
ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПУ 2022 
 

 Всі вступники до заяви на вступ додають мотиваційний лист  

 Всі вступні випробування проводяться дистанційно (Університет може надавати 

вступникам приміщення (обладнання) за заявою)  

 Квота – 3 НЕ застосовується 

 Середній бал НЕ враховується 

 Сільський коефіцієнт НЕ застосовується 
 

 

1 курс (на основі ПЗСО) 
 

Бюджет Творчий конкурс 

+ мотиваційний 

лист 
Контракт 

Етапи вступної кампанії 

Початок реєстрації для проходження творчих конкурсів (посилання на сайті 

Університету) 
20 червня 

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників 01 липня 

Початок прийому заяв та документів (електронний кабінет вступника) 29 липня 

Закінчення прийому заяв  о 1800 08 серпня 

Строки проведення (ТК можна складати один раз в основну сесію, 

результати зараховуються для обох форм навчання) 

творчих конкурсів (бюджет + контракт)  

творчих конкурсів (виключно контракт) 

У кілька сесій 

 

01– 18 липня 

09 – 16 серпня 

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників, рекомендованих до 

зарахування на  бюджет 

не пізніше 

29 серпня 

Термін виконання вимог для зарахування (подання оригіналів документів), 

рекомендованих на місця регіонального замовлення 

не пізніше 1800 

02 вересня 

Терміни зарахування вступників на місця регіонального замовлення 05 вересня 

Термін виконання вимог та зарахування рекомендованих на місця за кошти 

фізичних (юридичних) осіб 

не пізніше 

30 вересня 
 

 
 

2, 3 курси* ступінь бакалавра  
 

Контракт (022 Дизайн, 023 Образотворче мистецтво, 024 

Хореографія) - на основі МС, ФМБ, МБ 

НМТ (або ЗНО 2019-2021) – 

Українська мова + Творчий 

конкурс 

+ мотиваційний лист 

Виключно 2 курс - Контракт (025 Музичне мистецтво: 

Інструментальне виконавство; Сольний спів) – на основі ОР 

бакалавр, магістр, ОКР спеціаліст здобутого за іншою 

спеціальністю 

Фаховий іспит 

Етапи вступної кампанії 

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників 01 липня 

Початок прийому заяв та документів (електронний кабінет 

вступника) 
29 липня 

Закінчення прийому заяв та документів о 1800 23 серпня 

Строки проведення фахових іспитів, творчих конкурсів 24 – 30 серпня 

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників, 

рекомендованих до зарахування 
не пізніше  02 вересня 

Термін виконання вимог для зарахування (подання оригіналів 

документів), рекомендованих на місця регіонального замовлення 
не пізніше 07 вересня 

Термін виконання вимог та зарахування рекомендованих на місця за 

кошти фізичних (юридичних) осіб 
не пізніше 15 вересня 

*- за умови наявності вакантних місць 



 
 

Ступінь магістра 
 

Бюджет Фаховий іспит 

+ мотиваційний лист 

Контракт Мотиваційний лист 

Етапи вступної кампанії 

Реєстрація електронних кабінетів вступників 01 серпня 

Початок прийому заяв та документів 16 серпня 

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі 

результатів МКТ та МТНК 

о 18:00 

15 вересня 

Строки проведення фахових іспитів 16 – 19 вересня 

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників, рекомендованих 

до зарахування на місця регіонального замовлення 
не пізніше 20 вересня 

Термін виконання вимог для зарахування (подання оригіналів документів) 

рекомендованих на місця регіонального замовлення 
до 1800  24 вересня 

Терміни зарахування вступників на місця регіонального замовлення 25 вересня 

Термін виконання вимог для зарахування (подання оригіналів документів) 

рекомендованих на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб 

протягом 5 днів від 

дати оголошення 

результатів але не 

пізніше 30 вересня 

Терміни зарахування вступників на місця за кошти фізичних (юридичних) 

осіб 
не пізніше 30 вересня 

 

Посилання на відповідні ресурси: 
 

Правила прийому до Київського університету імені Бориса Грінченка у 

2022 році 

 

Додаток 9 - Рекомендації для підготовки мотиваційного листа вступникам до 

Київського університету імені Бориса Грінченка у 2022 році 

 

Додаток 10 - Порядок проведення вступних випробувань у дистанційному 

форматі до Київського університету імені Бориса Грінченка у 2022 році 

 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstup2022/PP_2022.pdf
https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstup2022/PP_2022.pdf
https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstup2022/PP_2022_D9.pdf
https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstup2022/PP_2022_D9.pdf
https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstup2022/PP_2022_D10.pdf
https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstup2022/PP_2022_D10.pdf

