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оголошує 

додатковий конкурсний відбір у 2021 році 
на навчання для здобуття ступеня вищої освіти «магістр»  

за кошти фізичних та/або юридичних осіб 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Порядок додаткового конкурсного відбору. 
 

1. Згідно з Правилами прийому до НМАУ ім. П.І. Чайковського у 2021 
році (далі – Правила прийому) НМАУ ім. П.І. Чайковського (далі – 
Академія) організує додатковий конкурсний відбір на навчання для 
здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб. Проведення додаткового конкурсного відбору 
регулюється Правилами прийому. 

2. Брати участь у додатковому конкурсному відборі мають право 
вступники, які не проходили конкурсний відбір до Академії на 
відповідну конкурсну пропозицію у 2021 році. 

3. Конкурсний бал обчислюється згідно з Правилами прийому.  
4. Заяви та документи для участі у додатковому конкурсному відборі 

подаються в електронній формі крім випадків, зазначених в розділі VI 
Правил прийому. 

5. Прийом заяв та документів проводиться в два етапи: 
перший – з 21 по 30 вересня; 
другий – з 15 по 25 листопада. 
Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, повинні 
виконати вимоги до зарахування та подати до Приймальної комісії: 
• документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до 
нього; 

• екзаменаційний листок ЄВІ; 
• військово-обліковий документ для військовозобов’язаних (у 

військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення, у 
призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць); 

• копію документа, що посвідчує особу та громадянство; 
• копію ідентифікаційного номеру фізичної особи; 
• шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см. 

Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються. 
Всі документи вступник пред’являє особисто. 

Розклад проведення вступних випробувань буде оприлюднено після 
закінчення реєстрації заяв вступників. 
 
Приймальна комісія працює за адресою: 
вул. Архітектора Городецького 1-3, каб. 109 (3-й поверх). 
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 10.00 до 14.00 
Е-mail: cancelyariya@knmau.com.ua  
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