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Провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти Київський універси-

тет культури здійснює відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 

26 квітня 2021 року № 53-л «Про переоформлення ліцензій». 

Правила прийому до Київського університету культури (далі – Правила 

прийому) розроблені Приймальною комісією Київського університету культури 

(далі – Приймальна комісія) відповідно до законодавства України, у тому числі до 

Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році (далі – По-

рядок прийому), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

27 квітня 2022 року № 392 «Про затвердження Порядку прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в 2022 році» (із змінами, внесеними наказом Міністерства 

освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400), зареєстрованим у Міністер-

стві юстиції України 03 травня 2022 року за номером № 487/37823, а також змін 

до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затвер-

джених наказом Міністерства освіти і науки від 29 червня 2022 року № 598 «Про 

затвердження Змін до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 

2022 році», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 02 липня 2022 року 

за № 727/38063 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства осві-

ти і науки України від 02 липня 2022 року № 608, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України від 03 липня 2022 року за № 730/38066) та затверджені наказом 

ректора Київського університету культури (Наказ № 26-о від 26 травня 2022 року; 

Наказ № 32-о від 11 липня 2022 року). 

Правила прийому діють протягом 2022 року. 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Заклад вищої освіти Київський університет культури оголошує прийом 

для здобуття вищої освіти за ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії в 

межах ліцензованого обсягу відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, виданого в 

порядку, установленому законодавством та на підставі затверджених Правил при-

йому, у тому числі і у відокремлених структурних підрозділах:  

Відокремлений підрозділ «Дніпровський факультет менеджменту і бізнесу 

Київського університету культури»; 

Відокремлений підрозділ «Львівський факультет менеджменту і бізнесу Ки-

ївського університету культури»; 

Відокремлений підрозділ «Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу 

Київського університету культури» (див. додаток 1 (таблиця 1), додаток 2 (табли-

ця 2) до Правил прийому). 

1.2. Прийом до Київського університету культури здійснюється на конкурс-

ній основі за відповідними джерелами фінансування, зазначеними у пункті 1 розді-

лу ІІІ Порядку прийому та цих Правил прийому. 

1.3. Організацію прийому вступників до Київського університету культури 

здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника Київ-

ського університету культури, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з 

Положенням про Приймальну комісію закладу вищої освіти, затвердженим керів-



 

 

ником Київського університету культури відповідно до Положення про прийма-

льну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованим в Мініс-

терстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про 

Приймальну комісію оприлюднюється на офіційному вебсайті КУК. 

Керівник Київського університету культури забезпечує дотримання законо-

давства України, зокрема Порядку прийому, цих Правил прийому, а також відк-

ритість та прозорість роботи Приймальної комісії. 

Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підста-

вою для видання відповідного наказу керівником Київського університету куль-

тури  та/або виконання процедур вступної кампанії. 

Усі питання, пов’язані з прийомом до Київського університету культури, 

вирішує Приймальна комісія на своїх засіданнях. Рішення Приймальної комісії 

оприлюднюються на офіційному вебсайті КУК не пізніше наступного дня після 

прийняття відповідного рішення. 

1.4. Набір вступників для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра проводиться за окремими Умовами прийому. 

1.5. Іногородні студенти денної форми здобуття освіти за поданням факуль-

тетів університету забезпечуються місцями в гуртожитку (за наявності вільних 

місць). Поселення вступників та студентів до гуртожитку здійснюється відповідно 

до затвердженого графіку. 

1.6. У цих Правилах прийому терміни вжито в таких значеннях: 

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття 

вищої освіти, що проводиться у формі індивідуальної усної співбесіди, магістер-

ського тесту навчальної компетентності, національного мультипредметного тесту, 

творчого конкурсу, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень, фахового 

іспиту;   

вступник – особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсному 

відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій; 

індивідуальна усна співбесіда - форма вступного випробування, яка перед-

бачає очне або дистанційне у визначених Порядком прийому та цими Правилами 

прийому випадках або за рішенням закладу вищої освіти оцінювання підготовле-

ності (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника з одного, двох або трьох 

предметів (складових), за результатами якої за кожний предмет (складову) виста-

вляються оцінки за шкалою 100 - 200 (з кроком від одного до десяти балів) або 

ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»); 

конкурсна пропозиція - пропозиція закладу вищої освіти (відокремленого 

структурного підрозділу закладу вищої освіти, структурного підрозділу закладу 

вищої освіти, який знаходиться в іншому населеному пункті, аніж місцезнахо-

дження закладу вищої освіти) щодо кількості місць для прийому вступників на 

певний рівень вищої освіти, освітню програму (освітні програми), форму здобуття 

освіти, курс, переліку конкурсних предметів та творчих конкурсів, строку на-

вчання на основі здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньо-

кваліфікаційного рівня). Розрізняють відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні 

пропозиції. Відкриті конкурсні пропозиції входять в широку конкурсну пропози-



 

 

цію. У разі якщо конкурсна пропозиція поєднує декілька освітніх програм тощо, в 

Правилах прийому зазначаються порядок розподілу здобувачів вищої освіти між 

освітніми програмами та строки обрання їх здобувачами (для здобувачів ступеня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти не раніше завершення пер-

шого року навчання, в інших випадках не раніше трьох місяців після початку на-

вчання); 

конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, яка розрахову-

ється за результатами вступних випробувань та іншими конкурсними показника-

ми з точністю до 0,001 відповідно до Порядку прийому та цих Правил прийому; 

конкурсний відбір - процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції 

на основі конкурсних балів та (в разі їх використання) пріоритетностей заяв всту-

пників та/або розгляду мотиваційних листів у встановлених Порядком прийому та 

цими Правилами прийому випадках для здобуття вищої освіти (на конкурсній ос-

нові); 

конкурсний предмет - навчальний предмет (дисципліна), рівень навчальних 

досягнень з якого (якої) враховується під час проведення конкурсного відбору на 

навчання до закладу вищої освіти; 

магістерський тест навчальної компетентності - форма вступного випробу-

вання для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня вищої освіти бакалавра, яка передбачає оцінювання готовності вступника 

до опанування освітньої програми магістерського рівня, яке здійснюється Україн-

ським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства;  

мотиваційний лист - викладена вступником письмово у довільній формі ін-

формація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму 

(спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та 

інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхід-

ності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріа-

ли, що підтверджують викладену в листі інформацію; 

національний мультипредметний тест - форма вступного випробування, яка 

передбачає оцінювання результатів навчання з української мови, математики та 

історії України, яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти 

відповідно до законодавства;   

небюджетна конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, на яку не нада-

ються місця для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за держа-

вним або регіональним замовленням);  

особливо небезпечна територія - територія України, яка визнана тимчасово 

окупованою в умовах воєнного стану відповідно до пункту 3 частини першої 

статті 3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий 

режим на тимчасово окупованій території України»,  територіальні громади, що 

розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в 

тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), переліки яких сформовано в елект-

ронній формі відповідно до Положення про інформаційну систему формування 

переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних 

(бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 травня 2022 року № 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t141207?ed=2022_04_21&an=433
https://ips.ligazakon.net/document/view/t141207?ed=2022_04_21&an=433
https://ips.ligazakon.net/document/view/t141207?ed=2022_04_21&an=433
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp220562?ed=2022_05_07&an=17


 

 

562, а у разі відсутності технічної можливості формування такого переліку в елек-

тронній формі - затверджені Мінреінтеграції за погодженням з Міноборони на пі-

дставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових (військово-

цивільних) адміністрацій; 

презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень - форма вступного ви-

пробування, що може бути передбачена під час вступу для здобуття освітнього 

ступеня доктора філософії, яка полягає в заслуховуванні та обговоренні наукового 

повідомлення вступника; 

рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю зараху-

вання на навчання на конкурсну пропозицію, який формується відповідно до По-

рядку прийому та цих Правил прийому; 

творчий конкурс - форма вступного випробування для вступу для здобуття 

ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, яка пе-

редбачає очну або дистанційну у визначених Порядком прийому та цими Прави-

лами прийому випадках або за рішенням закладу вищої освіти перевірку в межах 

одного дня та оцінювання, не пізніше наступного дня, творчих та/або фізичних 

здібностей вступника (зокрема здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхід-

них для здобуття вищої освіти за спеціальностями, що зазначені у додатку 4 до 

Порядку прийому та у додатку 8 до цих Правил прийому. За результатами творчо-

го конкурсу виставляється позитивна оцінка за шкалою 100 - 200 (з кроком від 

одного до десяти балів) або ухвалюється рішення про негативну оцінку досягнень 

вступника («незадовільно»); 

технічна помилка - помилка, допущена уповноваженою особою приймаль-

ної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про 

вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - 

ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену технічну помилку; 

фаховий іспит - форма вступного випробування для вступу на основі здобу-

того (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня 

вищої освіти, яка передбачає очну або дистанційну (за рішенням закладу освіти) 

перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти 

на основі здобутих раніше компетентностей. 

Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законі України «Про вищу 

освіту». 

 

ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти 

 

2.1 Для здобуття вищої освіти приймаються:   

особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фа-

хового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра – для здо-

буття ступеня бакалавра (див. додаток 3 (таблиця 3), додаток 4 (таблиця 4) до 

Правил прийому);  

https://ips.ligazakon.net/document/view/kp220562?ed=2022_05_07&an=17
http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Dodatok5_2018.xls
http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Dodatok3_2018.xlsx


 

 

особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний 

рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня магістра (див. додаток 5 (таблиця 5), 

додаток 6 (таблиця 6) до Правил прийому);  

особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеці-

аліста), – для здобуття ступеня доктора філософії (див. додаток 10 до Правил 

прийому).  

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також прийма-

ються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої 

освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі 

індивідуальний навчальний план. Умовою зарахування здобувача вищої освіти 

для одночасного навчання за іншою спеціальністю в тому самому або в іншому 

закладі вищої освіти є виконання вимог, аналогічних виконанню вимог до вступ-

ників на відповідні освітні програми. Ці вимоги можуть бути виконані протягом 

першого року навчання.  

2.2. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особам, які здо-

були освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-

професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого 

бакалавра, заклад вищої освіти може перезарахувати кредити ЄКТС, максималь-

ний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти бакалавра (за відсутності ста-

ндарту - не більше 120 кредитів ЄКТС). Такі особи можуть прийматись на другий 

(старші) курс(и) або на перший курс (зі скороченим строком навчання). Для здо-

буття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на 

перший або старші курси (зокрема зі скороченим строком навчання).  

2.3. Прийом на навчання проводиться на конкурсні пропозиції за спеціаль-

ностями (спеціалізаціями, предметними спеціальностями) відповідно до Переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів ви-

щої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 

2015 року № 266.  

Конкурсні пропозиції Київський університет культури самостійно формує 

та вносить до ЄДЕБО у визначені Порядком прийому строки.  

Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень дер-

жавною мовою і можуть дублюватися іншими мовами.  

2.4. Особливості прийому на навчання для здобуття вищої освіти осіб, міс-

цем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пун-

ктів на лінії зіткнення та адміністративної межі або які переселилися з таких те-

риторій після 01 січня 2022 року, в частині проходження річного оцінювання та 

державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про по-

вну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відпо-

відно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здо-

буття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти 

осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів До-

нецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 



 

 

року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року 

за № 505/36127 (див. додаток 12 до Правил прийому).  

Особливості прийому на навчання для здобуття вищої освіти осіб, місце 

проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній тери-

торії визначено у розділі VIII цього Порядку. 

2.5. Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти за освітньо-

професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування» за державним замовленням Національного агент-

ства України з питань державної служби визначаються Порядком прийому на на-

вчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 

«Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та 

адміністрування», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 

липня 2009 року № 789. 

 

ІІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти 

 

3.1. Фінансування підготовки здобувачів у Київському університеті культу-

ри здійснюється: 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору). 

3.2. Особа може вступити до Київського університету культури для здобут-

тя ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом 

підготовки) за умови успішного проходження вступних випробувань. 

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, мо-

жуть зараховуватись за кошти фізичних та/або юридичних осіб на перший курс за 

скороченим строком навчання або на другий чи старші курси з нормативним 

строком навчання в межах ліцензійного обсягу, встановленого для конкурсної 

пропозиції.  

3.3. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на навчан-

ня одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах 

вищої освіти. 

 

ІV. Обсяги прийому  

 

4.1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для 

певного рівня вищої освіти або для певної освітньої програми, що передбачає 

присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додатко-

ве регулювання.  

4.2. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначає Київсь-

кий університет культури у межах ліцензованого обсягу для певного рівня вищої 

освіти або для певної освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної 

кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання. 

 

https://ips.ligazakon.net/document/view/re38066?ed=2022_07_02&an=37


 

 

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зараху-

вання на навчання 

 

5.1. Під час вступної кампанії Приймальна комісія Київського університету 

культури працює з 8:00 до 20:00 без вихідних. 

5.2. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на ос-

нові повної загальної середньої освіти за денною, заочною та дистанційною фор-

мою здобуття освіти реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження 

необхідних документів, прийом заяв і документів, передбачених розділом VІ Умов 

прийому, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання 

вступників, проводиться в такі строки:  

 

 

Етапи вступної       

кампанії 

 

Денна форма  

здобуття освіти 

Заочна, дис-

танційна  

форма здо-

буття освіти 

 
За всіма формами  
здобуття освіти 

 І сесія ІІ сесія ІІІ сесія 

Реєстрація електронних кабіне-

тів вступників, завантаження 

необхідних документів  

01 липня 2022 pоку – 31 жовтня 2022 року 

Початок прийому заяв та доку-

ментів** 
29 липня  

2022 року 
05 серпня 

2022 року 
12 вересня 
2022 року 

17 жовтня 

2022 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів для осіб, які всту-

пають на основі індивідуальної 

усної співбесіди, що проводить 

КУК 

о 18
00

 
 

08 серпня  

2022 року 

о 18
00 

15 серпня 

2022 року 

о 18
00 

02 жовтня 

 2022 року 

о 18
00 

06 листопада 

2022 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів для осіб, які всту-

пають за результатами НМТ, 

творчих конкурсів 

о 18
00

 
 

23 серпня  

2022 року 

о 18
00 

31 серпня 

2022 року 

о 18
00 

08 жовтня 

 2022 року 

о 18
00 

13 листопада 

2022 року 

Строки проведення Київським 

університетом культури твор-

чих конкурсів* 

01– 18  

липня;  

09 - 16  

серпня  

2022 року  

(у кілька  

потоків) 

09 – 16  

серпня; 

22 - 27  

серпня 

2022 року 

(у кілька  

потоків) 

03 - 07 жовтня 
2022 року 

07 - 11  
листопада 

2022 року 



 

 

Строки проведення Київським 

університетом культури індиві-

дуальних усних співбесід (для 

вступу на спеціальності: 061 

«Журналістика», 241 «Готель-

но-ресторанна справа», 242 

«Туризм», 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комуніка-

ції та регіональні студії») 

09 - 16  
серпня  

2022 року 

17 - 20  
серпня  

2022 року 

03 - 07  

жовтня  
2022 року 

07 - 11  
листопада 

2022 року 

Термін оприлюднення рейтин-

гового списку вступників 
07 вересня  

2022 року 
10 вересня 

2022 року 
10 жовтня 

 2022 року 
15 листопада 

2022 року 

Закінчення строків виконання 

вимог вступниками, рекомен-

дованими до зарахування  

о 18
00 

09 вересня  

2022 року 

о 18
00 

16 вересня 

2022 року 

о 18
00 

12 жовтня  

2022 року 

о 18
00 

21 листопада 

2022 року 

Терміни зарахування вступни-

ків 

не пізніше  

30 вересня  

2022 року 

не пізніше 

 30 вересня 

2022 року 

не пізніше  
30 жовтня 

 2022 року 

не пізніше  
30 листопада 

2022 року 

Додаткове зарахування вступ-

ників, які подали документи до 

КУК у встановлені строки 

 

не пізніше 30 листопада 2022 року 

     

 * Вступні іспити, творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 01 по 18 

липня, з 09 по 16 серпня, з 03 по 07 жовтня  та з 07 по 11 листопада на денну фор-

му здобуття освіти і з 09 по 16 серпня, з 22 по 27 серпня, з 03 по 07 жовтня та з 07 

по 11 листопада на заочну/дистанційну форму здобуття освіти. Механізми 8о ку-

мрації учасників творчих конкурсів, організації та проведення творчих конкурсів 

визначаються відповідно до законодавства (див. додаток 11 до Правил прийому). 

У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну 

середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується від-

повідним документом або довідкою закладу освіти. 

Строки реєстрації для участі у творчих конкурсах визначає Приймальна ко-

місія Київського університету культури за умови, що прийом заяв та документів 

починається не пізніше ніж 24 червня, триває не менше десяти днів і завершуєть-

ся до початку останнього потоку проведення вступних іспитів, творчого конкур-

су. Інформація про строки прийому заяв та документів для участі у творчому кон-

курсі оприлюднюється на офіційному 8о куме8і Київського університету культу-

ри та/або його відокремлених структурних підрозділах.  

** Прийом заяв та документів від вступників, місце проживання яких за-

реєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території, що приймають 

участь у конкурсі та вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих 

конкурсів, розпочинається: 

з 11 липня для заяв в паперовій формі; з 29 липня для заяв в електронній 

формі; та закінчується о 18:00 08  серпня. 

5.3. Для вступу на другий (третій) курс для здобуття ступеня бакалавра 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-



 

 

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня моло-

дшого бакалавра (на основі раніше здобутих освітніх (освітньо-кваліфікаційних) 

рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра) прийом заяв і документів, вступні випро-

бування, що проводить Київський університет культури, конкурсний відбір та за-

рахування на навчання вступників для здобуття ступеня бакалавра за скорочени-

ми програмами, проводиться в такі строки: 

 

Етапи вступної  

кампанії 

Денна форма  

здобуття 

освіти 

Заочна, 9о 

ктанційна  

форма здо-

буття освіти 

За всіма формами  
здобуття освіти 

 І сесія ІІ сесія ІІІ сесія 

Реєстрація електронних кабінетів 

вступників, завантаження необ-

хідних документів  

01 липня 2022 року – 31 жовтня 2022 року 

Початок прийому заяв та 9о ку-

ментів 
29 липня  

2022 року 
05 серпня 

2022 року 
12 вересня 

2022 року 
17 жовтня 

2022 року 

Закінчення прийому заяв та до-

кументів для осіб, які вступають 

на основі індивідуальної усної 

співбесіди, що проводить КУК 

о 18
00

 
 

08 серпня  

2022 року 

о 18
00 

15 серпня 

2022 року 

о 18
00 

02 жовтня 

2022 року 

о 18
00 

06 листопада 

2022 року 

Закінчення прийому заяв та до-

кументів 

о 18
00

 

23 серпня 

2022 року 

о 18
00

 

31 серпня 

2022 року 

о 18
00 

08 жовтня 

2022 року 

о 18
00 

13 листопада 

2022 року 

Строки проведення Київським 

університетом культури творчих 

конкурсів* 

01– 18  

липня;  

09 – 16  

серпня  

2022 року  

(у кілька  

потоків) 

09 – 16  

серпня; 

22 – 27  

серпня 

2022 року 

(у кілька  

потоків) 

03 – 07  
жовтня  

2022 року 

07 – 11  
листопада  

2022 року 

Строки проведення Київським 

університетом культури індивіду-

альних усних співбесід 

09 – 16  
серпня  

2022 року 

17 – 20  
серпня  

2022 року 

03 – 07  
жовтня  

2022 року 

07 – 11  
листопада  

2022 року 

Термін оприлюднення рейтинго-

вого списку вступників 
07 вересня 

2022 року 
10 вересня 

2022 року 
10 жовтня 

2022 року 
15 листопада 

2022 року 

Закінчення строків виконання 

вимог вступниками, рекомендо-

ваними до зарахування  

о 18
00

 

09 вересня 

2022 року 

о 18
00

 

16 вересня 

2022 року 

о 18
00 

12 жовтня 

2022 року 

о 18
00 

21 листопада 

2022 року 

Терміни зарахування вступників 
не пізніше  

30 вересня 

2022 року 

не пізніше  

30 вересня 

2022 року 

не пізніше  

30 жовтня 

2022 року 

не пізніше 

 30 листопада 

2022 року 



 

 

Додаткове зарахування вступни-

ків, які подавали документи до 

КУК у встановлені строки 

не пізніше 30 листопада 2022 року 

 

* Вступні іспити, творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 01 по 18 

липня, з 09 по 16 серпня, з 03 по 07 жовтня та з 07 по 11 листопада на денну фор-

му здобуття освіти і з 09 по 16 серпня, з 22 по 27 серпня, з 03 по 07 жовтня та з 07 

по 11 листопада на заочну/дистанційну форму здобуття освіти. Механізми реєст-

рації учасників творчих конкурсів, організації та проведення творчих конкурсів 

визначаються відповідно до законодавства (див. додаток 11 до Правил прийому). 

Строки реєстрації для участі у творчих конкурсах визначає Приймальна ко-

місія Київського університету культури за умови, що прийом заяв та документів 

починається не пізніше ніж 24 червня, триває не менше десяти днів і завершуєть-

ся до початку останнього потоку проведення вступних іспитів, творчого конкур-

су. Інформація про строки прийому заяв та документів для участі у творчому кон-

курсі оприлюднюється на офіційному вебсайті Київського університету культури 

та/або його відокремлених структурних підрозділах.  

 5.4. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціаль-

ностями 061 «Журналістика», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії» на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра 

обов’язковим є подання до Приймальної комісії результатів магістерського тесту 

навчальної компетентності або вступного іспиту у формі індивідуальної усної 

співбесіди з іноземної мови (у випадках, передбачених у пункті 11 розділу VIII 

Порядку прийому та пункті 8.4 розділу VIII цих Правил прийому). 

Реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної ком-

петентності; прийом заяв і документів, передбачених розділом VІ Порядку при-

йому та цих Правил прийому; фахові іспити та індивідуальні усні співбесіди, що 

проводить Київський університет культури, конкурсний відбір та зарахування на 

навчання вступників проводяться в такі строки:  

 

Етапи вступної кампанії за всіма формами  

здобуття освіти 

Реєстрація вступників для складання магістерсько-

го тесту навчальної компетентності (для 061 «Жу-

рналістика», 291 «Міжнародні відносини, суспіль-

ні комунікації та регіональні студії») 

 27 червня 2022 року –  

о 18
00  

18 липня 2022 року 

Прийом заяв та документів, передбачених 

розділом VI Порядку прийому та цих Правил 

прийому для осіб, які вступають на основі 

індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови 

замість магістерського тесту навчальної компе-

тентності (для спеціальностей 061 «Журналістика 

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії») 

16 - 23 серпня 2022 року 



 

 

Основна сесія магістерського тесту навчальної 

компетентності 10 серпня - 17 серпня 2022 року 

Додаткова сесія магістерського тесту навчальної 

компетентності * 07 - 10 вересня 2022 року 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, за-

вантаження необхідних документів 
01 серпня - 31 жовтня 2022 року 

 І сесія ІІ сесія ІІІ сесія 

Початок прийому заяв та документів, перебачених 

розділом VI Порядку прийому та цих Правил при-

йому 

16 серпня  

2022 року  
26 вересня 

2022 року 
31 жовтня 

2022 року 

Закінчення прийому заяв та документів, передба-

чених розділом VI Порядку прийому та цих Пра-

вил прийому 

о 18
00

  

15 вересня  

2022 року 

о 18
00 

17 жовтня 

2022 року 

о 18
00 

21 листопада 

2022 року 

Строки проведення індивідуальних усних співбе-

сід з іноземної мови замість магістерського тесту 

навчальної компетентності (для спеціальностей  

061 «Журналістика», 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії») 

25 - 31  

серпня  

2022 року  

18 - 22  

жовтня 

2022 року 

22 - 25  
листопада 

2022 року 

Строки проведення фахових іспитів (для спеціаль-

ностей 061 «Журналістика», 291 «Міжнародні від-

носини, суспільні комунікації та регіональні сту-

дії») 

12 – 22  

вересня  

2022 року 

18 - 22  

жовтня 

2022 року 

22 - 25  
листопада 

2022 року 

Надання рекомендацій для зарахування   
не пізніше  

24 вересня  

2022 року 

не пізніше 

24 жовтня 

2022 року 

не пізніше 

26 листопада 

2022 року 

Закінчення строків виконання вимог Правил при-

йому для зарахування  

о 18
00 

26 вересня 

 2022 року 

о 18
00 

26 жовтня 

2022 року 

о 18
00 

27 листопада 

2022 року 

Термін зарахування вступників 
не пізніше  

30 вересня  

2022 року 

не пізніше 
30 жовтня 
2022 року 

не пізніше 
30 листопада 

2022 року 

Додаткове зарахування вступників, які подавали 

документи до КУК у встановлені строки 
не пізніше 30 листопада 2022 року 

 

* Спеціально організована сесія магістерського тесту загальної навчальної 

компетентності проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, у 

терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України. 

5.5. Порядок реєстрації вступників для складання національного мультипре-

дметного тесту, магістерського тесту навчальної компетентності, їх організації та 

проведення визначається Міністерством освіти і науки України.  

Тестові завдання національного мультипредметного тесту укладаються від-

повідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних предметів 



 

 

(відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчан-

ня з української мови і літератури, здобутих на основі повної загальної середньої 

освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 26 червня 

2018 року № 696 (частина «Українська мова»), до програми зовнішнього незалеж-

ного оцінювання результатів навчання з історії України, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки Укра-

їни від 26 червня 2018 року № 696 (розділи 20 - 32: 1914 рік - початок ХХІ століт-

тя), математики (відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання ре-

зультатів навчання з математики, здобутих на основі повної загальної середньої 

освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 04 грудня 

2019 року № 1513); 

тестові завдання магістерського тесту навчальної компетентності укладають-

ся відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності, затвердже-

ної наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року № 158. 

5.6. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобу-

того ступеня вищої освіти бакалавра Правилами прийому можуть встановлюва-

тись додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зара-

хування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у межах з 01 липня по 

30 листопада. При цьому використовуються результати магістерського тесту зага-

льної навчальної компетентності, отримані у випадках, передбачених Порядком 

прийому, або результати фахового іспиту, складеного в закладі вищої освіти у пе-

редбачених Порядком прийому та цими Правилами прийому випадках. 

5.7. Для тих категорій вступників, для яких строки прийому заяв та доку-

ментів, конкурсного відбору та зарахування на навчання не встановлено в пунктах 

5.1 - 5.6 цього розділу, зазначені строки визначаються Правилами прийому. При 

цьому зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб закін-

чується не пізніше ніж 30 листопада.  

Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 31 жо-

втня. 

Строки вступної кампанії на навчання на основі ступенів бакалавра, магіст-

ра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за 

іншою спеціальністю визначаються Правилами прийому і наведені у пункті 5.3 

цього розділу.  

Порядок та строки вступної кампанії для осіб, які здобувають ступінь бака-

лавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня ба-

калавра за іншою спеціальністю, за іншою формою здобуття освіти в Київському 

університеті культури визначаються Правилами прийому і наведені у пункті 5.3 

цього розділу. 

5.8. Заклади вищої освіти в Правилах прийому можуть передбачати додат-

ковий набір вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною фор-

мою здобуття освіти для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освіт-

ньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра за умови зарахування таких вступників до 30 листопада. 



 

 

5.9. Заклади вищої освіти в Правилах прийому можуть передбачати зараху-

вання вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня 

магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) 

в декілька етапів (зокрема до дати закінчення прийому документів) за умови зара-

хування таких вступників до 30 листопада.  

5.10. Переведення і поновлення до Київського університету культури 

здійснюється, як правило, в канікулярний період.  

 

VІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному від-

борі для здобуття вищої освіти 

 

6.1. Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви: 

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;  

тільки у паперовій формі:  

для реалізації права на вступ за індивідуальною усною співбесідою (у разі 

відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2019 - 2021 років чи 

оцінок національного мультипредметного тесту) відповідно до Порядку прийому 

та цих Правил прийому, крім осіб, місце проживання яких зареєстровано (задек-

ларовано) на особливо небезпечній території; 

за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по 

батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповід-

ному документі про раніше здобуту освіту й у базі даних учасників національного 

мультипредметного тесту, сформованій на основі бази даних учасників зовніш-

нього незалежного оцінювання, сертифікаті зовнішнього незалежного оцінюван-

ня; 

у разі подання іноземного документа про освіту;  

у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запрова-

дження фотополімерних технологій їх виготовлення;  

у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабіне-

тів; 

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в 

електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної ко-

місії Київського університету культури. 

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати 

заяви в електронній формі з подальшим поданням документів, що підтверджують 

право на вступ за індивідуальною усною співбесідою, які мають бути подані в 

строки прийому заяв, відповідно до Порядку прийому та цих Правил прийому. 

Для реалізації права на вступ за результатами індивідуальної усної співбесі-

ди з конкурсних предметів у Київському університеті культури (за умови наявно-

сті хоча б одного сертифікату ЗНО) вступник перед поданням заяви в електронній 

формі особисто подає оригінал(и) документа(ів), що підтверджують право вступ-

ника на спеціальні умови участі у конкурсному відборі, до Приймальної комісії 

Київського університету культури. 

Вступники можуть подати до двадцяти заяв на небюджетні конкурсні про-

позиції.  



 

 

6.2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення 

електронної форми в режимі онлайн та розглядається Приймальною комісією 

КУК у порядку, визначеному законодавством.  

Київський університет культури створює консультаційні центри при Прий-

мальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в елект-

ронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-

якого закладу вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення 

заяв в електронній формі.  

6.3. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до Приймальної комі-

сії Київського університету культури. Відомості кожної заяви в паперовому ви-

гляді реєструє уповноважена особа Приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийн-

яття заяви. Уповноважена особа Приймальної комісії вносить у ЄДЕБО поданий 

разом з такою заявою мотиваційний лист. 

6.4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спе-

ціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми (освітніх 

програм)) та форми здобуття освіти.  

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники пре-

тендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юри-

дичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах вступної 

кампанії на місця державного або регіонального замовлення, у заявах зазначають:  

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість проведення в межах 

вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».  

До заяви вступник додає мотиваційний лист, який подається в електронно-

му вигляді (електронному вигляді або паперовій формі для осіб, які подають заяву 

в паперовій формі), додатки до мотиваційного листа приймаються на визначеній 

Приймальною комісією Київського університету культури електронній поштовій 

скриньці (див. додаток 7 до цих Правил прийому).  

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти всту-

пники подають окремі заяви.  

Вступники, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особ-

ливо небезпечній території, можуть зазначити це в заяві. 

6.5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє 

оригінали:  

документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Зако-

ном України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний ста-

тус»; 

військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військового 

квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - 

посвідчення про приписку до призовних дільниць); 

документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (і додаток до нього), 

якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з 

питань освіти;  



 

 

документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі 

в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, передбачені розділом VIII По-

рядку прийому та цих Правил прийому. 

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або 

переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які проживають 

на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повнова-

ження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 

271 (див. додаток 12 до цих Правил прийому). 

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень відсутній, може подаватись довідка державного підпри-

ємства «Інфоресурс» про його здобуття, зокрема без подання додатка до докумен-

та про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

6.6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 

що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус»; 

військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військового 

квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - 

посвідчення про приписку до призовних дільниць); 

копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освіт-

ньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (і копію додатка 

до нього), якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній елект-

ронній базі з питань освіти;  

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.; 

копію медичної довідки за формою 086-о при вступі на спеціальності: 024 

«Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво», 241 

«Готельно-ресторанна справа». 

Для участі в індивідуальній усній співбесіді, творчому конкурсі на основі 

повної загальної середньої освіти, крім заяви на участь (в електронному або папе-

ровому вигляді за формою, визначеною Приймальною комісією Київського уні-

верситету культури), вступники подають копію документа, що посвідчує особу; 

фотокартку розміром 3 х 4 см (1 Мб для фотокарток в електронній формі); довід-

ку закладу освіти про завершення здобуття повної загальної середньої освіти у 

разі відсутності інформації про здобутий документ про повну загальну середню 

освіту в ЄДЕБО, копію документа, що підтверджує право вступника на участь в 

індивідуальній усній співбесіді. Подання вступниками інших документів для уча-

сті в індивідуальній усній співбесіді, творчому конкурсі не є обов’язковим. 

Для вступників, які мають проходити індивідуальну усну співбесіду або 

творчий конкурс, заклад вищої освіти може провести електронну реєстрацію для 

участі в них за умови подання вступником сканованих копій (фотокопій) докуме-

нтів.  

Вступники, які проходять індивідуальні усні співбесіди, фахові іспити, 

творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, 

що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника на 



 

 

участь в індивідуальній усній співбесіді та екзаменаційного листка з 

фотокарткою. У разі дистанційного проведення вступних випробувань 

екзаменаційний лист з фотокарткою знаходиться в екзаменаторів. За умови 

проведення індивідуальної усної співбесіди, творчого конкурсу у дистанційному 

форматі подання документів відбувається шляхом надсилання їх сканованих 

копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису 

вступника, на електронну адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі 

суб'єктів освітньої діяльності ЄДЕБО (або іншими засобами зв'язку, визначеними 

Правилами прийому). 

Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими 

умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, 

у строки, визначені для прийому документів. 

 У Правилах прийому до аспірантури заклади вищої освіти можуть 

встановити додатковий перелік документів, обов’язкових для допуску до 

вступних випробувань (див. додаток 10 до Правил прийому).  

6.7. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних 

умов участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, передбачених розді-

лом  VIII Порядку прийому та цих Правил прийому, вступник подає особисто під 

час подання документів у паперовій формі у визначені цим Порядком або відпо-

відно до нього терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави 

для отримання спеціальних умов участі в конкурсному відборі на здобуття вищої 

освіти, передбачених розділом VIII Порядку прийому та цих Правил прийому , 

унеможливлюють їх реалізацію. 

Подання таких документів може відбуватися в електронній формі шляхом 

надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікова-

ного електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії 

закладу, зазначену в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності ЄДЕБО (або іншими 

засобами зв'язку, визначеними Правилами прийому). 

6.8. Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, та військово-

облікового документа засвідчує за оригіналами Приймальна комісія Київського 

університету культури. Копії документів без пред’явлення оригіналів не прийма-

ються.  

6.9. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціа-

льних умов на участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди 

на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних умов для участі в конку-

рсі за результатами індивідуальної усної співбесіди під час вступу на здобуття 

ступеня магістра на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста). 

6.10. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціа-

льних умов участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, передбачених 

розділом VIII Порядку прийому та цих Правил прийому. 

6.11. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензі-

єю і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальнос-

ті), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результа-



 

 

тами індивідуальної усної співбесіди фіксуються в заяві вступника та підтвер-

джуються його особистим підписом під час подання заяви.  

У разі подання документів на неакредитовані освітні програми (спеціально-

сті), факт ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7 Закону України 

«Про вищу освіту» фіксується в письмовому повідомленні щодо поінформованос-

ті про відсутність акредитації та підтверджується його особистим підписом під 

час подання заяви у паперовій формі. 

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати 

у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та до-

пущену до конкурсу у закладах вищої освіти. 

Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована Київським 

університетом культури на підставі рішення Приймальної комісії до дати закін-

чення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови до-

пущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що 

підтверджується актом про допущену технічну помилку, який сформовано і розд-

руковано з ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подан-

ня анулюється в ЄДЕБО. Київський університет культури засобами мобільного 

або електронного зв’язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її 

скасування. 

Електронна заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована Технічним 

адміністратором ЄДЕБО на підставі офіційного рішення Розпорядника ЄДЕБО не 

пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв за умови виявлення те-

хнічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО. Скасована заява 

вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. 

Технічний адміністратор засобами мобільного або електронного зв'язку по-

відомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого вступ-

ник може подати нову заяву. 

6.12. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобу-

тий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов’язковою є проце-

дура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відпо-

відно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 

504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєс-

трованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. 

6.13. Документи про вищу духовну освіту приймаються в разі її здобуття 

особами до 01 вересня 2018 року і за умови подання свідоцтва про державне ви-

знання документа про вищу духовну освіту отриманого особою відповідно до По-

рядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені 

та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти, затвердженого поста-

новою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652,  або рішення 

вченої ради закладу вищої освіти щодо визнання відповідного документа про ви-

щу духовну освіту.  

6.14. Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня бакалавра на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можуть приймати-

ся як документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що 

виготовлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 вересня 



 

 

2020 року № 811 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені)», так і доку-

менти про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготов-

лені згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 

645 «Про документи про професійну (професійно-технічну) освіту державного 

зразка і додатки до них. 

 

VІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення 

 

7.1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за 

результатами вступних випробувань або розгляду мотиваційних листів у передба-

чених Порядком прийому та цими Правилами прийому: 

для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти – у формі національного мультипредмет-

ного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, індиві-

дуальної усної співбесіди або розгляду мотиваційних листів в передбачених По-

рядком прийому та цими Правилами прийому випадках (див. додаток 3 (таблиця 

3) цих Правил прийому); 

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 - у фо-

рмі національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оці-

нювання, творчого конкурсу, індивідуальної усної співбесіди або розгляду моти-

ваційних листів в передбачених Порядком прийому та цими Правилами прийому 

випадках (див. додаток  4  (таблиця 4) до Правил прийому); 

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого 

ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за ін-

шою спеціальністю (спеціалізацією), - у формі розгляду мотиваційних листів у 

межах вакантних місць ліцензованого обсягу;  

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня вищої освіти за спеціальностями галузей знань 06 «Журналістика», 29 

«Міжнародні відносини» - у формі магістерського тесту навчальної компетентно-

сті, фахового іспиту, індивідуальної усної співбесіди або розгляду мотиваційних 

листів в передбачених Порядком прийому та цими Правилами прийому випадках 

(див. додаток 5 (таблиця 5) 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», 028 «Менеджмент соціо-

культурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 034 

«Культурологія», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» - у формі ро-

згляду мотиваційних листів в передбачених Порядком прийому та цими Прави-

лами прийому випадках (див. додаток 5 (таблиця 5) до Правил прийому); 

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для спеціальнос-

тей галузей знань 06 «Журналістика», 29 «Міжнародні відносини» - у формі магі-

http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Dodatok3_2018.xlsx


 

 

стерського тесту навчальної компетентності або індивідуальної усної співбесіди з 

іноземної мови (на вибір вступника) та фахового іспиту, а також розгляду моти-

ваційних листів (див. додаток 6 (таблиця 6) до Правил прийому). 

7.2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала (розгляду 

мотиваційних листів), який розраховується відповідно до Порядку прийому та 

цих Правил прийому. 

7.3. Для конкурсного відбору осіб на місця за кошти фізичних або юридич-

них осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший 

курс для здобуття ступеня бакалавра (крім спеціальностей 061 «Журналістика», 

241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії») та спеціальностей, для яких передба-

чено проведення творчого конкурсу (021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробни-

цтво», 022 «Дизайн» (ОП «Графічний дизайн і реклама», «Дизайн середовища»), 

024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво»), відпо-

відно до Правил прийому можуть використовуватись результати тільки розгляду 

мотиваційних листів (для спеціальностей 022 «Дизайн» (ОП «Дизайн зачіски», 

«Дизайн стилю»), 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформа-

ційна, бібліотечна та архівна справа», 034 «Культурологія»). 

Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 року з україн-

ської мови та літератури/української мови, математики та/або історії України 

(тільки в тому у випадку, якщо вступник складав національний мультипредмет-

ний тест) за бажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних 

предметів національного мультипредметного тесту, якщо різниця балів націона-

льного мультипредметного тесту та зовнішнього незалежного оцінювання з від-

повідного предмету не перевищує 15 балів. 

У передбачених Порядком прийому та цими Правилами прийому випадках, 

результати індивідуальної усної співбесіди з тих самих предметів зараховуються 

замість національного мультипредметного тесту (для спеціальностей 061 «Жур-

налістика», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»).  

Перелік 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 4 до Порядку при-

йому та додатку 8  до цих Правил прийому. 

7.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшо-

го бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра вступають на другий (тре-

тій) курс для здобуття ступеня бакалавра зараховуються бали: 

для вступу на місця за кошти фізичних або юридичних осіб - визначеного 

Правилами прийому одного предмету національного мультипредметного тесту 

(українська мова) або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років 

(українська мова і література - перший предмет) та одного предмету національно-

го 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 (021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 022 «Ди-

зайн» (ОП «Графічний дизайн і реклама», «Дизайн середовища»), 024 «Хореогра-

фія», 026 «Сценічне мистецтво») (див. додаток 4 (таблиця 4) до Правил прийому).   

У передбачених Порядком прийому та цими Правилами прийому випадках, 

результати індивідуальної усної співбесіди з тих самих предметів зараховуються 

замість національного мультипредметного тесту.  

7.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття 

ступеня магістра, зараховуються:  

1) для вступу на спеціальності галузей знань  06 «Журналістика» (061 «Жу-

рналістика»), 29 «Міжнародні відносини» (291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії»): 

 результати магістерського тесту навчальної компетентності та фахового іс-

питу.   

У передбачених Порядком прийому та цими Правилами прийому випадках 

замість магістерського тесту навчальної компетентності використовуються 

результати індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови (у пункті 11 розділу 

VIII Порядку прийому та у пункті 8.4 розділу VIII цих Правил прийому); 

2) для вступу на спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробниц-

тво», 022 «Дизайн», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне 

мистецтво», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа», 034 «Культурологія», 241 «Готельно-ресторанна 

справа»,  242 «Туризм»: 

тільки результати розгляду мотиваційних листів (відповідно до Правил 

прийому) при вступі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб;  

3) для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття 

ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів із спеціальності 

та іноземної мови, а також результати інших форм вступних випробувань (у фор-

мі іспитів, презентацій дослідницьких пропозицій чи досягнень), якщо вони пе-

редбачені Правилами прийому (див. додаток 10 до Правил прийому).  

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним 

сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або 

сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня В2 Загаль-

ноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької 

мови - дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови - дійсним 

сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання 

вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу за-

значені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної 

мови з найвищим балом. 

Відповідно до Правил прийому Київського університету культури особам, 

які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка за-



 

 

значена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові 

вступні випробування. 

7.6. Інші вступні випробування та показники конкурсного відбору визнача-

ються Правилами прийому (див. додаток 9 до Правил прийому).  

7.7. Конкурсний бал розраховується:  

1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі по-

вної загальної середньої освіти за такою формулою:  

Конкурсний бал (КБ) = (К1 • П1 + К2 • П2 + К3 • П3) / (К1 + К2 + К3) (для 

спеціальностей 061 «Журналістика», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Ту-

ризм», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії») 

або КБ = ТК (для спеціальностей 021 «Аудіовізуальне мистецтво та вироб-

ництво», 022 «Дизайн» (ОП «Графічний дизайн і реклама», «Дизайн середови-

ща»), 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво»), 

де  

П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів. Таблиця пе-

реведення тестових балів з української мови, математики, історії України націо-

нального мультипредметного тесту до шкали 100-200 наведена в додатку 6 до По-

рядку прийому та в додатку 8 до цих Правил прийому;  

ТК – оцінка творчого конкурсу. 

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 для кожної спеціальності визначе-

ні в додатку 4 до Порядку прийому та в додатку 3 (таблиця 3) до цих Правил при-

йому.  

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий 

(ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому: 

РК дорівнює 1,00 для конкурсних пропозицій закладів вищої освіти (відо-

кремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти, структурних підрозді-

лів закладів вищої освіти, які знаходяться в іншому населеному пункті, ніж місце-

знаходження закладу вищої освіти) у місті Києві;  

ГК дорівнює 1,00. 

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він 

встановлюється таким, що дорівнює 200; 

або КБ = МЛ (для спеціальностей 022 «Дизайн» (ОП «Дизайн зачіски», 

«Дизайн стилю»), 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інфо-

маційна, бібліотечна та архівна справа», 034 «Культурологія») 

де 

МЛ – результати розгляду мотиваційних листів (див. додаток 3 (таблиця 3) 

до Правил прийому); 

2) для вступу на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня моло-

дшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалав-

ра, освітнього ступеня молодшого бакалавра на другий (третій) курс з норматив-

ним строком навчання для здобуття ступеня бакалавра за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 • П1 + 0,5 • П2 (ТК), 

де  

ПІ, П2 - оцінки з першого та другого предметів (творчого конкурсу) (див. 



 

 

додаток 4 (таблиця 4) до Правил прийому);  

3) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра з спеціальностей 

галузей знань 06 «Журналістика» (061 «Журналістика»), 29 «Міжнародні відно-

сини» (291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії») 

за такою формулою:  

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 • П1 + 0,5 • П2,  

де  

П1 - оцінка магістерського тесту навчальної компетентності (або індивідуа-

льної усної співбесіди з іноземної мови у передбачених Порядком прийому та ци-

ми Правилами прийому випадках) (за шкалою від 100 до 200 балів), Таблиця пе-

реведення тестових балів магістерського тесту навчальної компетентності до 

шкали 100-200 наведена в додатку 6 до Порядку прийому та в додатку 8 до цих 

Правил прийому;  

П2 - оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів) (див. додаток 

5 (таблиця 5), додаток 6 (таблиця 6) до Правил прийому);  

4) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 

021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 022 «Дизайн», 024 «Хореогра-

фія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво», 028 «Менеджмент 

соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 

034 «Культурологія», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм»  за такою 

формулою: 

КБ = МЛ, 

де 

МЛ - результати розгляду мотиваційних листів (див. додаток 5 (таблиця 5), 

додаток 6 (таблиця 6) до Правил прийому); 

5) в інших випадках рейтингування вступників здійснюється за результата-

ми розгляду мотиваційних листів (див. додаток 9 до цих Правил прийому).  

За різної кількості складових у конкурсному балі має дотримуватись прин-

цип рівності прав вступників.  

7.8. Київський університет культури у Правилах прийому самостійно визна-

чає мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань (конкурсного 

бала), 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 спеціальності галузі знань 29 «Міжнародні відносини».  

7.9. Результати фахових іспитів, індивідуальних усних співбесід та творчих 

конкурсів оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.  

7.10. Програми фахових іспитів, які включають і порядок оцінювання ре-

зультатів фахових іспитів, затверджують голови приймальних комісій закладів 

вищої освіти не пізніше 15 травня. 

Індивідуальні усні співбесіди для вступників на основі повної загальної се-

редньої освіти та для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня моло-

дшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалав-

ра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, які вони проходять замість зовніш-

нього незалежного оцінювання, проводяться за програмами зовнішнього незале-



 

 

жного оцінювання. Індивідуальні усні співбесіди з іноземної мови для вступників 

на здобуття освітнього ступеня магістра проводяться за програмою єдиного всту-

пного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магіс-

тра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста), затвердженої Міністерством освіти і науки України. Голова прийма-

льної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами індивідуальної ус-

ної співбесіди, який має включати структуру підсумкового бала. 

Програми творчих конкурсів, структура оцінки та порядок оцінювання, про-

грами інших вступних випробувань розробляються і затверджуються головою 

Приймальної комісії Київського університету культури не пізніше 15 травня. Не 

допускається включення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі за-

значених програм. 

Програми індивідуальних усних співбесід, фахових іспитів, творчих конку-

рсів обов’язково оприлюднюються на вебсайтах закладів вищої освіти. У програ-

мах мають міститися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінюван-

ня підготовленості вступників. 

Критерії оцінювання мотиваційних листів розробляються, затверджуються 

головами приймальних комісій та оприлюднюються на вебсайті закладів освіти не 

пізніше 1 червня (див. додаток 7 до Правил прийому). 

Вимоги до мотиваційних листів визначаються Правилами прийому закладу 

освіти. 

У випадку проведення конкурсного відбору з використанням мотиваційних 

листів заклад освіти проводить перевірку мотиваційних листів на оригінальність 

тексту та забезпечує доступ до результатів такої перевірки уповноваженому з пи-

тань запобігання та виявлення корупції (далі - уповноважений). 

7.11. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням Прий-

мальної комісії) не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом 

час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами 

прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати 

закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях 

та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань 

не допускається.  

7.12. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених закладом 

вищої освіти, розглядає апеляційна комісія цього закладу вищої освіти, склад та 

порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника, з урахуванням не-

обхідності залучення до її діяльності представників громадськості, органів студе-

нтського самоврядування, зовнішніх експертів. 

7.13. Відомості про результати індивідуальної усної співбесіди, вступних 

випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника 

в ЄДЕБО.  

7.14. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурс-

ного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зарахо-

вані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну 

пропозицію в Київському університеті культури. 

 



 

 

VІІІ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі  

на здобуття вищої  освіти 

 

8.1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі під час вступу для 

здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:  

участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбе-

сіди замість національного мультипредметного тесту. 

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня моло-

дшого бакалавра є участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної 

усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту.  

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу 

на основі здобутого освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста) є участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної 

співбесіди замість магістерського тесту з навчальної компетентності.  

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу 

для здобуття освітнього ступеня магістра на основі освітнього ступеня бакалавра 

є надання рекомендації для зарахування на підставі здобуття рівня бакалавра в 

2022 році з такої самої спеціальності. 

Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у конкур-

сному відборі під час вступу, вносяться до ЄДЕБО (із доданням сканованих копій 

документів, що підтверджують ці права). 

8.2. Можуть проходи вступні випробування у формі індивідуальної усної 

співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання 

кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений закладом вищої 

освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час 

вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалав-

ра: 

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками 

бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім вій-

ськовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними поло-

женнями про проходження військової служби громадянами України; 

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оці-

нювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в зовніш-

ньому незалежному оцінюванні, національному мультипредметному тесті, магіс-

терському тесті навчальних компетентностей, магістерському комплексному тесті 

через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання 

до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою 

первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення 

особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оціню-

вання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

https://ips.ligazakon.net/document/view/re29839?ed=2016_08_29


 

 

охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання 

участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які 

мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність»,  

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 

1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при 

регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру 

оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання 

регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти); 

особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для про-

ходження національного мультипредметного тесту, магістерського тесту навчаль-

них компетентностей, магістерського комплексного тесту Українським центром 

оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність ор-

ганізаційно-технологічних можливостей (за умови подання до приймальної 

комісії закладу вищої освіти медичного висновку, у якому зазначено про необ-

хідність створення певних умов для проходження національного мультипредмет-

ного тесту, магістерського тесту навчальних компетентностей, магістерського 

комплексного тесту, та відповідного підтвердження Українського центру 

оцінювання якості освіти про неможливість їх створення). 

 Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами 

індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-

2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором), національного мультипред-

метного тесту 2022 року. Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на 

небюджетну конкурсну пропозицію на основі повної загальної середньої освіти, 

вони беруть участь у конкурсному відборі на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб з обов’язковим написанням заяви, де зазначено: «Претендую на 

участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 

повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця 

державного або регіонального замовлення».  

Вступники з числа осіб з порушенням зору, які використовують(вали) в про-

цесі навчання шрифт Брайля та потребують створення особливої (спеціальної) 

умови за кодом 0205 Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються 

для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року 

№ 1027/900, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року 

за № 1708/29838, беруть участь у конкурсному відборі за результатами індивіду-

альної усної співбесіди або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років 

(у будь-яких комбінаціях з їх вибором).  

Особи, зазначені у абзацах третьому - четвертому цього пункту можуть про-

ходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди з іноземної 

мови замість магістерського тесту навчальної компетентності та в разі отримання 

кількості балів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний 

https://ips.ligazakon.net/document/view/re29839?ed=2016_08_29
https://ips.ligazakon.net/document/view/re29839?ed=2016_08_29
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рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття 

вищої освіти на основі ступеня бакалавра, магістра (спеціаліста). 

8.3. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної 

співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання 

кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений закладом вищої 

освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі: 

особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо 

небезпечній території; 

особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія 

населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі або переселилися з 

неї після 01 січня 2022 року. 

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами індивідуа-

льної усної співбесіди або національного мультипредметного тесту. Якщо грома-

дяни України з числа таких осіб допущені до конкурсного відбору на небюджет-

ну конкурсну пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб з обов’язковим написанням заяви, де за-

значено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах 

вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення». 

Творчі конкурси та індивідуальні усні співбесіди для вступників, зазначе-

них у цьому пункті, проводяться дистанційно за їх зверненням. 

8.3
1
. Особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особ-

ливо небезпечній території, під час вступу для здобуття вищої освіти на основі 

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня моло-

дшого бакалавра на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб вступають за ре-

зультатами дистанційної індивідуальної усної співбесіди замість національного 

мультипредметного теста. Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені 

до конкурсного відбору на небюджетну конкурсну пропозицію, вони беруть 

участь у конкурсному відборі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб з 

обов’язковим зазначенням у заяві: «Претендую на участь у конкурсі виключно на 

місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість 

переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального 

замовлення». 

8.4. Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які згідно з Порядком прийому та цими 

Правилами прийому передбачають складання магістерського тесту навчальної 

компетентності, вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат магістерського тес-

ту навчальної компетентності, або скласти індивідуальну усну співбесіду з інозе-

мної мови. 
 

ІХ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування  



 

 

 

9.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій пос-

лідовності: 

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.  

9.2. Рейтинговий список вступників впорядковується:  

за конкурсним балом – від більшого до меншого;  

за оцінкою з предмету, який враховується з найбільшим ваговим коефіцієн-

том, у разі двох предметів з однаковими найбільшими ваговими коефіцієнтами - з 

предмету з меншим номером (для вступників на основі повної загальної середньої 

освіти, які вступають на основі національного мультипредметного теста або зов-

нішнього незалежного оцінювання) - від більшого до меншого; 

за оцінкою НМТ/ЗНО з другого предмету або творчого конкурсу (для всту-

пників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освіт-

ньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра) - від більшого до меншого; 

за результатом магістерського теста навчальної компетентності (для вступ-

ників, для яких він використовується в конкурсному балі) - від більшого до мен-

шого; 

за результатами розгляду мотиваційних листів. 

Якщо пріоритетність заяв не використовується (вступ на місця за кошти 

фізичних або юридичних осіб), то при однакових конкурсних балах для впорядку-

вання вступників використовуються результати розгляду мотиваційних листів. 

Якщо побудова рейтингового списку здійснюється без конкурсних балів та 

пріоритетностей, то вступники впорядковуються тільки на основі розгляду моти-

ваційних листів приймальною комісією. 

При проведенні конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та юри-

дичних осіб тільки за результатами розгляду мотиваційних листів, побудова рей-

тингового списку за результатами оцінювання мотиваційних листів здійснюється 

лише у випадку, коли кількість вступників перевищує кількість місць ліцензова-

ного обсягу виділеного для відповідної категорії вступників у поточному році. У 

випадку коли кількість вступників не перевищує кількість виділених місць ліцен-

зовано обсягу рейтинговий список формується в алфавітному порядку. 

9.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здо-

буття освіти, джерела фінансування, освітній рівень (ступінь) на основі якого мо-

же здійснюватися прийом на відповідну конкурсну пропозицію; 

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) вступника; 

конкурсний бал вступника у разі його використання; 

ознака підстав для зарахування за результатами позитивної оцінки індивіду-

альної усної співбесіди. 

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована тери-

торія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі (які 

не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 

січня 2022 року, а також вступників, місце проживання яких зареєстровано (заде-



 

 

кларовано) на особливо небезпечній території підлягають шифруванню у всіх ін-

формаційних системах. 

9.4. Рейтингові списки (зокрема поточні) формуються приймальною комісі-

єю з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на вебсайті Київського універ-

ситету культури. Київський університет культури замість оприлюднення на офі-

ційному вебсайті рейтингових списків вступників може надавати посилання на 

відповідну сторінку закладу (зокрема визначеної конкурсної пропозиції) у відпо-

відній інформаційній системі, яка здійснює інформування громадськості на підс-

таві даних ЄДЕБО.   

9.5. Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування роз-

міщується на вебсайті Київського університету культури, а також відображається 

у кабінеті вступника  в ЄДЕБО (за наявності).  

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідом-

лення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийо-

му.  

 

Х. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 

 

10.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть 

участь у конкурсному відборі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 

після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зараху-

вання відповідно до строку, визначеного в розділі V Порядку прийому та цих 

Правил прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто 

документи, передбачені розділом VI Порядку прийому та цих Правил прийому, до  

Приймальної комісії Київського університету культури, а також укласти договір 

про навчання між Київським університетом культури та вступником (за участі ба-

тьків або законних представників - для неповнолітніх вступників).  

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійсню-

ватися крім особистого подання, шляхом: 

надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли квалі-

фікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної 

комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності ЄДЕБО (або ін-

шими засобами зв'язку, визначеними Правилами прийому) в терміни, визначені в 

розділі V Порядку прийому та цих Правил прийому. Якщо впродовж трьох міся-

ців після початку навчання від вступника не будуть отримані оригінали докумен-

тів (особисто або поштовим відправленням), то наказ про зарахування скасову-

ється в частині зарахування такої особи. 

Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування) між Київським 

університетом культури та вступником (за участі батьків або законних представ-

ників - для неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу про зараху-

вання. Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого 

подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання 

договору. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж трьох місяців 

після початку навчання (підписаний особисто або кваліфікованим електронним 

підписом), то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.   



 

 

Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого 

здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), додатко-

во особисто пред’являє Приймальній комісії Київського університету культури 

свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни 

та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про яку 

вносяться до ЄДЕБО. Особи, які подали заяви в електронній формі без накладан-

ня кваліфікованого електронного підпису, крім того, зобов’язані підписати власну 

заяву, роздруковану Приймальною комісією. 

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) 

осіб додатково укладається договір між Київським університетом культури та фі-

зичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або 

для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.  

10.2. Особи, які отримали рекомендацію на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб і в установлені строки, визначені у розділі V Порядку прийому та 

цих Правил прийому, не виконали вимог для зарахування, втрачають право в по-

точному році на зарахування на навчання на місця за кошти фізичних та/або юри-

дичних осіб. 

Особи, які отримали рекомендацію на місця за кошти фізичних та/або юри-

дичних осіб і в установлені строки, визначені у розділі V Порядку прийому та цих 

Правил прийому, виконали вимоги для зарахування на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб, підлягають зарахуванню. 

10.3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за ко-

шти фізичних та/або юридичних осіб визначається Правилами прийому.  

 

XІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування 

 

11.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, 

які не виконали вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юриди-

чних осіб, передбачених у пункті 1 розділу X Порядку прийому та цих Правил 

прийому.  

11.2. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконан-

ня/невиконання вступниками на здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), на здобуття сту-

пеня доктора філософії вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу 

X Порядку прийому та цих Правил прийому з урахуванням їх черговості в рейти-

нговому списку вступників. 

11.3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юри-

дичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 

розділу Х Порядку прийому та цих Правил прийому.  

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) 

осіб впродовж десяти календарних днів від дати початку навчання додатково ук-

ладається договір між Київським університетом культури та фізичною (юридич-

ною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, 

беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. У разі відмови від укла-

дання договору у встановлений у цьому абзаці термін, цей наказ скасовується в 



 

 

частині зарахування цієї особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором 

між Київським університетом культури та фізичною (юридичною) особою, яка 

замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе 

фінансові зобов’язання щодо її оплати.  

11.4. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб визначається Правилами прийому. 

 

XІІ. Наказ про зарахування 

 

12.1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником Київського 

університету культури на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про за-

рахування на навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюдню-

ються на вебсайті КУК у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в роз-

ділі V Порядку прийому та цих Правил прийому. 

12.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути 

скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, 

передбачених пунктом 5 розділу XVI Порядку прийому та пунктом 13.5 розділу 

ХІІІ цих Правил прийому. 

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про 

зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до Київського уні-

верситету культури за власним бажанням. Відрахованим із Київського універси-

тету культури за власним бажанням особам подані ними документи повертають 

не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування. 

12.3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 

10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в 

частині, що стосується цієї особи. 

12.4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 12.2, 12.3 цього 

розділу, місце(я), може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, 

які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому 

конкурсному відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подавали 

заяву на цю конкурсну пропозицію та були допущені до участі у конкурсі. У разі 

відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволено зараховувати осіб з 

конкурсних пропозицій Київського університету культури за умови збігу вступ-

них випробувань шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну 

пропозицію. 

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 30 листопада, при цьому на-

кази на зарахування таких осіб формуються і подаються до ЄДЕБО. 
 

ХІІІ. Вимоги до Правил прийому 

 

13.1. Правила прийому в 2022 році розробляються відповідно до законодав-

ства України, затверджуються керівником Київського університету культури, ро-

зміщуються на вебсайті КУК та вносяться до ЄДЕБО до 31 травня 2022 року. 

Правила прийому діють до 31 грудня 2022 року. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15/print1452603005455989%2525252525252523n297


 

 

Правила прийому до аспірантури на 2022 рік затверджує керівник Київсько-

го університету культури як додаток до Правил прийому. Затверджені правила 

прийому до аспірантури діють протягом 2022 року. 

13.2. Правила прийому мають містити: 

перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм (акредитація 

освітніх програм підтверджується сертифікатами про акредитацію відповідних 

освітніх програм, спеціальностей), за якими здійснюється прийом на кожний рі-

вень вищої освіти;  

порядок проведення конкурсного відбору, порядок коригування рейтинго-

вих списків, порядок коригування списків рекомендованих до зарахування та 

строки зарахування вступників за ступенями вищої освіти; 

перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифіка-

ти зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років для вступу на основі 

повної загальної середньої освіти (відповідно до Правил прийому відповідних ро-

ків); 

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);  

порядок і строки прийому заяв і документів; 

порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення 

їх результатів; 

порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, 

що проведені закладом вищої освіти; 

порядок і строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробу-

вань, творчих конкурсів та строки зарахування вступників; 

порядок та форми проведення творчих конкурсів, які передбачені Порядком 

прийому та цими Правилами прийому; 

вичерпний порядок розрахунку конкурсного бала. 

13.3. Правила прийому до аспірантури визначають:  

процедуру, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури 

Київського університету культури; 

зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору всту-

пників до аспірантури за кожною спеціальністю або відповідною галуззю знань. 

13.4. Правила прийому мають визначати порядок та умови зберігання робіт 

вступників. Роботи вступників, виконані ними на творчих конкурсах, фахових іс-

питах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше ніж один рік, після чо-

го знищуються, про що складається акт. 

13.5. Порядок додаткового конкурсного відбору на навчання для конкурсної 

пропозиції за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у межах ліцензова-

них обсягів розробляється Київським університетом культури та надається за всі-

ма заявами, поданими вступниками. Вступники під час зарахування на навчання 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб після закінчення строку прийому доку-

ментів можуть змінювати спеціальність та форму навчання на іншу в межах одно-

го закладу вищої освіти (за умови збігу вступних випробувань та за наявності ва-

кантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви). 

13.6. Небюджетні конкурсні пропозиції вносяться до ЄДЕБО до 23 червня 

2022 року.  



 

 

Створення та внесення будь-яких нових конкурсних пропозицій для здобут-

тя ступеня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти у період з 24 

червня 2022 року до 15 серпня 2022 року не здійснюється. 

Небюджетні конкурсні пропозиції можуть (за потреби) створюватися: 

для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю особами, які 

здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти чи здобува-

ють його не менше ніж один рік та виконують у повному обсязі індивідуальний 

навчальний план; 

для вступу на старші курси з нормативним строком навчання; 

для вступу за додатковим набором (після 15 серпня). 

13.7. Обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається в 

Правилах прийому в межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за 

формами здобуття освіти (див. додаток 1 (таблиця 1), додаток 2 (таблиця 2) до 

Правил прийому). 

 

ХІV. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийо-

му до Київського університету культури 

 

14.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми освіт-

ній омбудсмен та/або працівник Служби освітнього омбудсмена, представники 

засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інфор-

мації). Правилами прийому визначається порядок акредитації журналістів у 

приймальній комісії. 

14.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і на-

уки України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою Приймальної 

комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і 

науки України, можуть направляти на засідання Приймальної комісії своїх спо-

стерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присут-

ності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можли-

вість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам Приймаль-

ної комісії.  

14.3. Київський університет культури зобов’язаний створити умови для 

ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, серти-

фікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освіт-

ньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг за кожною 

конкурсною пропозицією та рівнем вищої освіти, оприлюднюються на вебсайті 

КУК не пізніше робочого дня, наступного після дня затвердження/погодження чи 

отримання відповідних відомостей. 

Київський університет культури не пізніше 14 липня оприлюднює на офі-

ційному вебсайті інформацію про порядок поселення та наявність (мінімальну 

кількість) вільних місць для осіб з числа зарахованих у 2022 році в гуртожитках. 

14.4. Голова Приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше 

дня, що передує дню засідання, а при розгляді питань, які не можуть бути розгля-

нуті наступного дня – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголо-



 

 

шення разом із проєктом порядку денного засідання оприлюднюється на офіцій-

ному вебсайті Київського університету культури.  

14.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовір-

них відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на спеціальні умо-

ви участі у конкурсному відборі, реєстрації на особливо небезпечній території, 

медичний висновок за формою первинної облікової документації № 086-3/о 

«Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для прохо-

дження зовнішнього незалежного оцінювання», про проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання, національного мультипредметного тесту, магістерсько-

го тесту навчальної компетентності є підставою для скасування наказу про зара-

хування в частині, що стосується цього вступника. 

14.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість навчан-

ня за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), осіб (прізвища та 

ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендації до зарахування та зара-

хування до Київського університету культури здійснюється інформаційними сис-

темами на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» вебсайту ЄДЕБО за адре-

сою: https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до 

договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним ад-

міністратором ЄДЕБО). 

14.7. Список тих, хто подав документи на широкий конкурс, публікується у 

розділі «Вступ» вебсайту ЄДЕБО за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/, не менше 

двох разів протягом періоду прийому заяв та документів. 

https://vstup.edbo.gov.ua/
https://vstup.edbo.gov.ua/


Спеціалізація (освітня 

програма)

Нормативні 

терміни 

навчання

Вартість 

одного року 

навчання

Шифр Назва Код Назва
/може повторювати назву 

спеціальності/

Денна 

форма 

Заoчна, 

дистанційна 

форма

Денна, заочна, 

дистанційна 

форма  

Денна, заочна, 

дистанційна 

форма

50 50 1 курс 3р.10м 0.00

65 65 2 курс 2р.10м 0.00

65 65 3 курс 1р.10м 0.00

02 Культура і мистецтво 028
Менеджмент соціокультурної 

діяльності

Діджитал-менеджмент та 

ресторанний сервіс
50 50 1 курс 3р.10м 0.00

150 150 1 курс 3р.10м 0.00

150 150 2 курс 2р.10м 0.00

150 150 1 курс 3р.10м 0.00

150 150 2 курс 2р.10м 0.00

50 50 1 курс 3р.10м 0.00

65 65 2 курс 2р.10м 0.00

65 65 3 курс 1р.10м 0.00

028Культура і мистецтво02

Додаток 1 (таблиця 1)

до Правил прийому до Київського

універстету культури в 2022 році

(назва вищого навчального закладу)

Курс

Міжнародний туризм

Менеджмент готельно-

ресторанного і туристичного 

бізнесу

Менеджмент шоу-бізнесу

028
Менеджмент соціокультурної 

діяльності
 Культура і мистецтво

для здобуття освітнього ступеня «БАКАЛАВР» 

Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури»

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання,

ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Галузь знань Спеціальнсті ОС бакалавра Ліцeнзoвані oбcягн

Факультет готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

02

Готельно-ресторанна справа241Сфера обслуговування24

242 Туризм

Менеджмент соціокультурної 

діяльності

Готельно-ресторанна справа

Сфера обслуговування24

Факультет журналістики і міжнародних відносин

1



50 50 1 курс 3р.10м 0.00

70 70 2 курс 2р.10м 0.00

70 70 3 курс 1р.10м 0.00

02 Культура і мистецтво 029
Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа

Менеджмент соціально-

комунікаційних мереж, інтернет-

маркетинг

40 40 1 курс 3р.10м 0.00

02 Культура і мистецтво 029
Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа

Менеджмент веб-проєктів, дизайн 

цифрового контенту 
35 35 1 курс 3р.10м 0.00

02 Культура і мистецтво 029
Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа

Медіа комунікації та діджитал 

продакшн
35 35 1 курс 3р.10м 0.00

02 Культура і мистецтво 029
Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа
Інтернет-журналістика та блогінг 40 40 1 курс 3р.10м 0.00

50 50 1 курс 3р.10м 0.00

50 50 2 курс 2р.10м 0.00

50 50 3 курс 1р.10м 0.00

100 100 1 курс 3р.10м 0.00

100 100 2 курс 2р.10м 0.00

100 100 3 курс 1р.10м 0.00

90 90 1 курс 3р.10м 0.00

90 90 2 курс 2р.10м 0.00

90 90 3 курс 1р.10м 0.00

175 150 1 курс 3р.10м 0.00

175 150 2 курс 2р.10м 0.00

Факультет мистецтв

60 60 1 курс 3р.10м 0.00

60 60 2 курс 2р.10м 0.00

60 60 3 курс 1р.10м 0.00

061

061Журналістика

Журналістика06

06

028Культура і мистецтво02

Культура і мистецтво02
Аудіовізуальне мистецтво та 

виробництво
021

Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії

Теле,- радіожурналістика

Івент-менеджмент

Менеджмент фешн-бізнесу

Зв'язки з громадськістю і реклама

Журналістика

Менеджмент соціокультурної 

діяльності

Журналістика

Журналістика

Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії
291Міжнародні відносини29

034 Культурологія Гуманітарні науки03

2



60 60 1 курс 3р.10м 0.00

60 60 2 курс 2р.10м 0.00

60 60 3 курс 1р.10м 0.00

60 60 1 курс 3р.10м 0.00

60 60 2 курс 2р.10м 0.00

60 60 3 курс 1р.10м 0.00

60 60 1 курс 3р.10м 0.00

60 60 2 курс 2р.10м 0.00

60 60 3 курс 1р.10м 0.00

50 50 1 курс 3р.10м 0.00

50 50 2 курс 2р.10м 0.00

50 50 3 курс 1р.10м 0.00

60 60 1 курс 3р.10м 0.00

60 60 2 курс 2р.10м 0.00

60 60 3 курс 1р.10м 0.00

70 70 1 курс 3р.10м 0.00

70 70 2 курс 2р.10м 0.00

70 70 3 курс 1р.10м 0.00

60 60 1 курс 3р.10м 0.00

60 60 2 курс 2р.10м 0.00

60 60 3 курс 1р.10м 0.00

35 35 1 курс 3р.10м 0.00

35 35 2 курс 2р.10м 0.00

35 35 3 курс 1р.10м 0.00

35 35 1 курс 3р.10м 0.00

35 35 2 курс 2р.10м 0.00

35 35 3 курс 1р.10м 0.00

Дизайн022Культура і мистецтво02

02

02

Культура і мистецтво

Культура і мистецтво

Культура і мистецтво

Культура і мистецтво

Культура і мистецтво

02

02

02

02

02

Дизайн

Дизайн

Дизайн

Аудіовізуальне мистецтво та 

виробництво

Аудіовізуальне мистецтво та 

виробництво

Аудіовізуальне мистецтво та 

виробництво

Аудіовізуальне мистецтво та 

виробництво

Аудіовізуальне мистецтво та 

виробництво

021

021

021

021

021

Спеціалізація: Перукарське 

мистецтво та декоративна 

косметика                                  

Освітня програма: Дизайн зачіски

 Дизайн середовища

Спеціалізація: Графічний дизайн 

Освітня програма: Графічний 

дизайн і реклама

Звукорежисура кіно і телебачення

Операторське мистецтво кіно і 

телебачення

Акторське мистецтво кіно і 

телебачення

Спеціалізація: Перукарське 

мистецтво та декоративна 

косметика                                  

Освітня програма: Дизайн стилю

Фотомистецтво

Режисура кіно і телебачення

022

022

022

Культура і мистецтво

Культура і мистецтво

Культура і мистецтво

02

3



75 50 1 курс 3р.10м 0.00

150 100 2 курс 2р.10м 0.00

150 100 3 курс 1р.10м 0.00

02 Культура і мистецтво 024 Хореографія Бальна хореографія 75 50 1 курс 3р.10м 0.00

02 Культура і мистецтво 025 Музичне мистецтво Естрадний спів 100 100 1 курс 3р.10м 0.00

50 40 1 курс 3р.10м 0.00

50 40 2 курс 2р.10м 0.00

50 40 3 курс 1р.10м 0.00

02 Культура і мистецтво 026 Сценічне мистецтво Режисура естради і шоу 50 30 1 курс 3р.10м 0.00

50 30 2 курс 2р.10м 0.00

50 30 3 курс 1р.10м 0.00

50 30 1 курс 3р.10м 0.00

50 30 2 курс 2р.10м 0.00

50 30 3 курс 1р.10м 0.00

Сценічне мистецтво

026

026

026

Культура і мистецтво

Культура і мистецтво

Культура і мистецтво

02

02

02

Сценічне мистецтво

Сценічне мистецтво

Акторське мистецтво театру і кіно

Режисура естради і масових свят

Режисура театру і кіно

Сучасна хореографіяХореографія024Культура і мистецтво02

4



Термін 

навчання

Вартість 

одного року 

навчання

Шифр Назва Код Назва
Денна 

форма

Заочна  

форма 

Дистанційн

а форма

Денна, 

заочна, 

дистанційна 

форма

Денна, 

заочна, 

дистанційна 

форма

02
Культура і 

мистецтво
028

Менеджмент соціокультурної 

діяльності

Менеджмент готельно-

ресторанного і туристичного 

бізнесу

10 10 5 1 курс 1р 6м 0.00

24
Сфера 

обслуговування
241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа 20 20 20 1 курс 1р 6м 0.00

24
Сфера 

обслуговування
242 Туризм Міжнародний туризм 20 20 20 1 курс 1р 6м 0.00

02
Культура і 

мистецтво
028

Менеджмент соціокультурної 

діяльності

Менеджмент соціокультурної 

діяльності
10 10 5 1 курс 1р 6м 0.00

02
Культура і 

мистецтво
029

Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа
40 30 30 1 курс 1р 6м 0.00

03 Гуманітарні науки 034 Культурологія Культурологія 20 20 10 1 курс 1р 6м 0.00

06 Журналістика 061 Журналістика Журналістика 100 100 100 1 курс 1р 6м 0.00

29
Міжнародні 

відносини
291

Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії

20 20 20 1 курс 1р 6м 0.00

Спеціалізація (освітня 

програма) / може 

повторювати назву 

спеціальності

Ліцeнзoвані oбcяги

Курс 

Факультет журналістики і міжнародних відносин

Факультет готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

Галузь знань Спеціальності ОС магістра

Додаток 2 (таблиця 2)
до Правил приойму до Київського

університету культури в 2022 році

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання,
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

для здобуття освітнього ступеня «МАГІСТР» в 2022 році

Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури»
(назва вищого навчального закладу)

1



02
Культура і 

мистецтво
021

Аудіовізуальне мистецтво та 

виробництво

Аудіовізуальне мистецтво та 

виробництво
50 50 50 1 курс 1р 6м 0.00

02
Культура і 

мистецтво
022 Дизайн Дизайн 50 30 20 1 курс 1р 6м 0.00

02
Культура і 

мистецтво
024 Хореографія Хореографія 20 20 10 1 курс 1р 6м 0.00

02
Культура і 

мистецтво
025 Музичне мистецтво Музичне мистецтво 20 20 10 1 курс 1р 6м 0.00

02
Культура і 

мистецтво
026 Сценічне мистецтво Сценічне мистецтво 20 20 10 1 курс 1р 6м 0.00

Факультет мистецтв

2



Шифр Галузь знань Код Назва 

02
Культура і 

мистецтво
028

Менеджмент 

соціокультурної діяльності

Менеджмент готельно-

ресторанного і туристичного 

бізнесу

1 курс 3р 10м

02
Культура і 

мистецтво
028

Менеджмент 

соціокультурної діяльності

 Діджитал-менеджмент та 

ресторанний сервіс
1 курс 3р 10м

1. НМТ Українська мова 0,4 100

1. ЗНО Українська мова і література 0,4 100

2. НМТ Математика 0,3 100

2. ЗНО Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська)
0,25 100

3. НМТ Історія України 0,3 100

3. ЗНО Історія України або Математика, або 

Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
0,25 100

1 курсГотельно-ресторанна справаГотельно-ресторанна справа24

Додаток  3 (таблиця 3)

до Правил прийому до Київського  

 університету культури в 2022 році 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

Мотиваційний лист

Факультет готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

(вступних іспитів, творчих конкурсів)

для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня «БАКАЛАВР»

Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури»
(назва вищого навчального закладу)

Курс
Термін 

навчання

Спеціальності освітнього ступеня 

бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних 

іспитів, творчих конкурсів)

Вага 

предметів 

сертифікату 

НМТ/ЗНО

Мінімальна 

кількість балів 

для допуску до 

участі в 

конкурсі або 

для зарахування 

на навчання 

Спеціалізація (освітня 

програма)     

3р 10м

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист

241
Сфера 

обслуговування

1



1. НМТ Українська мова 0,4 100

1. ЗНО Українська мова і література 0,4 100

2. НМТ Математика 0,3 100

2. ЗНО Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська)
0,25 100

3. НМТ Історія України 0,3 100

3. ЗНО Історія України або Математика, або 

Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
0,25 100

02
Культура і 

мистецтво
  028	

Менеджмент 

соціокультурної діяльності
Менеджмент шоу-бізнесу 1 курс 3р 10м

02
Культура і 

мистецтво
028

Менеджмент 

соціокультурної діяльності
Менеджмент фешн-бізнесу 1 курс 3р 10м

02
Культура і 

мистецтво
029

Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа

Менеджмент соціально-

комунікаційних мереж, 

інтернет-маркетинг

1 курс 3р 10м

02
Культура і 

мистецтво
029

Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа

Менеджмент веб-проєктів, 

дизайн цифрового контенту 
1 курс 3р 10м

02
Культура і 

мистецтво
029

Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа

Медіа комунікації та 

діджитал продакшн
1 курс 3р 10м

02
Культура і 

мистецтво
029

Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа

Інтернет-журналістика та 

блогінг
1 курс 3р 10м

03 Гуманітарні науки 034 Культурологія Івент-менеджмент 1 курс 3р 10м

1. НМТ Українська мова 0,45 100

1. ЗНО Українська мова і література 0.4 100

2. НМТ Математика 0,3 100

2. ЗНО Історія України 0,25 100

3. НМТ Історія України 0,25 100

3. ЗНО Математика, або Іноземна мова, або 

Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
0,25 100

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист

Міжнародний туризмТуризм

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист

Факультет журналістики і міжнародних відносин

242
Сфера 

обслуговування
24 1 курс 3р 10м

Мотиваційний лист

1 курс 3р 10мЖурналістикаЖурналістика061Журналістика06

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист

2



1. НМТ Українська мова 0,45 100

1. ЗНО Українська мова і література 0,4 100

2. НМТ Математика 0,3 100

2. ЗНО Історія України 0,25 100

3. НМТ Історія України 0,25 100

3. ЗНО Математика або Іноземна мова, або 

Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
0,25 100

1. НМТ Українська мова 0,4 100

1. ЗНО Українська мова і література 0,4 100

2. НМТ Математика 0,3 100

2. ЗНО Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська)
0,25 100

3. НМТ Історія України 0,3 100

3. ЗНО Історія України або Математика, або 

Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
0,25 100

Творчий конкурс 1 100

Творчий конкурс 1 100

Творчий конкурс 1 100

Творчий конкурс 1 100

Творчий конкурс 1 100

Творчий конкурс 1 100

Творчий конкурс 1 100

Творчий конкурс 1 100

Культура і 

мистецтво
02

Аудіовізуальне мистецтво та 

виробництво
021

Культура і 

мистецтво
02

Мотиваційний лист
1 курс 3р 10мРежисура кіно і телебачення

Аудіовізуальне мистецтво та 

виробництво
021

Культура і 

мистецтво
02

3р 10мФотомистецтво

Звукорежисура кіно і 

телебачення

Аудіовізуальне мистецтво та 

виробництво
021

1 курс 3р 10м

Мотиваційний лист

1 курс 3р 10м

Мотиваційний лист
1 курс 3р 10м

Мотиваційний лист
1 курс

Спеціалізація:          

Графічний дизайн                             

Освітня програма: 

Графічний дизайн і реклама

Дизайн022
Культура і 

мистецтво
02

 Дизайн середовища                Дизайн022
Культура і 

мистецтво
02

Мотиваційний лист

021
Культура і 

мистецтво Мотиваційний лист
1 курсТеле-, радіожурналістика

Аудіовізуальне мистецтво та 

виробництво

Журналістика061

Факультет мистецтв

Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії

Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії

291

1 курс 3р 10м

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист

02

Мотиваційний лист
1 курс

3р 10м

Операторське мистецтво 

кіно і телебачення

Аудіовізуальне мистецтво та 

виробництво
21

Культура і 

мистецтво
02

3р 10м
Акторське мистецтво кіно і 

телебачення
021

Культура і 

мистецтво
02

Аудіовізуальне мистецтво та 

виробництво

Журналістика06

Мотиваційний лист
1 курс 3р 10м

1 курс 3р 10м
Міжнародні 

відносини
29

Зв’язки з громадскістю та 

реклама

3



02
Культура і 

мистецтво
022 Дизайн

Спеціалізація: Перукарське 

мистецтво та декоративна 

косметика                     

Освітня програма: Дизайн 

зачіски 

1 курс 3р 10м

02
Культура і 

мистецтво
022 Дизайн

Спеціалізація: Перукарське 

мистецтво та декоративна 

косметика                     

Освітня програма: Дизайн 

стилю

1 курс 3р 10м

Творчий конкурс 1 100

Творчий конкурс 1 100

Творчий конкурс 1 100

Творчий конкурс 1 100

Творчий конкурс 1 100

Творчий конкурс 1 100

1 курс

Культура і 

мистецтво

024
Культура і 

мистецтво

024

Мотиваційний лист

1 курс 3р 10м

Мотиваційний лист
Режисура естради і шоуСценічне мистецтво 1 курс 3р 10м

Мотиваційний лист
1 курс 3р 10мСучасна хореографіяХореографія

Мотиваційний лист
1 курс 3р 10мБальна хореографіяХореографія

Мотиваційний лист

3р 10мЕстрадний співМузичне мистецтво

1 курс 3р 10мСценічне мистецтво

Мотиваційний лист

Культура і 

мистецтво
Сценічне мистецтво

Акторське мистецтво театру 

і кіно
02602

Культура і 

мистецтво
02602

025
Культура і 

мистецтво
02

02

Мотиваційний лист

Культура і 

мистецтво
02 026 Режисура театру і кіно

02

Мотиваційний лист

4



Шифр Галузь знань Код
Назва 

спеціальності

Освітня програма / 
може повтрювати назву 

спеціаьності

Перелік конкурсних предметів

Вага 

предметів 

сертифікату 

НМТ/ЗНО

Мінімальна 

кількість балів 

для допуску до 

участі в конкурсі

Курс

Термін 

навчанн

я

1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія)

0,5 100

1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія)

0,5 100

Мотиваційний лист

2 курс 2р 10м

Менеджмент 

готельно-

ресторанного і 

туристичного бізнесу

Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності

028
Культура і 

мистецтво
02

Мотиваційний лист

3 курс 1р 10м

Менеджмент 

готельно-

ресторанного і 

туристичного бізнесу

Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності

028
Культура і 

мистецтво
02

Додаток 4 (таблиця 4)

до Правил прийому до Київського 

 університету культури в 2022 році

Факультет готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для осіб, які вступають на основі  здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня  

«Молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр», освітнього ступеня «Молодший 

бакалавр»  для здобуття освітнього ступеня «БАКАЛАВР»

Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури»
(назва вищого навчального закладу)

1



1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія)

0,5 100

1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія)

0,5 100

1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія)

0,5 100

1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія)

0,5 100

Мотиваційний лист

2 курс 2р 10м
Менеджмент шоу-

бізнесу

Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності

028
Культура і 

мистецтво
02

Мотиваційний лист

3 курс 1р 10м
Менеджмент шоу- 

бізнесу

Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності

028
Культура і 

мистецтво
02

Мотиваційний лист

2 курс 2р 10м
Готельно-ресторанна 

справа

Готельно-

ресторанна 

справа

241
Сфера 

обслуговування
24

Мотиваційний лист

Міжнародний туризм24 2р 10м

Факультет журналістики і міжнародних відносин

Сфера 

обслуговування
242 Туризм 2 курс

2



1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія)

0,5 100

1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія)

0,5 100

1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія)

0,5 100

1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія)

0,5 100

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист

3 курс 1р 10м
Менеджмент фешн-

бізнесу

Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності

028
Культура і 

мистецтво
02

2 курс 2р 10м

Менеджмент фешн-

бізнесу

Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності

028
Культура і 

мистецтво
02

Гуманітарні 

науки
03

03
Гуманітарні 

науки

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист

2  курс 2р 10м

3 курс 1р 10м

Івент-менеджментКультурологія034

034 Культурологія Івент-менеджмент

3



1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія)

0,5 100

1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія)

0,5 100

1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія) 

0,5 100

1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія)

0,5 100

Мотиваційний лист

3 курс 1р 10м

Зв’язки з 

громадскістю та 

реклама

Журналістика061Журналістика06

2р 10мЖурналістикаЖурналістика061Журналістика06

Мотиваційний лист

06

Мотиваційний лист

2 курс 2р 10м

3 курс 1р 10мЖурналістикаЖурналістика061Журналістика

Журналістика Журналістика061

Зв’язки з 

громадскістю та 

реклама

06

Мотиваційний лист

2 курс

4



1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія)

0,5 100

1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія) або 

ТВОРЧИЙ КОНКУРС

0,5 100

1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія) або 

ТВОРЧИЙ КОНКУРС

0,5 100

1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія) або 

ТВОРЧИЙ КОНКУРС

0,5 100

Мотиваційний лист

2  курс 2р 10м
Акторське мистецтво 

кіно і телебачення

Аудіовізуальне 

мистецтво та 

виробництво

021
Культура і 

мистецтво
02

Мотиваційний лист

2 курс 2р 10м

Мотиваційний лист

3 курс 1р 10м

Теле,- 

радіожурналістика

Аудіовізуальне 

мистецтво та 

виробництво

021

Теле,- 

радіожурналістика

Аудіовізуальне 

мистецтво та 

виробництво

021

Мотиваційний лист

Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та 

регіональні студії

2 курс 2р 10м

Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні студії

291
Міжнародні 

відносини
29

Культура і 

мистецтво
02

Культура і 

мистецтво
02

Факультет мистецтв

5



1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія) або 

ТВОРЧИЙ КОНКУРС

0,5 100

1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія) або 

ТВОРЧИЙ КОНКУРС

0,5 100

1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія) або 

ТВОРЧИЙ КОНКУРС

0,5 100

1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія) або 

ТВОРЧИЙ КОНКУРС

0,5 100

Мотиваційний лист

2  курс 2р 10м
Режисура кіно і 

телебачення

Аудіовізуальне 

мистецтво та 

виробництво

021
Культура і 

мистецтво
02

Мотиваційний лист

2  курс 2р 10м

Операторське 

мистецтво кіно і 

телебачення

Аудіовізуальне 

мистецтво та 

виробництво

021
Культура і 

мистецтво
02

Мотиваційний лист

3 курс 1р 10м

Операторське 

мистецтво кіно і 

телебачення

Аудіовізуальне 

мистецтво та 

виробництво

021
Культура і 

мистецтво
02

Мотиваційний лист

1р 10м3 курс
Акторське мистецтво 

кіно і телебачення

Аудіовізуальне 

мистецтво та 

виробництво

021
Культура і 

мистецтво
02

6



1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія) або 

ТВОРЧИЙ КОНКУРС

0,5 100

1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія) або 

ТВОРЧИЙ КОНКУРС

0,5 100

1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія) або 

ТВОРЧИЙ КОНКУРС

0,5 100

1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія) або 

ТВОРЧИЙ КОНКУРС

0,5 100

Мотиваційний лист

2  курс 2р 10м
Звукорежисура кіно і 

телебачення

Аудіовізуальне 

мистецтво та 

виробництво

021
Культура і 

мистецтво
02

Мотиваційний лист

2  курс 2р 10мФотомистецтво

Аудіовізуальне 

мистецтво та 

виробництво

021
Культура і 

мистецтво
02

Мотиваційний лист

3 курс 1р 10мФотомистецтво

Аудіовізуальне 

мистецтво та 

виробництво

021
Культура і 

мистецтво
02

Мотиваційний лист

3 курс 1р 10м
Режисура кіно і 

телебачення

Аудіовізуальне 

мистецтво та 

виробництво

021
Культура і 

мистецтво
02

7



1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія) або 

ТВОРЧИЙ КОНКУРС

0,5 100

1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія) або 

ТВОРЧИЙ КОНКУРС

0,5 100

1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія) або 

ТВОРЧИЙ КОНКУРС

0,5 100

1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія) або 

ТВОРЧИЙ КОНКУРС

0,5 100

Мотиваційний лист

2р 10м2  курсДизайн середовищаДизайн022

Мотиваційний лист

2 курс 2р 10м

Спеціалізація: 

Графічний дизайн 

Освітня програма: 

Графічний дизайн і 

реклама

Дизайн022
Культура і 

мистецтво

02

Мотиваційний лист

3 курс 1р 10м

Спеціалізація: 

Графічний дизайн 

Освітня програма: 

Графічний дизайн і 

реклама

Дизайн022
Культура і 

мистецтво
02

Мотиваційний лист

3 курс 1р 10м
Звукорежисура кіно і 

телебачення

Аудіовізуальне 

мистецтво та 

виробництво

021
Культура і 

мистецтво
02

Культура і 

мистецтво
02

8



1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія) або 

ТВОРЧИЙ КОНКУРС

0,5 100

1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія) 

0,5 100

1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія) 

0,5 100

1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України) або 

ЗНО (Історія України або Математика, або 

Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія)  

0,5 100

Мотиваційний лист

Спеціалізація: 

Перукарське 

мистецтво та 

декоративна 

косметика        

Освітня програма: 

Дизайн стилю

Дизайн022 2 курс 2р 10м
Культура і 

мистецтво
02

Мотиваційний лист

2  курс 2р 10м

Спеціалізація: 

Перукарське 

мистецтво та 

декоративна 

косметика        

Освітня програма: 

Дизайн зачіски

Дизайн022
Культура і 

мистецтво
02

Мотиваційний лист

3 курс 1р 10м

Спеціалізація: 

Перукарське 

мистецтво та 

декоративна 

косметика        

Освітня програма: 

Дизайн зачіски

Дизайн022
Культура і 

мистецтво
02

Мотиваційний лист

3 курс 1р 10мДизайн середовищаДизайн022
Культура і 

мистецтво
02

9



1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України) або 

ЗНО (Історія України або Математика, або 

Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія)  

1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія) або 

ТВОРЧИЙ КОНКУРС

0,5 100

1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія) або 

ТВОРЧИЙ КОНКУРС

0,5 100

1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія) або 

ТВОРЧИЙ КОНКУРС

0,5 100

Мотиваційний лист

3 курс 1р 10мСучасна хореографіяХореографія024
Культура і 

мистецтво
02

Мотиваційний лист

2 курс 2р 10м
Режисура театру і 

кіно

Сценічне 

мистецтво
026

3 курс 1р 10мДизайн022
Культура і 

мистецтво
02

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист

2 курс 2р 10мСучасна хореографіяХореографія024
Культура і 

мистецтво
02 

Спеціалізація: 

Перукарське 

мистецтво та 

декоративна 

косметика        

Освітня програма: 

Дизайн стилю

Культура і 

мистецтво
02

10



1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія) або 

ТВОРЧИЙ КОНКУРС

0,5 100

1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія) або 

ТВОРЧИЙ КОНКУРС

0,5 100

1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія) або 

ТВОРЧИЙ КОНКУРС

0,5 100

1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія) або 

ТВОРЧИЙ КОНКУРС

0,5 100

3 курс 1р 10м

2  курс 2р 10м
Акторське мистецтво 

театру і кіно

Сценічне 

мистецтво
026

Культура і 

мистецтво
02

Мотиваційний лист

3 курс 1р 10м
Режисура естради і 

масових свят

Сценічне 

мистецтво
026

Культура і 

мистецтво
02

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист

2  курс 2р 10м
Режисура естради і 

масових свят

Сценічне 

мистецтво
026

Культура і 

мистецтво
02

Мотиваційний лист

Режисура театру і 

кіно

Сценічне 

мистецтво
026

Культура і 

мистецтво
02

11



1. НМТ (Українська мова) або ЗНО 

(Українська мова і література)
0,5 100

2. НМТ (Математика або Історія України)  

або ЗНО (Історія України або Математика, 

або Іноземна мова (англійська, німецька, 

французька, іспанська), або Географія, або 

Біологія, або Фізика, або Хімія) або 

ТВОРЧИЙ КОНКУРС

0,5 100

Мотиваційний лист

3 курс 1р 10м
Акторське мистецтво 

кіно і телебачення

Сценічне 

мистецтво
026

Культура і 

мистецтво
02

12



Шифр Галузь знань Код Назва

02
Культура і 

мистецтво
028

Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності 

1 курс 1р 6м

24
Сфера 

обслуговування
241

Готельно-ресторанна 

справа 
1 курс 1р 6м

24
Сфера 

обслуговування
242 Туризм 1 курс 1р 6м

02
Культура і 

мистецтво
028

Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності 

1 курс 1р 6м

02
Культура і 

мистецтво
029

Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа

1 курс 1р 6м

03
Гуманітарні 

науки
034 Культурологія 1 курс 1р 6м

1. Магістерський тест навчальної компетентності 0,5 100

2. Фаховий іспит 0,5 100

Додаток 5 (таблиця 5)

до Правил прийому до Київського 

 університету культури в 2022 році

Термін 

навчання
Курс 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для осіб, які вступають на основі освітнього ступеня бакалавра

для здобуття освітнього ступеня «МАГІСТР»

Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури»
(назва вищого навчального закладу)

Спеціальності 

освітнього ступеня магістра
Вага 

коефіцієнтів з 

конкурсних 

предметів

Мінімальна 

кількість балів 

для участі у 

конкурсі

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист

Факультет журналістики і міжнародних відносин

Факультет готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

Конкурсні предмети

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист

1 курс 1р 6мЖурналістика061Журналістика06

Мотиваційний лист

1



1. Магістерський тест навчальної компетентності 0,5 100

2. Фаховий іспит 0,5 100

02
Культура і 

мистецтво
021

Аудіовізуальне 

мистецтво та 

виробництво

1 курс 1р 6м

02
Культура і 

мистецтво
022 Дизайн 1 курс 1р 6м

02
Культура і 

мистецтво
024 Хореографія 1 курс 1р 6м

02
Культура і 

мистецтво
025 Музичне мистецтво 1 курс 1р 6м

02
Культура і 

мистецтво
026 Сценічне мистецтво 1 курс 1р 6м

Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та 

регіональні студії

1 курс 1р 6м

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист

Факультет мистецтв

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист

291
Міжнародні 

відносини
29

Мотиваційний лист

2



Шифр Галузь знань Код Назва

02
Культура і 

мистецтво
028

Менеджмент 

соціокультурної діяльності 
1 курс 1р 6м

24
Сфера 

обслуговування
241

Готельно-ресторанна 

справа 
1 курс 1р 6м

24
Сфера 

обслуговування
242 Туризм 1 курс 1р 6м

02
Культура і 

мистецтво
028

Менеджмент 

соціокультурної діяльності 
1 курс 1р 6м

02
Культура і 

мистецтво
029

Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа
1 курс 1р 6м

03 Гуманітарні науки 034 Культурологія 1 курс 1р 6м

1. Магістерський тест навчальної компетентності 0,5 100

1. Індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови 0,5 100

2. Фаховий іспит 0,5 100
Журналістика061Журналістика06

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист

Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури»
(назва вищого навчального закладу)

Факультет готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

Термін 

навчання

Спеціальності 

освітнього ступеня магістра
Курс 

Додаток 6 (таблиця 6)

до Правил прийому до Київського

університету культури в 2022 році

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для осіб, які вступають на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття освітнього ступеня «МАГІСТР»

Мотиваційний лист

1 курс 1р 6м

Факультет журналістики і міжнародних відносин

Вага 

коефіцієнтів з 

конкурсних 

предметів

Мінімальна 

кількість балів 

для участі у 

конкурсі

Вступні випробування

1



1. Магістерський тест навчальної компетентності 0,5 100

1. Індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови 0,5 100

2. Фаховий іспит 0,5 100

02
Культура і 

мистецтво
021

Аудіовізуальне мистецтво 

та виробництво
1 курс 1р 6м

02
Культура і 

мистецтво
022 Дизайн 1 курс 1р 6м

02
Культура і 

мистецтво
024 Хореографія 1 курс 1р 6м

02
Культура і 

мистецтво
025 Музичне мистецтво 1 курс 1р 6м

02
Культура і 

мистецтво
026 Сценічне мистецтво 1 курс 1р 6м

Мотиваційний лист

29

Мотиваційний лист

Факультет мистецтв

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист

Міжнародні 

відносини

Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії

291 1 курс 1р 6м

2



Додаток 7 

до Правил прийому до Київського  

університету культури  в 2022 році 

 

ПОРЯДОК  

подачі, вимоги щодо оформлення та критерії оцінювання  

мотиваційних листів вступників 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Цей Порядок визначає механізм подачі, вимоги щодо оформлення та 

критерії оцінювання мотиваційних листів для вступу на навчання до Київського 

університету культури (далі – КУК).  

1.2. Мотиваційний лист – це документ, що складається і подається 

вступником до Київського університету культури,  в якому він описує власну 

мотивацію навчання в обраному закладі вищої освіти, а також причини, через 

які вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну 

освітню програму/спеціальність.  

1.3. Подані мотиваційні листи оцінює комісія з розгляду мотиваційних 

листів (далі – Комісія), склад якої затверджується головою Приймальної комісії 

Київського університету культури. 

1.4. Відповідно до Порядку прийому і Правил прийому оцінювання 

мотиваційних листів вступників здійснюється без присвоєння балів. 

 

ІІ. Подача мотиваційного листа 

 

2.1. Мотиваційні листи подаються через електронний кабінет особами, які 

вступають до Київського університету культури для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого 

бакалавра та інших здобутих освітніх (освітньо-кваліфікаційних рівнів) 

ступенів, а також для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня 

бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) у строки 

подачі заяв і документів, визначені  у розділі V до Правил прийому. У разі 

наявності додатків до мотиваційних листів, то вони можуть бути також подані 

через електронний кабінет або надіслані на електронну пошту Приймальної 

комісії КУК (abiturient.kuk@gmail.com) у терміни подачі заяв і документів. 

2.2. У визначених Правилами прийому випадках мотиваційні листи 

можуть бути подані особисто до Приймальної комісії Київського університету 

культури та реєструються у журналі надходження мотиваційних листів.   

2.3. Відповідальна особа Приймальної комісії здійснює реєстрацію 

мотиваційного листа не пізніше дня його отримання.  

Мотиваційні листи, що надійшли понад встановлені строки, прийматись до 

розгляду не будуть. 

У разі відсутності мотиваційного листа вступник до конкурсного відбору 

не допускається. 

mailto:abiturient.kuk@gmail.com


2.4. Вступник має право подати мотиваційні листи одночасно на декілька 

спеціальностей (освітньо-професійних програм), за якими він бажає проходити 

конкурсний відбір при вступі до Київського університету культури. 

 

ІІІ. Вимоги щодо оформлення мотиваційного листа 

 

3.1. Мотиваційний лист є результатом особистої творчої праці вступника, 

але цей документ повинен відповідати формальним вимогам, що ставляться до 

ділових листів: лаконічність змісту, чіткість структури, неприпустимість 

емоцій, простота у викладі, неприпустима наявність орфографічних і 

стилістичних помилок. 

3.2. Структура мотиваційного листа містить «шапку», звертання, вступ, 

основну та заключну частини (див. Додаток А).  

3.3. Текст мотиваційного листа друкується шрифтом Times New Roman, 

міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 20 мм, 

праве – 20 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм.  

3.4. Рекомендований обсяг мотиваційного листа 1-2 сторінки. 

 

ІV. Критерії оцінювання мотиваційного листа 

 

Оцінювання мотиваційних листів здійснюється без присвоєння балів за 

наступними критеріями: 

- відповідність чіткої структури; 

- рівень мотивації щодо вступу до Київського університету культури на 

відповідну спеціальність (освітньо-професійну програму); 

- оригінальність викладення матеріалу; 

- грамотність. 

 

V. Робота комісії з розгляду мотиваційних листів вступників 

 

1. Склад Комісії затверджується головою Приймальної комісії не пізніше 

31 травня відповідного року вступної кампанії. 

2. Після отримання від відповідальної особи відповідних сканкопій 

(фотокопій) вступника, Комісія проводить засідання (може проводитися онлайн 

засідання засобами корпоративного зв’язку), на якому розглядає мотиваційний 

лист. 

3. Затвердження рішення розгляду мотиваційних листів вступників 

приймається простою більшістю членами Комісії. 

4. Рішення Комісії вважається легітимним, якщо голосувало більшість 

членів її складу. 

5. Секретар Комісії веде протокол засідання, який затверджується головою 

комісії. 

6. У визначених Порядком прийому та Правилами прийому випадках 

єдиною складовою для формування рейтингу вступників є мотиваційні листи 

(див. додаток 3 (таблиця 3), додаток 5 (таблиця 5), додаток 6 (таблиця 6) до 

Правил прийому). Рейтингування  вступників здійснюється на підставі розгляду 

мотиваційних листів без присвоєння їм конкурсних балів.  



Додаток А 

Структура мотиваційного листа 

«Шапка» – частина листа, де містяться відомості про адресата (назва 

закладу вищої освіти (ПВНЗ «Київський університет культури»), прізвище та 

ініціали особи, якій адресується лист (ректору В.І. Пилипіву) та адресанта 

(прізвище, ім’я, по батькові, адреса для кореспонденції та електронна адреса, 

номер телефону) – яка розташовується в правому верхньому куті листа.  

Звертання є важливою складовою мотиваційного листа, виділяється 

напівжирним шрифтом та/або курсивом і вирівнюється по центру (наприклад, 

«Вельмишановний Володимире Івановичу!»).  

Через один рядок після звертання розміщується вступ, який є першим 

абзацом листа. У цій частині варто коротко пояснити, чому вступник обрав 

саме Київський університет культури і як, на його думку, навчання в КУК 

сприятиме його професійному розвитку і зростанню.  

В основній частині описуються факти, які зможуть позитивно вплинути на 

вирішення питання про зарахування на навчання. Дивлячись на академічні та 

соціальні здобутки, навички й здібності вступника, приймальна комісія може 

схилитися до думки, що він буде успішним студентом. Ця частина починається 

з другого абзацу мотиваційного листа та може складатися з двох-трьох абзаців. 

Як логічне продовження вступної частини листа, її можна розпочати з 

характеристики професійних цілей вступника, описати, що саме його цікавить в 

обраній ним спеціальності та професії, ким він себе бачить після завершення 

навчання тощо. Така інформація свідчить про те, що він усвідомлює, яку 

освітню програму обирає, яку професію хоче здобути, і що навчання допоможе 

йому стати хорошим фахівцем в обраній сфері. Саме в цьому абзаці вступник 

доводить, що він є вмотивованою особою з добре визначеною метою.  

У наступному абзаці вступнику потрібно описати:  

• свої здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи в 

навчанні, участь у проєктах і майстер-класах, володіння іноземними мовами, 

сертифікати курсів, дипломи конкурсів або фестивалів); 

 • здобуті знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній 

спеціальності; 

 • хороші академічні результати з певних предметів, які пов’язані зі 

спеціальністю та ін.  

Важливою складовою мотиваційного листа може бути інформація про 

соціальні навички, необхідні для здобуття окремих професій та подальшої 

успішної роботи за фахом (наприклад, режисером, артистом, спеціалістом у 

сфері обслуговування, менеджером тощо).  

Заключна частина має завершуватися маленьким підсумком на два-три 

речення, які мають підтверджувати готовність вступника навчатися і вказують 

на його впевненість у правильному виборі спеціальності. 

Приклади написання мотиваційних листів можна переглянути за 

посиланням: http://osvita.ua/consultations/motivation-letters  

 

http://osvita.ua/consultations/motivation-letters


Додаток 8 
до Правил прийому до Київського 
університету культури в 2022 році 

ПЕРЕЛІК 
творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття  

освітнього ступеня бакалавра 

Шифр Галузь знань Код Найменування спеціальності
1 2 3 4

01 Освіта/Педагогіка 017 Фізична культура і спорт

02 Культура і мистецтво

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

022
Дизайн (за спеціалізаціями «Графічний 

дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн 
середовища», «Промисловий дизайн»

023 Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація

024 Хореографія

025 Музичне мистецтво

026 Сценічне мистецтво

19 Архітектура та 
будівництво

191 Архітектура та містобудування



ТАБЛИЦІ 
переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, 
магістерського тесту навчальної компетентності до шкали 100-200 

1. Таблиця переведення тестових балів з української мови національного 
мультипредметного тесту до шкали 100-200 

Тестовий бал
Бал за 
шкалою 
100-200

Тестовий бал
Бал за 
шкалою 
100-200

1 100 19 151

2 107 20 154

3 113 21 157

4 119 22 160

5 125 23 163

6 127 24 166

7 129 25 169

8 131 26 172

9 133 27 174

10 135 28 177

11 137 29 180

12 139 30 182

13 140 31 184

14 142 32 187

15 143 33 190

16 145 34 194

17 147 35 200

18 149



2. Таблиця переведення тестових балів з математики національного 
мультипредметного тесту до шкали 100-200 

Тестовий бал
Бал за 
шкалою 
100-200

Тестовий бал
Бал за 
шкалою 
100-200

1 100 16 150

2 110 17 151

3 118 18 152

4 125 19 154

5 128 20 156

6 131 21 159

7 134 22 162

8 136 23 165

9 138 24 168

10 140 25 172

11 142 26 176

12 144 27 180

13 146 28 185

14 148 29 192

15 149 30 200



3. Таблиця переведення тестових балів з історії України національного 
мультипредметного тесту до шкали 100-200 

Тестовий бал
Бал за 
шкалою 
100-200

Тестовий бал
Бал за 
шкалою 
100-200

1 100 17 150

2 108 18 151

3 115 19 152

4 120 20 153

5 125 21 155

6 129 22 157

7 132 23 159

8 135 24 162

9 138 25 165

10 140 26 168

11 142 27 171

12 144 28 175

13 146 29 179

14 147 30 183

15 148 31 188

16 149 32 194

33 200



4. Таблиця переведення тестових балів магістерського тесту навчальної 
компетентності до шкали 100-200 

Тестовий бал
Бал за 
шкалою 
100-200

Тестовий бал
Бал за 
шкалою 
100-200

1 100 19 151

2 107 20 152

3 113 21 153

4 119 22 154

5 125 23 156

6 128 24 158

7 131 25 160

8 134 26 162

9 136 27 164

10 138 28 167

11 140 29 170

12 142 30 173

13 144 31 176

14 146 32 180

15 147 33 186

16 148 34 192

17 149 35 200

18 150



 

 

Додаток 9  

до Правил прийому до Київського  

університету культури 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 бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка об-

раховується за результатами вступних випробувань та іншими конкурсними 

показниками з точністю до 0,001 відповідно до Порядку прийому та Правил 

прийому. 

1.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної сере-

дньої освіти вступають на перший курс для здобуття освітнього ступеня ба-

калавра, зараховуються: 

бали національного мультипредметного тесту з української мови (пер-

ший предмет), математики (другий предмет) та історії України (третій пред-

мет) (для спеціальностей 061 «Журналістика», 241 «Готельно-ресторанна 

справа», 242 «Туризм», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії»),  

або бали зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з трьох 

конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачених Правилами 

прийому за 2021 рік (для спеціальностей 061 «Журналістика», 241 «Готель-

но-ресторанна справа», 242 «Туризм», 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії»), 

або тільки творчого конкурсу (для спеціальностей 021 «Аудіовізуальне 

мистецтво та виробництво», 022 «Дизайн» (ОП «Графічний дизайн і рекла-

ма», «Дизайн середовища»), 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 

026 «Сценічне мистецтво»), 

або результати тільки розгляду мотиваційних листів (для спеціальнос-

тей 022 «Дизайн» (ОП «Дизайн зачіски», «Дизайн стилю»), 028 «Менедж-

мент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа», 034 «Культурологія»).   

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 (лише в тому випадку, 

якщо вступник складав національний мультипредметний тест), якщо різниця 

балів національного мультипредметного тесту та зовнішнього незалежного 

оцінювання з відповідного предмету не перевищує 15 балів. 

У передбачених Порядком прийому та цими Правилами прийому 

випадках, результати індивідуальної усної співбесіди з тих самих предметів 



 

 

зараховуються замість національного мультипредметного тесту (для вступу 

на спеціальності 061 «Журналістика», 241 «Готельно-ресторанна справа», 

242 «Туризм», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіо-

нальні студії»). 

Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів для вступу на на-

вчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на небюджетні конкурсні 

пропозиції на основі повної загальної середньої освіти визначено в додатку 4 

Порядку прийому та в додатку 8 до Правил  прийому.  

1.3. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти конкурсний бал обчислюється за такою фор-

мулою: 

(К1 • П1 + К2 • П2 + К3 • П3) / (К1 + К2 + К3) Конкурсний бал (КБ) = 

(для спеціальностей 061 «Журналістика», 241 «Готельно-ресторанна справа», 

242 «Туризм», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіо-

нальні студії»); 

або КБ = ТК (для спеціальностей 021 «Аудіовізуальне мистецтво та ви-

робництво», 022 «Дизайн» (ОП «Графічний дизайн і реклама», «Дизайн сере-

довища»), 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне ми-

стецтво») 

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 додат-

ку 8 до цих Правил прийому;  

ТК – оцінка творчого конкурсу. 

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 для кожної спеціальності 

визначені в додатку 3 (таблиця 3) до цих Правил прийому; 

або КБ = МЛ (для спеціальностей 022 «Дизайн» (ОП «Дизайн зачіски», 

«Дизайн стилю»), 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інфо-

рмаційна, бібліотечна та архівна справа», 034 «Культурологія») 

де 

МЛ – результати розгляду мотиваційних листів (без присвоєння балів) 

(див. додаток 3 (таблиця 3) до Правил прийому).    

1.4. Київський університет культури самостійно визначає мінімальне 

значення кількості балів із вступних випробувань, з якими вступник допуска-

ється до участі у конкурсі. 

Мінімальний прохідний бал національного мультипредметного тесту 

або зовнішнього незалежного оцінювання (індивідуальної усної співбесіди) з 

першого та другого предметів – 100.  

Мінімальний прохідний бал творчого конкурсу або національного му-

льтипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання (індивідуа-

льної усної співбесіди) з третього предмета  – 100. 

Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти 

не може бути менше ніж 140 балів для спеціальності 291 «Міжнародні відно-

сини, суспільні комунікації та регіональні студії». 



 

 

1.5. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників 

на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 

200 балів.  

1.6. Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та га-

лузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому: 

РК дорівнює 1,00 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 місті Києві;  

ГК дорівнює 1,00. 

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, 

він встановлюється таким, що дорівнює 200. 

1.7. За рівних результатів вступних випробувань перевагу має вступник 

з вищим балом за результатами розгляду мотиваційних листів. 

 

ІІ. Конкурсний відбір осіб, які вступають для здобуття ступеня ба-

калавра на основі раніше здобутих освітніх ступенів  

(освітньо-кваліфікаційних рівнів) 

 

2.1. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на місця за кошти фі-

зичних або юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавра на основі освіт-

ньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого ба-

калавра (на другий (третій) курс), конкурсний відбір здійснюється за резуль-

татами одного предмету національного мультипредметного тесту (українська 

мова) або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (українська 

мова і література - перший предмет) та одного предмету національного муль-

типредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 

років на вибір вступника (другий предмет) (див. додаток 4 (таблиця 4) до 

Правил прийому). 

Замість другого предмету Правилами прийому може бути передбачено 

складання творчого конкурсу з спеціальностей, для яких передбачено прове-

дення творчого конкурсу (021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 

022 «Дизайн» («Графічний дизайн», «Дизайн середовища»), 024 «Хорео-

графія», 026 «Сценічне мистецтво») (див. додаток 4 до Правил прийому).  

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі осві-

тньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого ба-

калавра конкурсний бал обчислюється за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 • П1 + 0,5 • П2 (ТК), 

де  

ПІ, П2 - оцінки з першого та другого предметів (творчого конкурсу) 

(див. додаток 4 (таблиця 4) до Правил прийому). 



 

 

Мінімальні прохідні бали національного мультипредметного тесту або 

зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів (індивідуальної 

усної співбесіди) або творчого конкурсу з першого та другого предметів – 

100.  

2.2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття ступеня 

бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,  

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього 

ступня молодшого бакалавра за іншою спеціальністю конкурсний відбір 

здійснюється за результатами одного предмету національного мультипред-

метного тесту (українська мова) або зовнішнього незалежного оцінювання 

2019-2021 років (українська мова і література - перший предмет) та одного 

предмету національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалеж-

ного оцінювання 2019-2021 років на вибір вступника (другий предмет) (див. 

додаток 4 (таблиця 4) до Правил прийому). 

Замість другого предмету Правилами прийому може бути передбачено 

складання творчого конкурсу з спеціальностей, для яких передбачено прове-

дення творчого конкурсу (021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 

022 «Дизайн» («Графічний дизайн», «Дизайн середовища»), 024 «Хорео-

графія», 026 «Сценічне мистецтво») (див. додаток 4 до Правил прийому).  

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі осві-

тньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого ба-

калавра конкурсний бал обчислюється за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 • П1 + 0,5 • П2 (ТК), 

де  

ПІ, П2 - оцінки з першого та другого предметів (творчого конкурсу) 

(див. додаток 4 (таблиця 4) до Правил прийому). 

Мінімальні прохідні бали національного мультипредметного тесту або 

зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів (індивідуальної 

усної співбесіди) або творчого конкурсу з першого та другого предметів – 

100.  

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 тільки ро-

згляду мотиваційних листів.  

2.4. Для конкурсного відбору осіб, які не менше одного року здобува-

ють ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для 

здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на другий курс в межах 

вакантних місць ліцензованого обсягу, умовою зарахування є виконання ви-

мог, аналогічних виконанню вимог до вступників на відповідні освітні про-

грами (перелік конкурсних предметів наведений в додатку 3 (таблиця 3) до 

Правил прийому).  

2.5. За рівних результатів вступних випробувань перевагу має вступник 

з вищим балом за результатами розгляду мотиваційних листів. 

 



 

 

ІІІ. Конкурсний відбір осіб, які вступають для здобуття освітнього 

ступеня «Магістр» 

 

3.1. Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра здійснюється за 

результатами вступних випробувань:  

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобу-

того ступеня бакалавра за спеціальностями галузей знань 06 «Журналістика» 

(061 «Журналістика»), 29 «Міжнародні відносини» (291 «Міжнародні відно-

сини, суспільні комунікації та регіональні студії») - у формі магістерського 

тесту навчальної компетентності та фахового іспиту (див. додаток 5 (таблиця 

5) до Правил прийому); 

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступе-

ня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на спе-

ціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 022 «Дизайн», 

024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво», 

028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліоте-

чна та архівна справа», 034 «Культурологія», 241 «Готельно-ресторанна 

справа», 242 «Туризм» - за результатами розгляду мотиваційних листів (див. 

додаток 5 (таблиця 5), додаток 6 (таблиця 6) до Правил прийому);  

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобу-

того ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеці-

альностями галузей знань  06 «Журналістика» (061 «Журналістика»), 29 

«Міжнародні відносини» (291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії») – у формі магістерського тесту навчальної компетент-

ності або індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови (на вибір вступни-

ка) та фахового іспиту (див. додаток 6 (таблиця 6) до Правил прийому). 

3.2. Конкурсний бал вступників з спеціальностей галузей знань 06 

«Журналістика» (061 «Журналістика»), 29 «Міжнародні відносини» (291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії») обчис-

люється 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 цими 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 8 до цих Правил 

прийому;  

П2 - оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів) (див. до-

даток 5 (таблиця 5), додаток 6 (таблиця 6) до Правил прийому).  
Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсному відбо-

рі в Київському університеті культури магістерського тесту навчальної ком-
петентності – 100 балів. 

У передбачених Порядком прийому та цими Правилами прийому 

випадках для осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра 



 

 

на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста) замість магістерського тесту навчальної компетентності 

використовуються результати індивідуальної усної співбесіди з іноземної 

мови (у пункті 11 розділу VIII Порядку прийому та у пункті 8.4 розділу VIII 

цих Правил прийому). 

Порядок проведення індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови, 

що проводить Київський університет культури – усно, результати якої оці-

нюються за шкалою від 100 до 200 балів. Індивідуальна усна співбесіда з іно-

земної мови передує фаховому іспиту. Мінімальний прохідний бал індивіду-

альної усної співбесіди з іноземної мови - 100.  

Порядок проведення фахового іспиту – тестування, результати якого 

оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Мінімальний прохідний бал фа-

хового іспиту - 100. 

3.3. Конкурсний бал вступників за спеціальностями 021 «Аудіовізуаль-

не мистецтво та виробництво», 022 «Дизайн», 024 «Хореографія», 025 «Му-

зичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво», 028 «Менеджмент соціокуль-

турної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 034 

«Культурологія», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» обчис-

люється за такою формулою:  

Конкурсний бал (КБ) = МЛ,  

де  

МЛ = результати розгляду мотиваційних листів (див. додаток 5 (табли-

ця 5), додаток 6 (таблиця 6) до Правил прийому). 
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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПIРАНТУРИ 

киiвського УНШЕРСИТЕТУ КУ ЛЬ ТУРИ 

У 2022 РОЦI 

(зi з.мiнами вiдповiдио до наказу Мiнiстерства освiти i науки Украiни 
вiд 29 червня 2022 року № 598 «Про затверд:нсеиня Змiи до Порядку прийому 
на навчання для здобуття вищоi· освiти в 2022 роцi», заресстрова11ого в 
Miнicmepcmвi юстuц;;· Украiни 02 липня 2022 року за № 727/38063 

(iз змiна.ми i доповненнями, внесеними наказом Мiнiстерства освiти i науки 
Украi·ни вiд 02 липня 2022 року № 608, заресстрованим в 

Miнicmepcmвi юстицй Украiни 03 липня 2022 року за № 730/38066) 

киiв-2022 



 

 

Правила прийому до аспірантури Київського університету культури у 2022 

році (далі – Правила прийому) є додатком до Правил прийому до Київського уні-

верситету культури в 2022 році, розроблених Приймальною комісією Київського 

університету культури (далі – Приймальна комісія) відповідно до Порядку при-

йому для здобуття вищої освіти в 2022 році (далі – Порядок прийому), затвердже-

ного наказом Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України) від 27 

квітня 2022 року № 392 «Про затвердження Порядку прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в 2022 році» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства 

освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400), зареєстрованим у Міністер-

стві юстиції України 03 травня 2022 року за  № 487/37823, а також змін до Поряд-

ку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затверджених нака-

зом Міністерства освіти і науки від 29 червня 2022 року № 598 «Про затвердження 

Змін до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році», за-

реєстрованим в Міністерстві юстиції України від 02 липня 2022 року за № 

727/38063 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і 

науки України від 02 липня 2022 року № 608, зареєстрованим у Міністерстві юсти-

ції України від 03 липня 2022 року за № 730/38066), а також Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у вищих навчальних закладах 

(наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

23 березня 2016 року № 261 та затверджені наказом ректора Київського універси-

тету культури (Наказ № 26-о від 26 травня 2022 року; Наказ № 32-о від 11 липня 

2022 року) 

Правила прийому діють протягом календарного року. 

 

І. Загальні положення 
 

1.1. Київський університет культури оголошує прийом для здобуття вищої 

освіти за ступенем доктора філософії в межах ліцензованого обсягу відповідно до 

ліцензії Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх 

послуг, виданої в порядку, установленому законодавством та на підставі затвер-

джених Правил прийому. 

1.2. Підготовка в аспірантурі Київського університету культури здійснюєть-

ся за кошти фізичних та юридичних осіб. 

1.3. Київський університет культури здійснює набір за такими спеціальнос-

тями: 

021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»; 

061 «Журналістика»; 

241 «Готельно-ресторанна справа»; 

242 «Туризм»; 

281 «Публічне управління та адміністрування»; 

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». 

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі 

здійснюється за денною та заочною формою здобуття освіти. 

1.5. Усі особи, які вступають до аспірантури мають рівні права та обов’язки. 

1.6. Прийом на навчання до аспірантури Київського університету культури 

здійснюється на конкурсній основі. 
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1.7. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора 

філософії. 

1.8. Термін навчання – 4 роки. 

1.9. Іногородні аспіранти денної форми здобуття освіти забезпечуються гур-

тожитком за умови наявних місць. Поселення аспірантів до гуртожитку здійсню-

ється відповідно до затвердженого у Київському університеті культури Положен-

ня про гуртожиток. 

 

ІІ. Організація прийому до аспірантури Київського університету культури 
 

2.1. Організацію прийому вступників до аспірантури Київського університету 

культури здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівни-

ка Київського університету культури, який є її головою. Приймальна комісія діє згі-

дно з Положенням про Приймальну комісію Київського університету культури, за-

твердженим Вченою радою університету у відповідності до Положення про прийма-

льну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085. Положення про Приймальну 

комісію оприлюднюється на вебсайті КУК. 

2.2. Керівник Київського університету культури забезпечує дотримання зако-

нодавства України, у тому числі Умов прийому, цих Правил прийому, а також відк-

ритість та прозорість роботи Приймальної комісії. 

2.3. Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підс-

тавою для видання відповідного наказу керівником Київського університету куль-

тури. 

2.4. Усі питання, пов’язані з прийомом до аспірантури Київського університету 

культури, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймаль-

ної комісії оприлюднюються на офіційному вебсайті КУК в день прийняття,але не 

пізніше дня після прийняття відповідного рішення. 
 

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників 
 

3.1. На навчання до аспірантури Київського університету культури для здо-

буття освітнього ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули сту-

пінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). 

 

IV. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зараху-

вання на навчання до аспірантури 
 

4.1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання до аспірантури, проводяться в такі строки: 
 

 

Етапи вступної кампанії     за всіма формами здобуття освіти 

 І сесія ІІ сесія III сесія 

Початок прийому заяв та документів 
16 серпня  

2022 року 
27 вересня 

2022 року 
31 жовтня  
2022 року 
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Закінчення прийому заяв та документів 
15 вересня  

 2022 року 
17 жовтня                         

2022 року 
21 листопада 

2022 року 

Строки проведення фахових випробувань  
16 - 22 вересня  

2022 року 
18 - 22 жовтня        

202022 року 
22 - 25 листопада 

2022 року 

Термін оприлюднення рейтингового спис-

ку вступників 
24 вересня 

 2022 року 
24 жовтня      

2022 року 
26 листопада 

2022 року 

Закінчення строків виконання вимог всту-

пниками, рекомендованими до зарахуван-

ня 

27 вересня  

 2022 року 
26 жовтня           

2022 року 
28 листопада 

2022 року 

Терміни зарахування вступників 
не пізніше 

30 вересня   

2022 року 

не пізніше 

30 жовтня                  

2022 року 

не пізніше  
30 листопада 

2022 року 

 

 
 

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному  

відборі до аспірантури Київського університету культури 

 

5.1. Вступники для здобуття ступеня доктора філософії подають заяву в па-

перовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Прий-

мальної комісії. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється 

уповноваженою особою Приймальної комісії. 

5.2. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє 

оригінали: 

документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Зако-

ном України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її соціальний ста-

тус»; 

військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військового 

квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку 

до призовних дільниць); 

документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (осві-

тньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до 

нього; 

медичну довідку за формою 086-о (оригінал). 

5.3. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 

що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її соціальний 

статус»; 

військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військового 

квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку 

до призовних дільниць); 

копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копію 

додатка до нього; 
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копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 

дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій 

вступник працює; 

засвідчену копію трудової книжки з місця роботи (для осіб, які вступають 

до аспірантури без відриву від виробництва); 

медичну довідку за формою № 086-о; 

рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти (за наявності); 

посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності); 

список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності); 

наукову доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності; 

міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень В2 (за ная-

вності). 

5.4. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією 

Київського університету культури або в установленому законодавством порядку. 

Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про припис-

ку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не 

приймаються. 

5.5. Приймальна комісія допускає вступників до вступних випробувань на 

підставі поданих вчасно документів і може відмовити вступнику в допуску до 

вступних випробувань в аспірантуру в зв’язку з неподанням у встановлений тер-

мін документів, визначених у пункті 5.3 цього розділу. 

5.6. Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у 

зв’язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва подається аспірантом 

особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури. 

5.7. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за 

кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура ви-

знання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до на-

казу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі пи-

тання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Мініс-

терстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. 

 

VI. Організація і проведення конкурсу 
 

6.1. Конкурсний відбір для здобуття ступеня доктора філософії здійснюєть-

ся за результатами вступних випробувань. 

Вступні випробування до аспірантури Київського університету культури  

складаються з: 

вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти ма-

гістра з відповідної спеціальності); 

вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради університету в 

обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної 

освіти). 

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним 

сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або 

сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загаль-
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ноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької 

мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійс-

ним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейсь-

ких рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від скла-

дання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкур-

су зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з інозе-

мної мови з найвищим балом; 

наукової доповіді (реферату) з обраної наукової спеціальності (обсяг – 24 

сторінки друкованого тексту). 

Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) 

ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені 

додаткові вступні випробування. 

6.2. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури ви-

носиться Приймальною комісією за результатами розгляду реферату з урахуван-

ням письмового висновку рецензента. Якщо поданий реферат не дає підстав ре-

комендувати претендента до вступу в аспірантуру, він (претендент) не допуска-

ється до вступних іспитів. 

6.3. Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька ка-

ндидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспіранту-

ри і їм зараховуються бали кандидатських іспитів. 

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до аспірантури для здобуття 

ступеня доктора філософії, конкурсний бал обчислюється за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2, 

де  

П1 - оцінка вступного випробування з іноземної мови (за шкалою від 0 до 100 

балів),  

П2 - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 0 до 100 балів). 

Форма проведення вступних випробувань – тести. Мінімальний прохідний бал 

кожного вступного випробування – 61. 

6.5. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями у кі-

лькості 3-5 осіб. До складу предметних комісій включаються доктори філософії та 

доктори наук, які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та 

відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми. До складу пред-

метної комісії з іноземної мови можуть включатися також викладачі, які не мають 

наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною 

мовою і за рішенням Вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання від-

повідної мови вступником. 

6.6. Програми вступних випробувань для вступу до аспірантури розробляють-

ся і затверджуються головою Приймальної комісії Київського університету культури 

не пізніше 31 березня відповідного року вступної кампанії. 

Програми вступних випробувань оприлюднюються на вебсайті КУК та в 

Приймальній комісії. 

6.7. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у 

визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановле-

ного Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи 
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після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробу-

ваннях та у конкурсному відборі не допускаються. 

Перескладання вступних випробувань не допускається. 

6.8. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Київським  

університетом культури, розглядає апеляційна комісія КУК, склад та порядок роботи 

якої затверджуються наказом керівника Київського університету культури. 

6.9. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до 

Київського університету культури протягом одного календарного року. 

6.10. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, які не прийня-

ті на навчання, зберігаються не менше ніж один рік, після чого знищуються, про 

що складається акт. 

 

VIІ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 
 

7.1. За результатами вступних випробувань до аспірантури Приймальна ко-

місія ухвалює рішення щодо кожного вступника. Рейтинговий список вступників 

впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.  У разі одержан-

ня однакової суми балів за результатами складання вступних іспитів право на 

першочергове зарахування до аспірантури Київського університету культури ма-

ють вступники, які: 

рекомендовані до вступу до аспірантури Вченою радою закладу вищої осві-

ти, наукової установи; 

склали всі або декілька кандидатських іспитів; 

мають вищий бал з вступного іспиту із спеціальності; 

мають наукові публікації у виданнях, включених до Переліку наукових фа-

хових видань України, а також у виданнях, які входять до міжнародних наукомет-

ричних баз Scopus, Web of Science, інших наукометричних баз, визнаних МОН. 

7.2. Рейтинговий список вступників до аспірантури, які рекомендовані до за-

рахування впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого. 

7.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вва-

жається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії Київ-

ського університету культури. 

7.4. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконан-

ня/невиконання вступниками на здобуття ступеня доктора філософії вимог для зара-

хування на навчання відповідно до розділу Х Умов прийому та Правил прийому з 

урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників. 

7.5. Накази про зарахування на навчання видаються керівником Київського 

університету культури на підставі рішення Приймальної комісії. 

7.6. Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні вступ-

нику повідомляється в п’ятиденний термін з дня прийняття Приймальною комісі-

єю відповідного рішення. 



 

 

Додаток 11  

до Правил прийому до Київського  

університету культури в 2022 році 

 

 

ПОРЯДОК 

організації та проведення вступних випробувань  

у Київському університеті культури 

  

Цей порядок регламентує механізм організації та проведення вступних 

випробувань у Київському університеті культури (далі - КУК). 

Порядок організації та проведення вступних випробувань розроблений 

Приймальною комісією Київського університету культури (далі - Приймаль-

на комісія) відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої освіти в 2022 

році № 392, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

27 квітня 2022 року (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і на-

уки України від 02 травня 2022 року № 400), зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 03 травня 2022 року за № 487/37823, а також змін до Поряд-

ку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки від 29 червня 2022 року № 598 «Про за-

твердження Змін до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти 

в 2022 році», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 02 липня 

2022 року за № 727/38063 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Мі-

ністерства освіти і науки України від 02 липня 2022 року № 608, зареєстрова-

ним у Міністерстві юстиції України від 03 липня 2022 року за № 730/38066) та 

Правил прийому до Київського університету культури, затверджених наказом 

ректора Київського університету культури (Наказ № 26-о від 26 травня 2022 

року; Наказ № 32-о від 11 липня 2022 року). 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Київський університет культури проводить вступні випробування 

відповідно до Порядку прийому на навчання до закладів вищої освіти України 

в 2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 27 

квітня 2022 року № 392 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і 

науки України від 02 травня 2022 року № 400), зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 03 травня 2022 року за № 487/37823, а також змін до Порядку 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затверджених на-

казом Міністерства освіти і науки від 29 червня 2022 року № 598 «Про затвер-

дження Змін до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 

2022 році», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 02 липня 2022 

року за № 727/38063 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Мініс-

терства освіти і науки України від 02 липня 2022 року № 608, зареєстрованим 

у Міністерстві юстиції України від 03 липня 2022 року за № 730/38066) та 

Правил прийому до Київського університету культури, затверджених наказом 



 

 

ректора для визначених категорій осіб (Наказ № 26-о від 26 травня 2022 року; 

Наказ № 32-о від 11 липня 2022 року). 

1.2. Вступні випробування, що Київський університет культури, здійс-

нюється у формі творчих конкурсів, індивідуальних усних співбесід, фахових 

іспитів та розгляду мотиваційних листів у передбачених Правилами прийому 

випадках. 

1.3. Вступні випробування у формі творчих конкурсів для здобуття освіт-

нього ступеня бакалавра для осіб, які вступають на основі повної загальної се-

редньої освіти, а також на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра (для спеціальностей 021 «Аудіовізу-

альне мистецтво та виробництво» (ОП «Теле,- радіожурналістика», «Актор-

ське мистецтво кіно і телебачення», «Операторське мистецтво кіно і телеба-

чення», «Режисура кіно і телебачення», «Фотомистецтво», «Звукорежисура 

кіно і телебачення»), 022 «Дизайн» (ОП «Графічний дизайн і реклама», «Ди-

зайн середовища»), 024 «Хореографія» (ОП «Сучасна хореографія», «Бальна 

хореографія»), 025 «Музичне мистецтво» (ОП «Естрадний спів»), 026 «Сце-

нічне мистецтво» (ОП «Режисура театру і кіно», «Режисура естради і шоу», 

«Акторське мистецтво театру і кіно»), що передбачають перевірку та оціню-

вання творчих та/або фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої 

раніше спеціалізованої освіти), необхідних для здобуття вищої освіти за спе-

ціальностями, що зазначені в Додатку 4 до Порядку прийому та в Додатку 8 

до цих Правил прийому.  

1.4. Вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди (за-

мість національного мультипредметного тесту) для здобуття вищої освіти на 

основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра проходять: 

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасни-

ками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову 

службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначено-

му відповідними положеннями про проходження військової служби громадя-

нами України. 

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі 

оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в зо-

внішньому незалежному оцінюванні, національному мультипредметному те-

сті, магістерському тесті навчальних компетентностей, магістерському ком-

плексному тесті через неможливість створення особливих (спеціальних) умов 

(за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медич-

ного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Ме-

дичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для прохо-

дження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міні-

стерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 

29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому неза-
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лежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання 

та/або патологічні стани, інвалідність»,  зареєстрованим у Міністерстві юс-

тиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом 

секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості 

освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відпові-

дного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному 

центрі оцінювання якості освіти); 

особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для 

проходження національного мультипредметного тесту, магістерського тесту 

навчальних компетентностей, магістерського комплексного тесту Українсь-

ким центром оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через 

відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови подання до 

приймальної комісії закладу вищої освіти медичного висновку, у якому за-

значено про необхідність створення певних умов для проходження націо-

нального мультипредметного тесту, магістерського тесту навчальних компе-

тентностей, магістерського комплексного тесту, та відповідного підтвер-

дження Українського центру оцінювання якості освіти про неможливість їх 

створення); 

особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особли-

во небезпечній території; 

особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, тери-

торія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі або пе-

реселилися з неї після 01 січня 2022 року. 

1.5. Вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди з іно-

земної мови (замість магістерського тесту навчальної компетентності) під час 

вступу на навчання для здобуття ступеня магістра для спеціальностей галу-

зей знань 06 «Журналістика» (061 «Журналістика»), 29 «Міжнародні відно-

сини» (291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні сту-

дії») проходять: 

здобувачі освітнього ступеня магістра на основі здобутого ступеня 

магістра (освітньо-кваліфікаційного ступеня спеціаліста). 

1.6. Вступні випробування у формі фахового іспиту проходять: 

здобувачі освітнього ступеня магістра для вступу на спеціальності галу-

зей знань 06 «Журналістика» (061 «Журналістика»), 29 «Міжнародні відно-

сини» (291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії»). 

1.7. Вступні випробування у формі розгляду мотиваційних листів про-

ходять: 

здобувачі освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної сере-

дньої освіти для вступу на спеціальності 022 «Дизайн» (ОП «Дизайн зачіс-

ки», «Дизайн стилю»), 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 034 «Культурологія»; 

здобувачі освітнього ступеня бакалавра на основі ступеня бакалавра, ма-

гістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для вступу на спеціаль-
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ності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 022 «Дизайн», 024 

«Хореографія», 026 «Сценічне мистецтво», 028 «Менеджмент соціокультур-

ної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 034 «Ку-

льтурологія», 061 «Журналістика», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 

«Туризм», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії»; 

здобувачі освітнього ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магі-

стра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для вступу на спеціально-

сті 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 022 «Дизайн», 024 «Хо-

реографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво», 028 «Ме-

неджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа», 034 «Культурологія», 241 «Готельно-ресторанна справа», 

242 «Туризм». 

 

ІІ. Організація проведення вступних випробувань 

 

2.1. Для проведення вступних випробувань до 31 травня 2022 року 

утворюються комісії з проведення творчих конкурсів, предметні екзамена-

ційні, фахові атестаційні комісії та комісії з розгляду мотиваційних листів. 

Предметні екзаменаційні комісії для проведення індивідуальних усних 

співбесід утворюються у випадках, передбачених Правилами прийому до Ки-

ївського університету культури, для проведення вступних випробувань при 

вступі на навчання за ступенем бакалавра на основі повної загальної серед-

ньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освіт-

ньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступе-

ня молодшого бакалавра. До складу цих комісій можуть входити (за згодою) 

працівники інших закладів освіти, науково-дослідних установ. 

Предметні екзаменаційні комісії для проведення творчих конкурсів 

утворюються у випадках, передбачених Порядком прийому, для проведення 

вступних випробувань при вступі на навчання за ступенем бакалавра на ос-

нові повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційеного рівня мо-

лодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за спеціальностями 021 

«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 022 «Дизайн» (ОП «Графічний 

дизайн і реклама», «Дизайн середовища»), 024 «Хореографія», 025 «Музичне 

мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво». 

Фахові атестаційні комісії утворюються для проведення вступних ви-

пробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освіт-

ньо-кваліфікаційного рівня, освітньо-професійного ступеня). До складу цих 

комісій можуть входити (за згодою) науково-педагогічні (педагогічні) пра-

цівники інших закладів вищої освіти. 

Комісії з розгляду мотиваційних листів (далі – Комісії) утворюються 

для розгляду мотиваційних листів вступників, які вступають на навчання для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра, магістра, згідно затверджених Прий-

мальною комісією вимог до написання мотиваційних листів. До складу цих 



 

 

комісій можуть входити (за згодою) працівники інших закладів освіти, робо-

тодавці.  

 2.2. Голови предметних екзаменаційних та фахових атестаційних комі-

сій, які відповідають за проведення вступних випробувань, щороку склада-

ють необхідні екзаменаційні матеріали: програми творчих конкурсів, індиві-

дуальних усних співбесід, фахових іспитів, що проводяться Київським уні-

верситетом культури, екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оціню-

вання знань вступника тощо та подають їх на затвердження голові Прийма-

льної комісії. 

2.3. Програми творчих конкурсів розробляються окремо для кожної 

спеціальності (освітньої програми, за потреби – конкурсної пропозиції), за-

тверджуються головою Приймальної комісії Київського університету куль-

тури не пізніше 15 травня. 

У програмах творчих конкурсів зазначаються: завдання, що будуть 

включені до творчого конкурсу; критерії оцінювання творчого конкурсу; 

структура оцінки та порядок оцінювання результатів творчого конкурсу; за-

гальні та спеціальні вимоги до здібностей та компетентностей вступників, які 

беруть участь у творчому конкурсі; інформація, потрібна для допомоги в під-

готовці вступників до творчого конкурсу. 

Програми творчих конкурсів розробляються державною мовою. 

Завдання для творчих конкурсів розробляються відповідно до програм 

творчих конкурсів. 

2.4. Вступні іспити у формі індивідуальної усної співбесіди для вступ-

ників на основі повної загальної середньої освіти та для вступників на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра, які вони проходять національного мультипредметного 

тесту, проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання. 

Вступні іспити  у формі індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови для 

осіб, які вступають на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста) для здобуття освітнього ступеня магістра проводяться за 

програмою єдиного вступного іспиту. Голова приймальної комісії затвер-

джує порядок оцінювання за результатами індивідуальної усної співбесіди, 

який має включати структуру підсумкового бала. 

2.5. Програми фахових іспитів розробляються окремо для кожної спе-

ціальності (освітньої програми), затверджуються головою Приймальної комі-

сії не пізніше 15 травня відповідного року вступної кампанії. 

У програмах фахових іспитів зазначаються: форма проведення фахово-

го вступного випробування; перелік і зміст професійно-орієнтованих дисци-

плін з фаху; питання, що будуть включені до фахового вступного випробу-

вання; критерії оцінювання, порядок оцінювання та структура оцінки знань 

вступників.  

2.6. Порядок подачі, вимоги щодо оформлення і критерії оцінювання 

мотиваційних листів розробляються і затверджуються головою приймальної 

комісії до 01 червня (див. додаток 7 до Правил прийому). 



 

 

2.7. Для проведення вступних випробувань норми часу (в астрономіч-

них годинах) затверджуються Приймальною комісією і доводяться вступни-

кам до початку вступних випробувань. 

2.8. Графіки проведення вступних випробувань затверджуються голо-

вою Приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на вебсайті 

Київського університету культури та інформаційному стенді Приймальної 

комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для 

вступу на навчання за відповідними ступенями та формами здобуття освіти. 

2.9. Результати творчих конкурсів, індивідуальних усних співбесід та 

фахових іспитів оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. 

2.10. До проходження творчих конкурсів вступники на основі повної 

загальної середньої освіти допускаються в разі подання заяви (в електронно-

му або паперовому вигляді за формою, визначеною Приймальною комісією 

Київського університету культури) та таких документів: копії документа, що 

посвідчує особу; фотокартки розміром 3x4 см; копії документа про повну за-

гальну середню освіту або довідку закладу освіти про завершення її здобуття 

до 10 липня; копії документа, що підтверджує право вступника на участь у 

вступному іспиті.  

Подання вступниками інших документів для участі у творчому конкур-

сі не є обов’язковим. 

2.11. Строки реєстрації для участі у вступних іспитах, творчому конку-

рсі визначає Приймальна комісія Київського університету культури за умови, 

що прийом заяв та документів починається не пізніше ніж 24 червня, триває 

не менше десяти днів і завершується до початку останнього потоку прове-

дення вступних іспитів, творчого конкурсу. Інформація про строки прийому 

заяв та документів для участі у вступних іспитах, творчому конкурсі опри-

люднюється на офіційному вебсайті Київського університету культури. 

2.12. Приймальна комісія Київського університету культури здійснює 

реєстрацію заяв вступників для участі у вступних іспитах, творчому конкур-

сі, формує екзаменаційні листки та екзаменаційні потоки в порядку надхо-

дження заяв вступників або з урахуванням пропозицій вступників. 

2.13. Прийом заяв та документів для вступу на навчання до Київського 

університету культури здійснюється у строки, передбачені Умовами прийому 

та Правилами прийому. 

 

IIІ. Особливості проведення вступних випробувань 

 

3.1. На вступних випробуваннях повинна бути забезпечена спокійна і 

доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, най-

більш повно виявити рівень своїх знань і умінь. 

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, 

в яких проводяться вступні випробування, не допускаються. 

3.2. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти вступні 

іспити, творчі конкурси проводяться за визначеним розкладом. У творчих 

конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну сере-



 

 

дню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується від-

повідним документом або довідкою закладу освіти. 

3.3. Вступники на основі повної загальної середньої освіти, які прохо-

дять вступні іспити, творчі конкурси, допускаються до участі в них за наяв-

ності: оригіналу документа, що посвідчує особу; оригіналу документа, що 

підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті; екзаменаційного 

листка з фотокарткою. 

3.3. Творчий конкурс проводиться в усній формі з метою визначення 

творчих здібностей, практичних умінь та навичок вступників, необхідних для 

успішного опанування фахової програми для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра згідно конкретних вимог до кожної спеціальності та освітньої про-

грами.  

3.4. Вступні іспити у формі індивідуальної усної співбесіди, що прово-

дить Київський університет культури у випадках, передбачених Умовами 

прийому та Правилами прийому (замість національного мультипредметного 

тесту) для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра), приймають не менше двох членів відповідної комісії 

в кожній аудиторії. 

Перелік вступних іспитів для цих категорій вступників зазначений у 

додатку 3 (таблиця 3) і у додатку 4 (таблиця 4) до Правил прийому. 

3.5. Фахові іспити для вступу на навчання для здобуття освітнього сту-

пеня магістра проводяться у формі тестування для виявлення рівня теоретич-

них знань з професійно-орієнтованих дисциплін, необхідних для засвоєння 

магістерської програми, не менше ніж двома членами відповідної комісії. 

3.7. Бланки аркушів усної відповіді, бланки аркушів письмової відпові-

ді, а також титульні аркуші зі штампом Приймальної комісії зберігаються у 

відповідального секретаря Приймальної комісії (керівника відповідного під-

розділу) Київського університету культури, який видає їх голові екзамена-

ційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком іспиту. 

Бланки письмових робіт роздаються кожному вступникові в аудиторії, 

де проводиться вступне випробування, про що вступник ставить свій особис-

тий підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи. Письмові 

екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі 

штампом Приймальної комісії. На аркушах не допускаються будь-які умовні 

позначки, які розкривають авторство роботи. Вступник зазначає прізвище 

тільки у визначених для цього місцях. 

3.8. Під час проведення вступних випробувань не допускається корис-

тування електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками 

та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної ко-

місії. У разі використання вступником під час вступного випробування сто-

ронніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від 

участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі 

такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та 



 

 

час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка 

менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та 

Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі, незважаючи на обсяг і 

зміст написаного. 

3.9. Після закінчення роботи над завданнями вступного випробування 

вступник здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у 

відомості одержання-повернення письмової роботи, а члени предметної ек-

заменаційної або фахової атестаційної комісії зобов’язані перевірити прави-

льність оформлення титульного аркуша письмової роботи. 

3.10. Вступники, які не з’явились на вступні випробування без поваж-

них причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших іспитах і 

конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених 

документально, вступники допускаються до складання пропущених вступних 

випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і 

розкладу проведення вступних випробувань. 

Особи, які не встигли за час письмового вступного випробування (тес-

тування) виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх неза-

кінченими. 

Після закінчення вступного випробування голова предметної екзамена-

ційної або фахової атестаційної комісії передає усі екзаменаційні роботи від-

повідальному секретареві Приймальної комісії. 

3.11. Відповідальний секретар Приймальної (відбіркової) комісії або 

його заступник проводить шифрування письмових робіт, для чого проставля-

ється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожно-

му аркуші письмової відповіді. У випадках, коли під час шифрування пись-

мових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, 

що можуть розкрити її авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім 

члена предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії, додатково 

перевіряє голова відповідної комісії. 

Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального се-

кретаря Приймальної (відбіркової) комісії до закінчення перевірки всіх робіт. 

Листки письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем 

Приймальної (відбіркової) комісії або його заступником, який проводив ши-

фрування письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, 

який розподіляє їх між членами комісії для перевірки. 

3.12. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки 

у приміщенні Київського університету культури членами Приймальної (від-

біркової) комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого 

дня Приймальної комісії. 

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроб-

лені зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар Прий-

мальної (відбіркової) комісії або голова предметної екзаменаційної або фахо-

вої атестаційної комісії залучають для перевірки роботи двох членів відпові-

дної комісії. 



 

 

3.13. Голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комі-

сії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. 

Він додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені членами відповідних 

комісій за 200-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 200 балів) менше 

ніж на 100 балів, більше ніж на 175 балів.  

Голова відповідної комісії додатково перевіряє письмові роботи, оціне-

ні кількістю балів менше, ніж визначена Приймальною комісією та Правила-

ми прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі. Го-

лова відповідної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і 

засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки. 

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомо-

стях членами предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії 

оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії 

або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відпо-

відної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рі-

шенням Приймальної комісії. 

3.14. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні ві-

домості з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються го-

ловою предметної екзаменаційної комісії або фахової атестаційної комісії 

відповідальному секретареві Приймальної (відбіркової) комісії або його за-

ступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прі-

звища вступників. 

3.15. Перескладання вступних випробувань не допускається. Вступни-

ки, знання яких було оцінено нижче, ніж визначена Приймальною комісією 

та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в 

конкурсі, до подальшого складання вступних випробувань та участі в конку-

рсі не допускаються. 

3.16. Офіційне оголошення результатів вступних іспитів, творчих кон-

курсів та фахових вступних випробувань здійснюється шляхом розміщення 

відповідних відомостей на офіційному вебсайті Київського університету ку-

льтури та вноситься до ЄДЕБО не пізніше наступного дня після їх проведен-

ня. 

3.17. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), 

отриманої на вступному іспиті у Київському університеті культури (далі – 

апеляція), повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного 

робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки. 

Апеляція розглядається не пізніше наступного дня її подання у присут-

ності вступника. 

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допуска-

ється. 

Порядок подання і розгляду апеляцій оприлюднюється та доводиться 

до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних випробу-

вань. 
 



Додаток 12 

до Правил прийому до Київського  

університету культури в 2022 році 
 

 

ПОРЯДОК 

прийому до Київського університету культури  

для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій 

території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово 

окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, 

території населених пунктів на лінії зіткнення 

 

І. Загальні положення 

 

1. Порядок розроблено відповідно до Порядку прийому для здобуття 

вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, 

які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів 

Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії 

зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

15 квітня 2021 року за № 505/36127, наказу Міністерства освіти і науки України 

від 05 травня 2021 року № 499 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 11 червня 2021 року за № 794/36416. 

2. Даний Порядок визначає особливості проходження державної 

підсумкової атестації, отримання документів про загальну середню освіту та 

особливі умови прийому для здобуття вищої освіти особами, які проживають на 

тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, тимчасово-окупованій території окремих районів Донецької та 

Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, із 

наданням можливості вступати у межах ліцензійного обсягу до Київського 

університету культури на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

Цей Порядок поширюється також на осіб, які переселилися з тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, 

тимчасово-окупованої території окремих районів Донецької та Луганської 

областей після 01 січня у рік вступу. 

3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: 

Заявник – особа, яка: 

- після 20 лютого 2014 року завершила здобуття базової або повної 

загальної середньої освіти в закладі освіти на тимчасово окупованій території 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;  

- після 14 квітня 2014 року завершила здобуття базової середньої освіти 

або повної загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території 

окремих районів Донецької та Луганської областей;  



- проживає на тимчасово окупованих територіях України або території 

населених пунктів на лінії зіткнення відповідно до Переліку населених пунктів, 

на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження, та Переліку населених пунктів, що розташовані на лінії 

зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

07 лютого 2014 року № 1085-р (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 07 листопада 2018 року № 79-р) (далі – тимчасово окуповані 

території України), і отримала документ про базову середню освіту або повну 

загальну середню освіту в інших адміністративно-територіальних одиницях 

України за екстернатною або дистанційною формою здобуття освіти; 

- Освітня декларація (далі – декларація) – документ, який містить 

інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів 

навчання за курс загальної середньої освіти на тимчасово окупованих 

територіях України, а також дані про особу, яка подає заяву на проходження 

річного оцінювання та державної підсумкової атестації. Декларація 

заповнюється за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку та підписується 

заявником особисто. 

У цьому порядку термін «тимчасово окупована територія України 

Автономної Республіки Крим та м. Севастополя» вживається в значенні, 

наведеному в Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України», термін 

«тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської 

областей» вживається в значенні, наведеному в Законі України «Про 

особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету 

України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській 

областях». 

4. Цей Порядок визначає особливі умови проходження річного 

оцінювання та державної підсумкової атестації і прийому для здобуття вищої 

освіти таких категорій Заявників: 

 громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих 

територіях України або на території населених пунктів на лінії зіткнення та 

здобувають освіту на відповідному рівні вперше; 

 іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в 

Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус 

закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та 

проживають на тимчасово окупованих територіях України або на території 

населених пунктів на лінії зіткнення. 

5. Заявники мають право на: 

 проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації; 

 отримання документа державного зразка про базову середню освіту 

або повну загальну середню освіту; 

 прийом до закладів освіти для здобуття вищої або фахової передвищої 

освіти (на конкурсних засадах та в межах ліцензованого обсягу на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб) за результатами вступних випробувань 



або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором 

заявника). 

6. Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово 

окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та 

окремих районів Донецької та Луганської областей, не визнаються. 

 

ІІ. Особливості отримання Заявниками документів про повну або базову 

загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої освіти 

 

1. Заявники для отримання документів про базову та повну загальну 

середню освіту, необхідних для здобуття вищої освіти, проходять річне 

оцінювання та державну підсумкову атестацію за екстернатною формою у 

Загальноосвітньому навчальному закладі «Школа екстернів» Україна, м. Київ, 

(Голосіївський район, просп. Голосіївський, 106/4). 

2. Зарахування Заявників на екстернатну форму навчання до 

Загальноосвітнього навчального закладу «Школа екстернів» Україна, м. Київ, 

(Голосіївський район, просп. Голосіївський, 106/4) здійснюється згідно з 

наказом його керівника та за: 

 заявою (для повнолітніх заявників); 

 за відсутності документа, що посвідчує особу подається свідоцтво про 

народження; 

 заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників 

(для неповнолітніх заявників). 

Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа у 

супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними 

представниками.  

Під час подання заяви Заявник пред’являє особисто документ, що 

посвідчує особу, у разі його відсутності – свідоцтво про народження.  

До заяви, поданої в паперовій формі, Заявник додає декларацію з 

вклеєною до неї фотокарткою.  

Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання 

електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі 

цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати 

наведену в декларації інформацію.  

Посадова особа уповноваженого закладу загальної середньої освіти 

робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому 

порядку. Оригінали документів повертаються Заявнику. 

3. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація Заявників, 

зарахованих на екстернатну форму навчання до випускних 9, 11-тих класів, 

проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, 

визначені Заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на 

екстернатну форму здобуття освіти, але не раніше дати початку роботи Центрів 

і не пізніше трьох днів до дати завершення роботи Центрів. 

Заявники, які не мають свідоцтва про базову середню освіту та зараховані 

на екстернатну форму здобуття освіти до 11 класу, мають право одночасно 



пройти атестацію екстерном за курс базової середньої освіти та повної 

загальної середньої освіти. 

Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються 

посадовою особою уповноваженого закладу загальної середньої освіти 

відповідно до декларації та зазначаються в додатку до документа про загальну 

середню освіту як «атестований». Результати річного оцінювання з української 

мови та історії України визначаються відповідно до результатів державної 

підсумкової атестації з цих предметів та зазначаються у додатку до документа 

про загальну середню освіту. Середній бал документа про освіту 

розраховується як середній бал результатів державної підсумкової атестації.  

Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне 

оцінювання у порядку, визначеному розділом II Положення про індивідуальну 

форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за 

№ 184/28314 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки від 10 лютого 2021 

року № 160). При цьому Заявникові видається новий додаток до документа про 

повну загальну середню освіту.  

Державна підсумкова атестація Заявників здійснюється в 

уповноваженому закладі загальної середньої освіти з української мови та історії 

України відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 

року № 1369, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 

року за № 8/32979. 

4. Після успішного проходження річного оцінювання та державної 

підсумкової атестації Загальноосвітній навчальний заклад «Школа екстернів» 

Україна, м. Київ, (Голосіївський район, просп. Голосіївський, 106/4) видає 

Заявникові довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної 

підсумкової атестації та замовляє Заявникові відповідний документ про базову 

середню освіту або повну загальну середню освіту та після отримання від 

відповідного органу управління освітою видає його відповідно до Порядку 

замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню 

освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 10 грудня 2003 року № 811, зареєстрованого у Міністерстві 

юстиції України 16 лютого 2004 року за № 201/8800 (у редакції наказу 

Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року № 737). 

 

ІІІ. Прийом для здобуття вищої освіти: 

 

1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра 

на основі повної загальної середньої освіти до закладів вищої освіти України, в 

тому числі до Київського університету культури. Заявник має право вступати 

для здобуття вищої освіти за денною формою здобуття освіти на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб. 

2. Правила прийому Заявників до Київського університету культури, 

відповідно до Умов прийому для здобуття вищої освіти в 2021 році, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 



року № 1274, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 

року за № 1225/35508 (далі – Умови прийому), з урахуванням особливостей, 

визначених цим Порядком, затвердженим Вченою радою Київського  

університету культури як додаток до Правил прийому до Київського 

національного університету культури у 2021 році (далі – Правила прийому). 

3. Особливості подання документів Заявником: 

Заявником особисто подаються в письмовій формі такі документи: 

 заява; 

 сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 

2021 років (за бажанням); 

 довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за 

наявності); 

 документ, що посвідчує особу, а за його відсутності – свідоцтво про 

народження. 

У разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про 

реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованих територіях України, 

підтвердження факту проживання може здійснюватися на підставі відомостей, 

зазначених у документах, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 4 

Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб», копіях документів, до яких вносяться відомості про місце проживання 

та/або довідки про реєстрацію місця проживання батьків (одного з батьків), в 

яких зазначено місце проживання на відповідних територіях; 

 чотири кольорові фотокартки розміром 3x4 см; 

 документ про освіту державного зразка та додаток до нього; 

 довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної 

підсумкової атестації уповноваженого закладу загальної середньої освіти в рік 

вступу (за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до 

нього), яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

4. Заявник, який не проходить у Центрі річне оцінювання та державну 

підсумкову атестацію, подає до закладу вищої освіти документ про повну 

загальну середню освіту державного зразка, складає вступні іспити з предметів, 

визначених Правилами прийому Київського університету культури (див. 

Додаток 3 (таблиця 3) до Правил прийому).  

5. Конкурсний бал Заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра визначається як сума середнього бала документа про повну загальну 

середню освіту та вступних іспитів з предметів, визначених Правилами прийому 

(див. Додаток 9 до Правил прийому).  

Для вступу на освітні програми, для яких передбачено проведення творчого 

конкурсу, замість вступного іспиту проводиться відповідний творчий конкурс. 

Оцінки річного оцінювання з української мови та історії України можуть 

використовуватись як оцінки вступних іспитів. 

6. Зарахування заявників на основі повної загальної середньої освіти на 

місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб відбувається за конкурсом 

відповідно до конкурсного бала Заявника у строки, встановлені Правилами 

прийому. 



8. У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в 

наказах про зарахування прізвища заявників шифрують, а саме кожному 

Заявникові присвоюється цифровий код у вигляді ХХХХ-ДДДДДДД, де ХХХХ 

відповідає коду закладу освіти в Єдиній державній електронній базі з питань 

освіти; ДДДДДДД – коду фізичної особи – вступника в Єдиній державній 

електронній базі з питань освіти. 

9. Зарахування Заявників здійснюється на денну форму здобуття освіти на 

основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти 

фізичних та юридичних осіб – відповідно до Правил прийому, але не пізніше 24 

вересня.  

10. Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування 

до зарахування Заявники зобов’язані виконати вимоги для зарахування, а саме 

подати особисто оригінали документів, передбачені Умовами прийому, з 

урахуванням особливостей, зазначених у цьому Порядку.  

Оригінали документів (крім сертифікатів зовнішнього незалежного 

оцінювання), які передбачені Умовами прийому, обов’язково мають бути 

подані до Приймальної комісії Київського університету культури впродовж 

трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у 

встановлений строк наказ про зарахування скасовується в частині зарахування 

такого Заявника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Додаток 1 

до Порядку прийому до Київського університету культури для 

здобуття вищої/фахової передвищої освіти осіб, які проживають 

на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим 

та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих 

районів Донецької та Луганської областей, території населених 

пунктів на лінії зіткнення 

 

 

ОСВІТНЯ ДЕКЛАРАЦІЯ 

про здобуття базової середньої освіти або повної загальної середньої 

освіти 

 

Розділ I. Загальні відомості 

 

1.___________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)) 

2.___________________________________________________________________ 
(документ, що посвідчує особу заявника, або свідоцтво про народження у разі його відсутності) 

3.___________________________________________________________________ 
(місце проживання: поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири заявника)  

 

4.Мета звернення:_____________________________________________________ 
(вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти, закладів професійної (професійно-технічної освіти) 

5.___________________________________________________________________ 
(освітній (освітньо-професійний) ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на який претендує заявник)  

6.___________________________________________________________________ 
(шифр та назва професії, спеціальності, за якою вступає заявник) 

7.___________________________________________________________________ 
(додаткові відомості*) 

Даю згоду на обробку моїх персональних даних та на перевірку інформації 

щодо статусу внутрішньо переміщеної особи (підпис, прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності)) 
 

____________________________________________________________________ 

* У разі необхідності зазначається найменування закладу освіти, який видав попередній визнаний 

документ про освіту, здобутий освітній/освітньо-професійний ступінь (освітньо-кваліфікаційний 

рівень) та/або кваліфікацію. 
 

Розділ ІІ. Відомості про здобуті результати навчання 

Результати навчання____________________________________________________________ 

Місце для 

фотокартки 



Вказуються здобуті результати навчання за рівень базової середньої освіти або 

повної загальної середньої освіти________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__ 

_____________________ 

 (підпис)                               (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) 
 

 

 

 

 

 

 

Дата заповнення та подання 

 освітньої декларації:                                             __________________20___року
 

 

 


