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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 2016 – 2017 

НАВЧАЛНИЙ РІК, 

 ДЕННА ФОРМА  НАВЧАННЯ  НА  БАЗІ  9-11 КЛАСІВ  

До КВНЗ КОР «Коледжу культури і мистецтв» приймаються  громадяни України, 

яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які 

перебувають в Україні на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень і бажають здобути вищу освіту. 

 

Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими  здійснюється з    

       урахуванням рівня творчих здібностей вступників, затвердженим наказом МОН 

 від 15 жовтня 2015 року № 1085 

 

 Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа, кваліфікація – організатор 

діловодства, фахівець з бібліотечної 

справи. 

 Менеджмент соціально-культурної 

діяльності, кваліфікація – організатор 

культурно-дозвіллєвої 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. 
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Термін навчання в коледжі: 

 3 роки 10 місяців – спеціалізації 

«Музичне мистецтво», «Народна 

хореографія», «Сценічне мистецтво», 

«Менеджмент соціально-культурної 

діяльності» 

 2 роки 10 місяців – спеціалізації 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа», «Туризм» 

Вступники складають вступні екзамени з таких предметів: 

Українська мова (диктант) – на всі спеціалізації мінімальний бал – 4. 

Історія України – для спеціалізацій «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»,  

«Менеджмент соціально-культурної діяльності»  мінімальний бал – 4. 

Географія – для спеціалізації «Туризм» мінімальний бал – 4. 

Творчий конкурс – для спеціалізацій «Музичне мистецтво – естрада» (інструменталіст, 

вокаліст), «Спів» (академічний, народний), «Народні інструменти», «Оркестрові духові 

інструменти», «Народна хореографія», «Сценічне мистецтво» - видовищно-

театралізовані заходи мінімальний бал - 4. 

Оголошується конкурс абітурієнтів на поповнення ІІ курсів за спеціалізаціями: 

 Бібліотечна справа, кваліфікація – 

фахівець з бібліотечної справи 

 Організація діловодства, кваліфікація 

– організатор діловодства 

 Туристичне обслуговування, 

кваліфікація – фахівець з туристичного 

обслуговування 

 Народна хореографія, кваліфікація – 

керівник аматорського хореографічного 

колективу, артист хореографічного 

ансамблю, викладач початкових 

мистецьких навчальних закладів  

 Музичне мистецтво естрада - 

керівник аматорського ансамблю 

естради, артист ансамблю естради, 

викладач початкових мистецьких 

навчальних закладів 

 Народна художня творчість: 

 Видовищно-театралізовані заходи, 

кваліфікація організатор театралізованих 

свят і обрядів, організатор культурно-

дозвіллєвої діяльності 

 Народне пісенне мистецтво, 

кваліфікація керівник аматорського 

хорового колективу, організатор 

культурно-дозвіллєвої діяльності  

 Народне інструментальне мистецтво 
(народні, духові  інструменти), 

кваліфікація керівник аматорського 

колективу народних, духових 

інструментів, організатор культурно-

дозвіллєвої діяльності 

 

Вступники складають вступні екзамени з таких предметів: 

 Творчий конкурс – для спеціалізацій «Музичне мистецтво естрада», «Народна 

хореографія» , «Народна художня творчість» мінімальний бал - 124 

Обов'язковим конкурсним предметом залишається українська мова та література. 

Необхідно буде подавати сертифікати ЗНО, видані у 2016 році. .Абітурієнти, що 

подають заяви на поповнення ІІ курсу можуть здавати вступні екзамени, та 

співбесіди якщо вони відповідають категоріям, що зазначені у розділах VII, IX 

Правил прийому до КВНЗ КОР «Коледжу культури і мистецтв» у 2016 році. 

 Українська мова і література  для абітурієнтів, що подають заяви на поповнення ІІ 

курсу  для усіх спеціалізацій - мінімальний бал – 100.  

 Історія України «Бібліотечна справа», «Організація діловодства» мінімальний бал - 

100 
  Географія спеціалізації «Туристичне обслуговування» мінімальний бал 100 
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Прийом заяв проводиться 11 липня до 20 липня 2016 року 

Творчі конкурси, вступні іспити та співбесіди проводяться з 21 липня до 28 липня  

Рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на 

місця державного замовлення оприлюднюється не пізніше 12.00 години 28 липня. 

Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти, 

оприлюднюється не пізніше 12.00 години 01 серпня. 

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування: 

на місця за кошти державного бюджету до 18.00 години 05 серпня; на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб не пізніше 10 серпня. 

Зарахування вступників на денну форму навчання на основі базової та повної 

загальної середньої освіти відбувається: за кошти державного бюджету не пізніше 

12.00 години 06 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 12 серпня. 

Заяви на ім’я директора коледжу подаються особисто. Вступники для здобуття 

ступеню молодшого спеціаліста подають заяви тільки в паперовій формі.  

 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

 копію документа державного зразка 

про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на 

основі якого здійснюється вступ, і 

додаток до нього; 

 копію сертифіката відповідного рівня 

зовнішнього незалежного оцінювання 

(для вступників на основі повної 

загальної середньої освіти) з 

предметів: «Українська мова та 

література» – базовий предмет (для 

усіх спеціалізацій); «Історія України» 

(для спеціалізацій «Організація 

діловодства» – для вступників на 

поповнення ІІ курсів); «Географія» - 

(для вступників на поповнення ІІ курсу 

за спеціалізацією «Туристичне 

обслуговування»)  

 копію документа, що посвідчує особу 

та громадянство (свідоцтво про 

народження або паспорт); 

 копії документів, які підтверджують 

право вступника на участь у конкурсі 

за результатами вступних екзаменів на 

основі повної загальної середньої 

освіти, зарахування за співбесідою, 

зарахування поза конкурсом. 

 чотири кольорові фотокартки розміром 

3 х 4 см. 

 Копії медичних довідок: форма 086-у; 

для спеціальності «Музичне 

мистецтво» (естрадний спів) – від 

фоніатра 

 Інші копії документів подаються 

вступником, якщо це викликано 

особливими умовами зарахування за 

відповідними спеціалізаціями 

установленими законодавством. 

У межах кожного рейтингового списку вступників за кожною спеціальністю рішенням 

Кабінету Міністрів України може визначатися гарантований обсяг (до 5 %) місць 

державного замовлення для пільгових категорій вступників, визначених законом. 
Графік роботи приймальної комісії: 

Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П’ятниця 10.00 – 18.00, Субота 10.00 – 15.00 

Гуртожитком коледж не забезпечує. Можливості для навчання осіб з особливими потребами відсутні. 

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 


