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Додаток 6  

до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти  
у Київській муніципальній академії естрадного 

 та циркового мистецтв в 2022 році 
 

Перелік конкурсних предметів та їх ваговий коефіцієнт для вступників для здобуття ступеня БАКАЛАВРА 

на основі ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (11 класів) 
 

Конкурсний предмет  
 

Ваговий 
коефіцієнт 

(К) 

Ваговий 
коефіцієнт 

атестату про 
повну загальну 
середню освіту 

Мінімальна 
кількість 

балів 

Умовні позначення балів для розрахунку  
конкурсного бала 

Формула для розрахунку 
конкурсного бала (КБ) 

Українська мова та література  0,2 (К1) 

0 (К4) 

100 

П1 – оцінка зовнішнього 
незалежного оцінювання або 
вступного іспиту з першого 
предмету 

А – середній бал документа про 
повну загальну середню освіту, 
переведений у шкалу від 100 до 
200 балів відповідно до таблиці 

переведення середнього балу 
документа про повну загальну 

середню освіту, обрахованого за 
12-бальною шкалою, в шкалу 100-

200 

(додаток 2 до Правил прийому) 

(КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 
+ К4*А 

Для спеціальності 025 Музичне 
мистецтво – історія України або 
математика або іноземна мова 

для спеціальності 026 Сценічне 
мистецтво – історія України або 
іноземна мова 

для спеціальності 024 Хореографія – 

історія України або біологія 

0,2 (К2) 100 

П2 – оцінка зовнішнього 
незалежного оцінювання або 

вступного іспиту з другого 
предмету 

Творчий конкурс: І та ІІ тури 0,6 (К3) 140 

П3 – оцінка творчого конкурсу 
(середнє арифметичне значення з 
двох турів) 

 

 

Творчі конкурси, вступні іспити для вступників, які вступають на місця державного та регіонального замовлень проводяться  

з 01 липня по 13 липня 2022 року. 

У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що 
підтверджується відповідним документом або довідкою закладу освіти. 

Додаткові сесії іспитів, творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб проводяться   

з 14 по 22 липня 2022 року 
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Продовження додатка 6  

 

Перелік конкурсних предметів для вступників на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра для здобуття 
освітнього ступеня БАКАЛАВРА на денну та заочну форму навчання (небюджетні конкурсні пропозиції) 

 

Конкурсний предмет  
 

Ваговий 
коефіцієнт 

(К) 

Мінімальна 
кількість 

балів 

Умовні позначення балів для 
розрахунку  

конкурсного бала 

Формула для розрахунку 
конкурсного бала (КБ) 

Українська мова та література  0,25 (К1) 100 

П1 – оцінка зовнішнього 
незалежного оцінювання або 
вступного іспиту з першого 
предмету 

 (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + 
К3×П3 

Для спеціальності 025 Музичне мистецтво – історія 
України або математика або іноземна мова 

для спеціальності 026 Сценічне мистецтво – історія 
України або іноземна мова 

 

0,25 (К2) 100 

П2 – оцінка зовнішнього 
незалежного оцінювання або 
вступного іспиту з другого 
предмету 

Фахове вступне випробування 0,5 (К3) 160 
П3 – оцінка фахового вступного 
випробування 

 

Перелік конкурсних предметів для вступників на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця осіб, які здобули бакалавра (за 
іншою спеціальністю), для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА  на денну та заочну форму навчання (небюджетні конкурсні пропозиції) 

 

 

Конкурсний предмет 
(вступний екзамен, 
творчий конкурс) 

 

 

Мінімальна кількість 
балів 

 

Умовні позначення балів для розрахунку 

конкурсного бала 

 

Формула для розрахунку конкурсного 
бала (КБ) 

 

 

Фахове вступне 

випробування 

 

 

 

 

160 

П1 – оцінка фахового вступного 
випробування(за шкалою від 100 до 200 
балів)  
П2  –  середній бал документа (додатка до 
документа) (за шкалою від 100 до 200 балів) 

 

 

              (КБ) = П1 + П2 

 

 

 

 


