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Додаток 7  

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

 та циркового мистецтв в 2022 році 
Перелік спеціальностей, освітніх програм (конкурсних пропозицій), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензований обсяг та строк навчання для 

здобуття ступеня МАГІСТРА 

Галузь знань Спеціальність Освітня програма  
(конкурсна пропозиція) Ліцензований обсяг Строк навчання 

Код  Назва Код  Назва 

02 Культура і мистецтво 025 Музичне мистецтво Музичне мистецтво 

85 

1 рік  
6 місяців 

02 Культура і мистецтво 026 Сценічне мистецтво Сценічне мистецтво 
1 рік  

6 місяців 

 

Перелік конкурсних предметів для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають 
на навчання для здобуття ступеня МАГІСТРА  

Конкурсний предмет 
Ваговий коефіцієнт (К) Мінімальна 

кількість балів 
Умовні позначення балів для розрахунку 

конкурсного бала 

Формула для розрахунку 
конкурсного бала (КБ) 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі 
тесту з іноземної мови (англійська, німецька, 
французька або іспанська) або вступне випробування 
з англійської мови (у випадках, передбачених цими 
Правилами) 
 

0,25 (К1) 100 

П1 - оцінка єдиного вступного іспиту з 
іноземної мови або вступного 
випробування з англійської мови (у 
випадках, передбачених цими Правилами) 

(за шкалою від 100 до 200 балів)  
П2 – оцінка фахового вступного 
випробування  
(за шкалою від 100 до 200 балів) 

(КБ) = К1×П1 + К2×П2 

Фахове  вступне випробування 0,75 (К2) 160 

 

Перелік конкурсних предметів для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутих за іншою 
спеціальністю, вступають на навчання для здобуття ступеня МАГІСТРА  

Конкурсний предмет 
Мінімальна 

кількість балів 
Умовні позначення балів для розрахунку конкурсного бала 

Формула для розрахунку конкурсного бала 
(КБ) 

Вступний  іспит  з 
англійської мови  120 П1 –  оцінка вступного іспиту з англійської мови  

(за шкалою від 100 до 200 балів) 
П2 – оцінка фахового вступного випробування 

 (за шкалою від 100 до 200 балів) 

(КБ) = П1 + П2 

Фахове  вступне 
випробування 

160 

 


