МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
імені П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО

оголошує прийом у 2019 році для здобуття освітніх ступенів
«бакалавр», «магістр» на денну форму навчання

І. Галузь знань «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»
- за спеціальністю «Музичне мистецтво»,
за освітніми програмами:
«Фортепіано»;
«Орган»;
«Скрипка»;
«Оркестрові струнні інструменти: альт, віолончель, контрабас, арфа»;
«Дерев’яні духові інструменти: флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон»;
«Мідні духові та ударні інструменти: валторна, труба, тромбон, туба, ударні
інструменти»;
«Народні інструменти: баян, акордеон, домра, балалайка, гітара, цимбали,
бандура»;
«Академічний спів: оперний 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 освітньою програмою «Музична режисура»
- на підготовче відділення за спеціальністю «Музичне мистецтво»,
спеціалізація «Оперний спів»
(за кошти фізичних та юридичних осіб)

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

Галузь знань «Культура і мистецтво»,
спеціальності «Музичне мистецтво», «Сценічне мистецтво»,
освітній ступінь «Бакалавр»
- Прийом заяв та документів для участі у творчому конкурсі – з 24 червня по
4 липня.
- Проведення творчих конкурсів –
з 1 по 12 липня для спеціальності «Музичне мистецтво»,
з 1 по 10 липня для спеціальності «Сценічне мистецтво».
Творчі конкурси проводяться в два потоки (див. Розклад проведення творчих
конкурсів).
- Для участі у творчому конкурсі вступники подають:

заяву в паперовій формі;
оригінал та копію документа, що посвідчує особу;
кольорову фотокартку розміром 3 х 4 см;
• оригінал та копію документа про повну загальну середню освіту або довідку
закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня.
•
•
•

- Для вступників, які вступають тільки на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб, можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів з 11 по
22 липня. Такі вступники проходять творчий конкурс на підставі подання заяви
для участі в конкурсному відборі.
Після реєстрації для участі у творчому конкурсі та його проходження
вступники на бюджетні місця подають заяви та документи для участі у
конкурсному відборі в електронній формі (крім осіб, які мають право на
спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі – див. розділ VIII Правил
прийому до НМАУ, та в інших випадках, зазначених в пункті 1 розділу VI
Правил Прийому).
- Реєстрація електронних кабінетів, завантаження документів – з 01 липня.
- Прийом документів для участі у конкурсному відборі – з 10 по 22 липня.
- Формування рейтингового списку вступників – 26 липня.
- Вступники, які отримали рекомендації до зарахування на місця державного
замовлення, повинні виконати вимоги до зарахування до 31 липня та подати до
Приймальної комісії:
документ державного зразка про повну загальну середню освіту і додаток до
нього;
• сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання;
• копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків,
передбачених законодавством);
• копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
• копію ідентифікаційного номеру фізичної особи;
• копію медичної довідки за формою 086-о;
• п’ять кольорових фотокарток розміром 3х4 см.
•

Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.
Всі документи вступник пред’являє особисто.
- Зарахування на навчання за державним замовленням – 01 серпня.
- Зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб – до
30 вересня.

Галузь знань «Культура і мистецтво»,
спеціальності «Музичне мистецтво», «Сценічне мистецтво»,
освітній ступінь «Магістр»
- Прийом заяв та документів – з 2 по 23 липня (тільки у паперовому вигляді).
До паперової заяви вступник додає:

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до
нього;
• 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 військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків,
передбачених законодавством).
•

-

-

-

Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.
Всі документи вступник пред’являє особисто.
Проведення вступних випробувань – з 15 по 19 липня.
Формування рейтингового списку вступників – 26 липня.
Вступники, які отримали рекомендації до зарахування на місця державного
замовлення, повинні виконати вимоги до зарахування до 31 липня та подати до
Приймальної комісії оригінал документа державного зразка про раніше
здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого
здійснюється вступ, і додатка до нього.
Зарахування на навчання за державним замовленням – не пізніше 13 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 документів – з 01 липня.
Прийом заяв та документів – з 10 по 22 липня.
Формування рейтингового списку вступників – 26 липня.
Вступники, які отримали рекомендації до зарахування на місця державного
замовлення, повинні виконати вимоги до зарахування до 31 липня та подати до
Приймальної комісії:
документ державного зразка про повну загальну середню освіту і додаток до нього;
сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання;
копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків,
передбачених законодавством);
• копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
• копію ідентифікаційного номеру фізичної особи;
• копію медичної довідки за формою 086-о;
• п’ять кольорових фотокарток розміром 3х4 см.
•
•
•

Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.
Всі документи вступник пред’являє особисто.
- Зарахування на навчання за державним замовленням – 01 серпня.
- Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня.

Галузь знань «Гуманітарні науки»,
спеціальність «Культурологія»,
спеціалізація «Музична культурологія»,
освітній ступінь «Магістр»
- Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови – з 13
травня по 3 червня.
- Прийом заяв та документів – з 10 по 23 липня (тільки у паперовому вигляді).
- До заяви вступник додає результати єдиного вступного іспиту з іноземної
мови, а також:
копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до
нього;
• 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 військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків,
передбачених законодавством).
•

Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.
Всі документи вступник пред’являє особисто.
- Проведення вступних фахових випробувань – з 05 по 26 липня.
- Зарахування на навчання за державним замовленням – до 11 серпня.
- Додатковий прийом заяв та документів, конкурсний відбір та зарахування на
навчання за кошти фізичних або юридичних осіб – з 1 по 15 вересня.

Адреса НМАУ імені П. І. Чайковського:
01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11
Офіційний веб-сайт НМАУ імені П. І. Чайковського:
https://www.knmau.com.ua
Телефон Приймальної комісії:
(044) 278 42 20

