УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ»
І рівня акредитації (молодший спеціаліст)
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ НА 2018 – 2019 НАВЧАЛНИЙ РІК,

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ 9-10 КЛАСІВ
Прийом на навчання здійснюється за спеціальностями
(спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Кваліфікація фахівець з бібліотечної
справи, організатор діловодства;
 Менеджмент соціально-культурної діяльності, кваліфікація – організатор культурнодозвіллєвої діяльності, культорганізатор дитячих позашкільних закладів;
 Туризм, кваліфікація – фахівець з туристичного обслуговування;
 Видовищно-театралізовані заходи, кваліфікація – організатор театралізованих свят і
обрядів, керівник аматорського театрального колективу;
 Народна хореографія, кваліфікація – артист хореографічного колективу, керівник
аматорського хореографічного колективу, викладач спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів;





Музичне мистецтво:
Музичне мистецтво естради, кваліфікація – артист естрадного ансамблю
(інструменталіст, вокаліст), керівник аматорського ансамблю естради, викладач
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів;
Спів (академічний, народний), кваліфікація – керівник аматорського хорового колективу,
артист хору, викладач спеціалізованих мистецьких навчальних закладів;
Народні інструменти, кваліфікація – керівник аматорського оркестру, ансамблю народних
інструментів, артист оркестру, ансамблю народних інструментів, викладач спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів;
Оркестрові духові та ударні інструменти, кваліфікація – керівник аматорського оркестру,
ансамблю духових інструментів, артист оркестру, ансамблю духових інструментів,
викладач спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.
Терміни навчання:
 Спеціалізації «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Туризм» - 2 роки 10
місяців.
 Спеціалізації «Музичне мистецтво естради», «Народні інструменти», «Оркестрові
духові та ударні інструменти», «Спів академічний, народний», «Видовищнотеатралізовані заходи», «Менеджмент соціально-культурної сфери» - 3 роки 10
місяців.

Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
здійснюється за результатами вступних іспитів, творчих конкурсів або співбесіди (в
передбачених Правилами прийому випадках):
Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються
результати вступних іспитів:
• Українська мова (перший предмет) для усіх спеціалізацій;
• Історія України – для спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»;
• Географія – для спеціалізації «Туризм».
Згідно з Правилами прийому до коледжу у 2018 році абітурієнтам пропонується на вибір
вступний екзамен з предмету «Географія» для спеціалізацій «Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа». Для спеціалізації «Туризм» на вибір пропонується вступний екзамен з
предмету «Історія України».
• Творчий конкурс (другий предмет) для спеціалізацій: «Музичне мистецтво естради»
(інструменталіст, вокаліст), «Спів» (академічний, народний), «Народні інструменти»,
«Оркестрові духові інструменти», «Народна хореографія», «Сценічне мистецтво»,
«Менеджмент соціально-культурної сфери».
Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного балу. Конкурсний бал
розраховується:
конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А + ОУ, де П1 - оцінка вступного іспиту з першого
предмета; П2 - оцінка вступного іспиту або творчого конкурсу з другого предмета; А середній бал документа про базову загальну середню освіту, ОУ - бал за успішне закінчення
підготовчих курсів навчального закладу для вступу до нього за шкалою від 0 до 4 балів
(згідно з додатком 2 Правил прийому).
Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору
та зарахування на навчання
 Прийом заяв з 02 липня до 14 липня 2018 року;
 Творчі конкурси, вступні іспити та співбесіди з 15 липня до 22 липня;
 Рейтинговий список вступників не пізніше 12.00 години 24 липня;
 Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до
зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 12.00 години
28 липня.
Зарахування вступників відбувається:
 за державним або регіональним замовленням не пізніше 18.00 години 30 липня;
 за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 02 серпня 2018р., додаткове
зарахування не пізніше 30 серпня;
 переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які
зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 07 серпня
2018р.
Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення
засобами електронного та мобільного зв’язку.
Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти
фізичних або юридичних осіб відбувається кожного робочого дня роботи Приймальної
комісії після встановлення зарахування осіб за державним замовленням.

Вартість навчання в рік у гривнях:
Народна хореографія 15000
Народні інструменти 15000
Оркестрові духові та ударні
інструменти 15000
Музичне мистецтво естради 15000
Музичне мистецтво спів 15000
Видовищно-театралізовані заходи
15000
Менеджмент соціокультурної
діяльності 15000
Інформаційна, бібліотечна та
архівна справа 13000
Туризм 15000







Ліцензований обсяг:
Народна хореографія 24
Народні інструменти 16
Оркестрові духові та ударні
інструменти 8
Музичне мистецтво естради 16
Музичне мистецтво спів 16
Видовищно-театралізовані заходи
12
Менеджмент соціокультурної
діяльності 12
Інформаційна, бібліотечна та
архівна справа 25
Туризм 20

Заява в паперовій формі подається вступником особисто.
До заяви вступник додає:
копію документа, що посвідчує особу (свідоцтво про народження подають особи,
яким виповнюється 14 років після 01 травня 2018 року);
копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
чотири кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
медичну довідку форма 086/у (вступник може пройти медогляд до 11 липня 2018р.);
інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими
умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у
строки, визначені для прийому документів.
Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання
спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за
рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали
документів.
Графік роботи приймальної комісії:
Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П’ятниця 10.00 – 18.00, Субота 10.00 – 15.00.
АДРЕСА КОЛЕДЖУ:
01015 м. Київ, вул. Івана Мазепи 15
(їхати автобусом № 24 або тролейбусом № 38 до зупинки Церква Спаса на Берестові,
найближча станція метро Арсенальна).
Телефон 044 280 30 30, 044 280 76 92, 044 280 28 42
Сайт коледжу www. koukim.com;
e-mail:koukim@ukr.net

