МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
імені П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО
оголошує набір у 2018 році за освітніми ступенями
«бакалавр», «магістр» на очну форму навчання

І. Галузь знань «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»
- за спеціальністю «Музичне мистецтво»,
за спеціалізаціями:
«Фортепіано, орган»;
«Оркестрові струнні інструменти» (скрипка, альт, віолончель, контрабас,
арфа);
«Оркестрові дерев’яні і мідні духові та ударні інструменти» (флейта,
гобой, кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон, туба, ударні
інструменти);
«Баян, акордеон»;
«Народні інструменти» (домра, балалайка, гітара, цимбали);
«Бандура»;
Академічний спів: «Оперний спів»;
Академічний спів: «Камерний спів»;
«Хорове диригування»;
«Оперно-симфонічне диригування»;
«Композиція»;
«Музикознавство» (теорія музики, історія української музики, історія
світової музики, старовинна музика, український музичний фольклор)
- за спеціальністю «Сценічне мистецтво»,
за спеціалізацією «Музична режисура»
- на підготовче відділення зі спеціалізації
«Академічний спів» (за кошти фізичних та юридичних осіб)

ІІ. Галузь знань «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ»
- за спеціальністю «Культурологія»,
за спеціалізацією «Музична культурологія»

Галузь знань «Культура і мистецтво», спеціальності «Музичне
мистецтво», «Сценічне мистецтво»,
освітній ступінь «Бакалавр»
- Реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних документів з
02 липня до 20 липня;
Прийом документів з 12 по 20 липня.
Зарахування на навчання за державним замовленням - 07 серпня.
Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб до 30 вересня.
Вступники особисто подають заяви тільки в електронній формі (крім
осіб, які мають право на спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі
при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої
освіти).
До електронної заяви вступник додає:
копію документа державного зразка про повну загальну середню
освіту і копію додатка до нього;
копію сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з
української мови і літератури та історії України, виданий у 2016, 2017 та
2018 роках;
копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
копію ідентифікаційного номеру фізичної особи;
копію медичної довідки за формою 086-о;
шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
копію військового квитка або приписного свідоцтва (для юнаків, які
досягли 17-річного віку).
Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.
Всі документи вступник пред’являє особисто.
Документи у паперовому вигляді подаються вступником, якщо він
претендує на спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі
до Академії для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої
освіти, встановлені законодавством України.
Галузь знань «Культура і мистецтво», спеціальності
«Музичне мистецтво», «Сценічне мистецтво»,
освітній ступінь «Магістр»
Прийом документів з 12 до 26 липня (тільки у паперовому вигляді).
Проведення вступних іспитів з 21 до 26 липня.
Зарахування на навчання за державним замовленням не пізніше 15
вересня.
Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30
вересня.

Галузь знань «Гуманітарні науки», спеціальність «Культурологія»,
спеціалізація «Музична культурологія»,
освітній ступінь «Бакалавр»
Реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних документів
з 02 липня до 25 липня;
Прийом документів з 12 до 26 липня.
Зарахування на навчання за державним замовленням - 07 серпня.
Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб проводиться до 30
вересня.
До електронної заяви вступник додає:
копію документа державного зразка про повну загальну середню
освіту і копію додатка до нього;
копію сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з
української мови і літератури, історії України (виданий у 2016, 2017 та 2018
роках), та за вибором: іноземна мова (тільки 2018 року) або географія;
копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
копію ідентифікаційного номеру фізичної особи;
копію медичної довідки за формою 086-о;
шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
копію військового квитка або приписного свідоцтва (для юнаків, які
досягли 17-річного віку).
Всі документи вступник пред’являє особисто.
Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.
Галузь знань «Гуманітарні науки», спеціальність «Культурологія»,
спеціалізація «Музична культурологія»,
освітній ступінь «Магістр»
Прийом документів з 12 до 26 липня (тільки у паперовому вигляді).
До заяви вступник додає результати єдиного вступного іспиту з
іноземної мови.
Проведення вступних іспитів з 21 до 26 липня.
Зарахування на навчання за державним замовленням до 20 серпня.
Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30
вересня.

Адреса НМАУ імені П.І. Чайковського:01001, м. Київ, вул. Архітектора
Городецького, 1-3/11,
Офіційний веб-сайт НМАУ імені П.І.Чайковського: www knmau.com.ua
Телефон приймальної комісії: 278 42 20

