
Додаток 2 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 

Перелік конкурсних предметів для вступу у 2022 році в НАКККіМ 

для здобуття освітніх ступенів БАКАЛАВРА та МАГІСТРА 

 

Галузь знань, спеціальність 

освітнього 

ступеня бакалавра, спеціалізація 

Перелік 

конкурсних 

предметів при 

вступі на І 

курс ОС 

бакалавр за 

державним 

замовленням 

та відповідні 

коефіцієнти: 

 

Перелік 

конкурсних 

предметів 

при вступі на 

І курс ОС 

бакалавр за 

кошти 

фізичних (або 

юридичних): 

 

Перелік 

конкурсних 

предметів 

при вступі 

на ІІ–ІІІ 

курс ОС 

бакалавр 

та 

відповідні 

коефіцієнти 

 

 
 

Перелік 

конкурсних 

предметів 

при вступі 

ОС магістр на 

основі ОС 

бакалавра, 

магістра 

(ОКР спеціаліста) 

 
Мінімальна 

кількість 

балів для 

допуску 

до участі 

в 

конкурсі 

 

 

 

Шифр 

 

 

 

Назва 

 

 

Спеціалізація 

/ освітня 

програма 
за 

кошти 

фізичних 

та / або 

юридич- 

них осіб 

на 

місця 

держав- 

ного 

замов- 

лення 

                                                               

ІНСТИТУТ ДИЗАЙНУ ТА РЕКЛАМИ 

 

022 Дизайн Бакалавр:  

(І, ІІ-ІІІ курси) ОП 

«Графічний дизайн», 

ОП «Дизайн 

середовища» 

/ 

Магістр: ОП 

«Дизайн» 

Творчий конкурс Творчий конкурс 1.НМТ 

(українська 

мова) або ЗНО 

(українська мова 

та література) – 

0,5 

Фаховий іспит 100 

 

125 

 

 2. Творчий 

конкурс – 0,5 



ІНСТИТУТ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА 

024 Хореографія Бакалавр 

(І, ІІ-ІІІ курси): ОП 

«Класична 

хореографія», 

«Хореографія» 

/ 

Магістр: ОП 

«Хореографія» 

Творчий конкурс Творчий конкурс 1.НМТ 

(українська 

мова) або ЗНО 

(українська мова 

та література) – 

0,5 

Фаховий іспит 100 

 

125 

 

 2. Творчий 

конкурс – 0,5 

025 Музичне мистецтво 

 

Бакалавр 

(І, ІІ-ІІІ курси): ОП 

«Сольний спів»,  

«Звукорежисура»  

/ 

Магістр: ОП 

«Сольний спів»,  

«Звукорежисура» 

Творчий конкурс Творчий конкурс - Фаховий іспит 100 

 

125 

 

026 Сценічне 

мистецтво 

 Бакалавр (І, ІІ-ІІІ 

курси): ОП 

«Режисура», 

«Акторська 

майстерність» 

 / 

Магістр: ОП 

«Режисура», 

«Акторська 

майстерність» 

Творчий конкурс Творчий конкурс 1.НМТ 

(українська 

мова) або ЗНО 

(українська мова 

та література) – 

0,5 

Фаховий іспит 100 

 

125 

 

2. Творчий 

конкурс – 0,5 

ІНСТИТУТ ПРАКТИЧНОЇ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА АРТМЕНЕДЖМЕНТУ 

 

 
023 

Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

Бакалавр (І курс): 

ОП 

«Мистецтвознавство 

та експертиза 

Творчий конкурс 

 

 

Творчий конкурс 1.НМТ 

(українська 

мова) або ЗНО 

(українська мова 

Фаховий іспит 100 

 

125 

 

https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-praktichnoji-kulturologiji-ta-art-menedzhmentu


реставрація культурних 

цінностей» 

/ 

Бакалавр (ІІ-ІІІ  

курси): ОП 

«Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація» 

 /  

Магістр: ОП 

«Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація» 

та література) – 

0,5 

2. Творчий 

конкурс – 0,5 

028 Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності 

Бакалавр (І курс): 

ОП «Менеджмент 

креативних 

індустрій» 

/ 

Бакалавр (ІІ-ІІІ  

курси): ОП 

«Менеджмент 

індустрії дозвілля 

(готельний, 

туристичний, 

рекреаційний)» 

 / 

Магістр: ОП «Крос-

культурний 

менеджмент» 

1. НМТ 

(Українська 

мова) – 0,3  

Українська 

мова і 

література – 0,3 

Розгляд 

мотиваційних 

листів 

1.НМТ 

(українська мова) 

або ЗНО 

(українська мова 

та література) – 

0,5 

Фаховий іспит 

 

100 

 

125 

 

2. НМТ 

(Математика) – 0,4 

1. НМТ або ЗНО 

(на вибір 

вступника) - 0,5 

3. НМТ 

(Історія 

України) – 0,3  

 
029 

Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна справа 

Бакалавр(І курс): 

ОП «Інформаційна 

діяльність та 

1. НМТ 

(Українська 

мова) – 0,35  

Розгляд 

мотиваційних 

листів 

1.НМТ 

(українська мова) 

або ЗНО 

- 

 100 

 

125 

 



медіакомунікації» 

/ 

Бакалавр (ІІ-ІІІ  

курси): ОП 

«Документно-

інформаційні 

системи та 

ресурси» 

(українська мова 

та література) – 

0,5 

2. НМТ 

(Математика) – 

0,25 1. НМТ або ЗНО 

(на вибір 

вступника)  - 0,5 
3. НМТ 

(Історія 

України) – 0,4 

 
 

034 

 
 

Культурологія 

Бакалавр: ОП 

«Культурологія»  

 / 

Магістр: ОП 

«Культурологія» 

 

1. НМТ 

(Українська 

мова) – 0,25  

Розгляд 

мотиваційних 

листів 

1.НМТ 

(українська мова) 

або ЗНО 

(українська мова 

та література) – 

0,5 

Фаховий іспит 

 

100 

 

125 

 2. НМТ 

(Математика) – 

0,25 1. НМТ або ЗНО 

(на вибір 

вступника) - 0,5 
3. НМТ 

(Історія 

України) – 0,5 

 


