, що передує дню завершення прийому заяв.
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної
загальної середньої освіти (відповідно до цих Правил), – не пізніше 19 вересня.

Документи на вступ будуть подавати через електронний кабінет
Заява
Паспорт
Документ про освіту
Мотиваційний лист (зразок на сайті)

Строки прийому заяв на ОС БАКАЛАВР на основі ПЗСО (стор. 19 із правил прийому)

1. Прийом заяв і документів у електронній або паперовій формі, індивідуальні усні співбесіди, творчі конкурси,
конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання
та заочну форму за державним замовленням на перший курс для здобуття ступеня бакалавра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Строки реєстрації для участі у творчих
конкурсах на місця державного та регіонального
замовлення
Реєстрація електронних кабінетів вступників,
завантаження необхідних документів
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів від осіб,
які вступають на основі індивідуальної усної
співбесіди, творчих конкурсів
Закінчення прийому заяв та документів від осіб,
які вступають за результатами національного
мультипредметного теста, а також творчих
конкурсів, які були складені з 01 по 18 липня;

Строки проведення творчих конкурсів,

Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання за
державним або
регіональним
замовленням

з 23 червня
по 6 липня

з 23 червня
по 6 липня

01 липня

01 липня

29 липня

29 липня

о 18:00 годині
8 серпня

о 18:00 годині
8 серпня

о 18:00 годині
23 серпня

о 18:00 годині
23 серпня

з 01 по 18 липня
з 9 по 16 серпня
додаткові сесії
творчих конкурсів
для вступників за
кошти фізичних
та/або юридичних
осіб

з 01 по 18 липня

Строки проведення індивідуальних усних
співбесід
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до
зарахування за результатами позитивної
оцінки індивідуальної усної співбесіди з
повідомленням про отримання чи неотримання
ними права здобувати вищу освіту за кошти
державного або місцевого бюджету
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до
зарахування за квотою-2 (основний етап), з
повідомленням про отримання чи неотримання
ними права здобувати вищу освіту за кошти
державного або регіонального бюджету
Оприлюднення рейтингового списку вступників,
які вступають на основі НМТ, ЗНО, творчих
конкурсів, що не проходили індивідуальну усну
співбесіду (у тому числі за квотою-1), надання
рекомендацій до зарахування та оприлюднення
списку рекомендованих з повідомленням про
отримання чи неотримання ними права здобувати
вищу освіту за кошти державного або місцевого
бюджету
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до
зарахування за квотою-2 (завершальний етап), з
повідомленням про отримання чи неотримання
ними права здобувати вищу освіту за кошти
державного або регіонального бюджету
Надання рекомендацій до зарахування та
оприлюднення списку рекомендованих для
вступників, які вступають на місця за кошти
фізичних та/або юридичних осіб

з 9 по 16 серпня

з 9 по 16 серпня

не пізніше
12:00 години
17 серпня

не пізніше
12:00 години
17 серпня

не пізніше
12:00 години
17 серпня

не пізніше
12:00 години
17 серпня

не пізніше
29 серпня

не пізніше
29 серпня

не пізніше
12:00 години
29 вересня

не пізніше
12:00 години
29 вересня

не раніше 18.00
2 вересня

–

Виконання
вступниками,
що
проходили
індивідуальну усну співбесіду вимог до
зарахування на місця за державним замовленням,
а також подання письмової заяви про виключення
заяв на інші місця державного замовлення
Виконання вступниками, що рекомендовані до
зарахування за квотою-2 (основний етап), вимог
до зарахування на місця за державним
замовленням, а також подання письмової заяви
про виключення заяв на інші місця державного
замовлення
Виконання вступниками, які вступають на основі
НМТ, ЗНО, творчих конкурсів, що не проходили
індивідуальну усну співбесіду (у тому числі за
квотою-1), вимог до зарахування на місця за
державним або регіональним замовленням
Виконання вимог вступниками, які вступають на
місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб
(для формування першого наказу на зарахування)
Виконання вступниками, що рекомендовані до
зарахування за квотою-2 (завершальний етап),
вимог до зарахування на місця за державним
замовленням
Терміни зарахування вступників, що проходили
індивідуальну усну співбесіду за державним
замовленням, а також виключення заяв
зарахованих осіб на інші місця державного
замовлення впродовж 22 серпня.
Терміни
зарахування
вступників,
що
рекомендовані до зарахування за квотою-2
(основний етап), за державним замовленням, а
також виключення заяв зарахованих осіб на інші
місця
державного
замовлення
впродовж
22 серпня.

до 10:00 години
20 серпня

до 10:00 години
20 серпня

до 10:00 години
20 серпня

до 10:00 години
20 серпня

до 18:00 години
02 вересня

до 18:00 години
02 вересня

до 18:00 години
14 вересня

–

до 10:00 години
30 вересня

до 10:00 години
30 вересня

не пізніше 15:00
22 серпня

не пізніше 15:00
22 серпня

не пізніше 15:00
22 серпня

не пізніше 15:00
22 серпня

за державним
замовленням–
05 вересня;
Терміни зарахування вступників

Терміни зарахування (переведення) вступників,
що рекомендовані до зарахування за квотою-2
(завершальний
етап),
за
державним
замовленням.

за кошти фізичних та
юридичних осіб не
пізніше 30 вересня
(перший наказ на
зарахування
15 вересня)
не пізніше 15:00
30 вересня

05 серпня

не пізніше 15:00
30 вересня

Увага!!! Вимоги до мотиваційних листів представлені у додатку 6, що знаходиться у правилах прийому на навчання.

Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами
конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до дня, що передує дню завершення прийому
заяв.
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних
та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до цих Правил), – не пізніше 19 вересня.
За додатковою інформацією звертатися за телефоном +380955898080 Руденко Олександр Федорович

Спеціальність

Конкурсні показники

Вагові
Термін
коефіцієнти навчання

Заочна

Споріднені спеціальності в межах спеціальності та
галузі знань / інші спеціальності ОКР молодшого
спеціаліста, ступеня молодшого бакалавра, фахового
молодшого бакалавра

Денна

Перелік спеціальностей та конкурсних показників для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня
бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня фахового молодшого бакалавра,
молодшого бакалавра

+

+

І курс зі скороченим/нормативним терміном навчання

Небюджетна

Відкрита

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

5.02020801образотворче мистецтво
5.02020801 декоративно-прикладне мистецтво
023 Образотворче мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація
02 Культура і мистецтво
На основі МС, МБ

1. НМТ/ЗНО Українська мова

0.5

2. Творчий конкурс

0.5

3. Мотиваційний лист
023 Образотворче
мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація

1р. 10 м.

1. НМТ/ЗНО Українська мова

0.5

2. Творчий конкурс

0.5

3. Мотиваційний лист

Відкрита

1. НМТ/ЗНО Українська мова

0.5

2. НМТ/ЗНО Математика

0.5

Небюджетна

3. Мотиваційний лист
5.02020801образотворче мистецтво
5.02020801 декоративно-прикладне мистецтво
014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
01 Освіта/Педагогіка
На основі МС, МБ, ФМБ

014 Середня освіта
1. НМТ/ЗНО Українська мова
(Образотворче мистецтво)
2. НМТ Історія України, Математика /
ЗНО – Історія України, Біологія,
Географія, Хімія, Фізика, Математика,
Іноземна мова

0.5
1р. 10 м.

+

+

1р. 10 м.

+

+

0.5

Відкрита

3. Мотиваційний лист

Небюджетна

5.02020201 хореографія
024 Хореографія
На основі МС, МБ

1. НМТ/ЗНО Українська мова

0.5

2. Творчий конкурс

0.5

3. Мотиваційний лист
024 Хореографія
1. НМТ/ЗНО Українська мова

0.5

2. Творчий конкурс

0.5

3. Мотиваційний лист

Відкрита

0.5

2. Творчий конкурс

0.5

3. Мотиваційний лист
025 Музичне мистецтво

Небюджетна

5.02020401 музичне мистецтво
025 Музичне мистецтво
На основі МС, МБ, ФМБ

1. НМТ/ЗНО Українська мова

1. НМТ/ЗНО Українська мова

0.5

2. Творчий конкурс

0.5

3р. 10 м.

+

+

1р. 10 м.

+

+

Відкрита

3. Мотиваційний лист
1. НМТ/ЗНО Українська мова

0.5

2. НМТ/ЗНО Математика

0.5

3. Мотиваційний лист

Небюджетна

5.02020401 музичне мистецтво
014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
01 Освіта/Педагогіка
На основі МС, МБ, ФМБ

014 Середня освіта
(Музичне мистецтво)

1. НМТ/ЗНО Українська мова

0.5

2. НМТ Історія України, Математика /
ЗНО – Історія України, Біологія,
Географія, Хімія, Фізика, Математика,
Іноземна мова

0.5

3. Мотиваційний лист

Конкурсні показники

Заочна

Спеціальність

Денна

Споріднені спеціальності в межах спеціальності та
галузі знань / інші спеціальності ОКР молодшого
спеціаліста, ступеня молодшого бакалавра, фахового
молодшого бакалавра

2р. 10 м.

+

+

2р. 10 м.

+

+

2р. 10 м.

+

2р. 10 м.

+

Вагові
Термін
коефіцієнти навчання

ІІ курс з нормативним терміном навчання

Небюджетна

Небюджетна

Небюджетна

Небюджетна

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
1. НМТ/ЗНО Українська мова
Інші спеціальності
На основі МС, МБ, ФМБ

023 Образотворче
2. Творчий конкурс
мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація
3. Мотиваційний лист
1. НМТ/ЗНО Українська мова

Інші спеціальності
На основі МС, МБ, ФМБ

Інші спеціальності
На основі МС, МБ, ФМБ

2. НМТ Історія України, Математика /
014 Середня освіта
(Образотворче мистецтво) ЗНО – Історія України, Біологія,
Географія, Хімія, Фізика, Математика,
Іноземна мова
3. Мотиваційний лист

024 Хореографія

0.5
0.5

0.5
0.5

1. НМТ/ЗНО Українська мова

0.5

2. Творчий конкурс

0.5

3. Мотиваційний лист

Інші спеціальності
На основі МС, МБ, ФМБ

014 Середня освіта
(Музичне мистецтво)

1. НМТ/ЗНО Українська мова

0.5

2. НМТ Історія України, Математика /
ЗНО – Історія України, Біологія,
Географія, Хімія, Фізика, Математика,
Іноземна мова

0.5

3. Мотиваційний лист

+

Небюджетна

Інші спеціальності
На основі МС, МБ, ФМБ

034 Культурологія

1. НМТ/ЗНО Українська мова

0.5

2. НМТ Історія України, Математика /
ЗНО – Історія України, Біологія,
Географія, Хімія, Фізика, Математика,
Іноземна мова

0.5

3. Мотиваційний лист
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2р. 10 м.

+

+

Терміни подачи заяв та строки прийому документів Бакалавр на основі ОКР молодший спеціалісті

Ступінь «бакалавр»
Етапи вступної кампанії
(на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового
молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра та ін.)
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження
необхідних документів
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів
Строки проведення університетом вступних випробувань
(індивідуальні усні співбесіди, творчі конкурси)
Оприлюднення рейтингового списку вступників з повідомленням про
отримання чи неотримання вступниками права здобувати вищу освіту
за кошти державного або регіонального бюджету
Виконання вступниками вимог до зарахування на місця за державним
або регіональним замовленням
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку
рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти
фізичних та/або юридичних осіб
Виконання вступниками вимог до зарахування на місця за кошти
фізичних та/або юридичних осіб (для формування першого наказу на
зарахування)
Терміни зарахування вступників

1-й період
(Денна і заочна
форми навчання)

2-й період
(Денна і заочна форми
навчання за кошти фізичних
та/або юридичних осіб)

01 липня
29 липня
о 18:00 годині
23 серпня
24 серпня – 31 серпня
ТК 26.08
ТК 30.08

17 жовтня
о 18:00 годині
14 листопада
з 16 до 23 листопада

не пізніше
02 вересня

–

до 18:00 годині
07 вересня

–

не раніше 18:00
07 вересня

не пізніше
24 листопада

до 18:00 години
15 вересня

до 12:00
29 листопада

за державним замовленням –
09 вересня;
за кошти фізичних та юридичних осіб не
пізніше 30 вересня (перший наказ на
зарахування 16 вересня)

не пізніше
30 листопада

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти
фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше ніж 21 вересня;
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Перелік спеціальностей та конкурсних показників для здобуття ступеня МАГІСТРА
на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти

Спеціальності /Освітні програми

Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво,
023
реставрація
ОПП Образотворче мистецтво
Хореографія
024
ОПП Хореографія

025

034

Музичне мистецтво
ОПП Музичне мистецтво
Культурологія
ОПП Культурологія

бюджет

КОНКУРСНІ ПОКАЗНИКИ
на основі ОКР
на основі
спеціаліста / ступеня магістра
ступеня бакалавра
1. Мотиваційний лист
2. Фаховий іспит (Образотворче мистецтво) (Усно)

контракт

1. Мотиваційний лист

бюджет

1. Мотиваційний лист
2. Фаховий іспит (Хореографія) (Усно)
1. Мотиваційний лист

контракт
бюджет
контракт
бюджет
контракт

1. Мотиваційний лист
2. Фаховий іспит (Музичне мистецтво) (Усно)
1. Мотиваційний лист
1. Мотиваційний лист
2. Фаховий іспит (Культурологія) (Усно)
1. Мотиваційний лист

Вагові
коефіцієнти

1.0

1.0

1.0

1.0

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти
строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання здійснюється у два періоди в такі
строки:
Ступінь «магістр»
Етапи вступної кампанії

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження
необхідних документів
Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі
результатів магістерського тесту навчальної компетентності, або
тільки фахового іспиту в закладі освіти
Строки проведення університетом фахових вступних випробувань
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням
Надання рекомендацій для зарахування за кошти фізичних та/або
юридичних осіб
Виконання вступниками вимог для зарахування за державним
замовленням
Виконання вступниками вимог для зарахування за кошти фізичних
та/або юридичних осіб (для формування першого наказу
зарахування на контракт)
Терміни зарахування вступників
(наказ про зарахування за державним замовленням)
Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

1-й період
(Денна і заочна форми навчання)

2-й період
(Денна і заочна форми
навчання за кошти фізичних
та/або юридичних осіб)

01 серпня
16 серпня –
до 18:00 годин
15 вересня
16 вересня-19вересня
16 вересня
не пізніше
20 вересня
не раніше
25 вересня
до 18.00 години
24 вересня
до 18.00 години
28 вересня

з 17 жовтня до18:00 годин
14 листопада
з 16 до 23 листопада
–
не пізніше
24 листопада

до 12:00
29 листопада

25 вересня
не раніше
28 вересня

не пізніше
30 листопада
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