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Історія училища 
У затишному куточку історичної частини Києва – на Печерських 

пагорбах за зеленню дерев сховався охайний будинок, в якому розмістився 

вищий навчальний заклад – Київське обласне училище культури і мистецтв. 

Училище є одним із найстаріших в Україні навчальних закладів з 

підготовки фахівців для закладів культури і мистецтва, який був заснований у 

1930 році як Київський технікум по підготовці організаторів культурно – 

дозвільної роботи. Училище часто змінювало назву, а в 2003 році отримало 

назву Київського обласного училища культури і мистецтв.  

Непроста історія навчального закладу – це не просто зміна назви, а 

поступальний рух щодо удосконалення підготовки фахівців для закладів 

культури області та інших регіонів України, період введення нових 

спеціальностей і спеціалізацій, удосконалення навчальних планів і програм, 

запровадження новітніх технологій навчання, зміцнення матеріально – 

технічної бази, залучення досвідчених педагогів, розширення контингенту 

студентів. 

З часу заснування, училищем підготовлено майже 14,5 тисяч 

кваліфікованих фахівців. Більшість з них продовжила навчання з обраної 

спеціальності в інститутах, академіях та університетах. Понад 30 випускників 

удостоєно почесних звань в галузі культури і мистецтва, понад 50 колишніх 

студентів працюють викладачами мистецьких навчальних закладів. 

Серед відомих випускників училища: 

Заслужені артисти: 
О. Литвиненко (артист – соліст Національного українського народного хору 

ім. Верьовки), С. Семеновський (художній керівник народного самодіяльного 

ансамблю «Колос» Національного аграрного університету), В. Тетеря (соліст 

фольклорного гурту «Козацькі забави»), А. Кирпань (колишній соліст 

симфонічного оркестру Національної опери та диригент Державного духового 

оркестру), В. Бойко (соліст симфонічного оркестру Національної опери та 

диригент Державного духового оркестру). 

Заслужені працівники культури України: 
Г. Сидоренко (солістка народного аматорського колективу «Чорнобривець» 

Миронівського РБК), Євгенія та Юрій Бурчак (солістка та художній керівник 

народного аматорського колективу «Троїсті музики» Бориспільського РБК), 

Л.Піменова (доцент кафедри хореографії Національного університету 

культури і мистецтв), В. Корнійчук (головний редактор «Української музичної 

газети»), А. Качан (художній керівник народного хореографічного колективу 

«Пролісок»  Баришівського РБК), Л. Пацунова (режисер Національного палацу 

культури «Україна»), Н. Жолуденко (директор Київського обласного центру 

народної творчості). 

 

Училище сьогодні 
Київське обласне училище культури і мистецтв – комунальний вищий 

навчальний заклад І рівня акредитації, підпорядкований управлінню культури і 
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туризму Київської обласної державної адміністрації, Міністерству культури і 

туризму України, має понад 80-річний досвід підготовки спеціалістів для галузі 

культури і мистецтва. 

З квітня 2010 року навчальний заклад очолює Заслужений діяч мистецтв 

України Романчишин Василь Григорович. 

В училищі працюють   висококваліфіковані викладачі.  Серед них 68% - 

спеціалісти вищої  категорії,  2 кандидати наук, 2 відмінника освіти України, 22 

викладача – методиста та 6 старших викладачів, 15 мають почесні звання в 

галузі освіти, культури і мистецтва. 

Сьогодні училище здійснює підготовку молодших спеціалістів на 

стаціонарній та заочній формах навчання з 5-ти спеціальностей та 8 

спеціалізацій ( сертифікованих і ліцензованих згідно з чинним законодавством 

України). 

Понад 50% студентів навчаються за державним замовленням. 

В навчальному закладі створено належні умови для успішного навчання 

студентів та роботи викладачів: сучасно оснащені навчальні кабінети, 

спортивний та актовий зали, костюмерна кімната, комп’ютерний клас, 

навчальна студія звукозапису, бібліотека (фонд налічує майже 25 тисяч 

екземплярів навчальної, музичної, художньої літератури), буфет. 

На базі училища діють творчі колективи: фольклорний гурт  «Онуки 

полянські», дівочий ансамбль народної пісні «Роксолана», ансамбль народної 

музики «Не журись!», духовий оркестр та оркестр народних інструментів, 

академічний хори «Надія», «Форманта», ансамбль бандуристок, ансамбль 

народного танцю «Молодощі», фолк-рок гурт «Києвичі», естрадні ансамблі. 

Училище є також базою діяльності Київської обласної молодіжної громадської 

організації «Студконцерт». 

Студенти  і випускники училища щорічно перемагають в престижних 

міжнародних, всеукраїнських та обласних фестивалях і конкурсах. 

 

Спеціальності та спеціалізації 
Сьогодні училище здійснює підготовку молодших спеціалістів на 

стаціонарній та заочній формах навчання з 5-ти спеціальностей та 8 

спеціалізацій (сертифікованих і ліцензованих згідно з чинним законодавством 

України): 

 Спеціальність «Народна художня творчість»:  

o народні та духові інструменти;  

o народне пісенне мистецтво;  

o видовищно – театралізовані заходи.  

 Спеціальність «Хореографія»:  

o народна хореографія.    

 Спеціальність «Музичне мистецтво»:  

o естрада. 

 Спеціальність «Бібліотечна справа» 

 Спеціальність «Діловодство» 
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На заочному відділенні студенти навчаються за 2 спеціальностями та 4 

спеціалізаціями: 

 Спеціальність «Народна художня творчість» (народні, духові 

інструменти, народне – пісенне мистецтво, видовищно – театралізовані 

заходи);  

 Спеціальність «Бібліотечна справа».  

 

Предметно-циклова комісія народознавства  

та культурно-дозвіллєвої діяльності 

Більшість випускників училища отримує кваліфікацію «Організатор 

культурно – дозвіллєвої діяльності», що забезпечує їм можливість виконувати 

багато видів професійної роботи в сфері культури, мистецтва та освіти:  

 керівник основних підрозділів установ клубного типу, центрів творчості, 

шкіл естетичного виховання; 

 завідуючий студією, позашкільним закладом; 

 керівник гуртка, аматорського колективу; 

 арт-директор, ведучий дискотеки, шоумен;  

 методист, організатор концертної діяльності. 

Компетентність майбутніх спеціалістів формується на теоретичних та 

практичних заняттях з дисциплін «Народознавство» та «Організація і методика 

культурно – дозвіллєвої діяльності». До професійних умінь відносяться: 

організація та проведення тематичних вечорів, свят, обрядів, фестивалів, 

концертних програм, аукціонів, ярмарків, презентацій, виставок, аукціонів, ток-

шоу тощо. 

Студентам надається можливість створювати творчі проекти різноманітних 

заходів і реалізовувати їх на практиці. 

Випускники училища користуються попитом на ринку праці і повагою як 

професіонали. На своїх робочих місцях вони демонструють уміння проводити 

різні соціальні дослідження, створювати умови для відпочинку та розвитку 

здібностей населення, працювати з сімейною, молодіжною, дитячою 

аудиторіями. Ринок праці все більш цікавиться організаторами дозвілля. Їх 

популярність  зростає. 

 

Предметно – циклова комісія загальноосвітніх дисциплін 
Комісія загальноосвітніх дисциплін існує в училищі з перших днів його 

існування. 15 викладачів комісії докладають багато зусиль до того, щоб дати 

студентам необхідні знання, які б відповідали вимогам атестату про загальну 

середню освіту та стали основою для вивчення дисциплін соціально – 

гуманітарної та економічної підготовки. Вони використовують новітні 

технології, зокрема, активні форми і методи навчання, добре володіють 

методикою викладання, враховують вікові особливості, застосовують 

індивідуальний підхід до студентів різних спеціалізацій.  

Належна увага в училищі приділяється питанню володіння студентами 

українською мовою. Діє гурток з української мови та літератури, проводяться 
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додаткові заняття по підготовці молоді до зовнішнього незалежного  

тестування.  Організовує  цю  роботу голова комісії Фурсова Н.В. 

Знання  з математики студенти здобувають на заняттях викладача – 

методиста Наюка М.В. – заступника директора з навчальної роботи.  

Виробленню естетичних смаків, любові до читання художніх творів,  

розвитку  наукового   світогляду   сприяють  викладачі Андрощук Л.А.,  

Андрієнко Т.С., Мирошниченко О.І.,  викладач – методист Лисенко А.І. 

Ґрунтовні знання з природознавства, географії своєї Батьківщини  та світу 

надають викладачі Гераймович І.А. та Андрощук Л.А. Вони виховують у 

молоді почуття любові до рідного краю, сприяють формуванню світогляду. 

Бізнес – курс з англійської мови викладає Анісімова І.А., з німецької –  

Дем’яненко Л.В.,  розмовні навички з іноземних мов формують викладачі 

Буренко М.М.,  Голенко І.П., Вінник В.В. 

Основам інформатики та роботі на комп’ютері навчає студентів 

Нам’ясенко В.В. Дбають про здоров’я та фізичний розвиток студентів 

викладачі фізичного виховання Захарченко Н.І. та Багнюк Т.М. 

 

Спеціальність «Народна художня творчість» 
Ліцензований обсяг прийому – 64 осіб на денне, 64 осіб - на заочне 

 

Спеціалізація «Народне інструментальне  мистецтво» 

(Народні інструменти) 
Форма навчання – денна і заочна 

Термін навчання: 

 денна форма – 3 роки 10 місяців (на базі 9 класів загальної середньої 

освіти);  

 заочна форма – 2 роки 10 місяців (на базі 11 класів загальної середньої 
освіти). 

Кваліфікація молодшого спеціаліста: 

 керівник аматорського колективу народних інструментів; 

 організатор культурно – дозвіллєвої діяльності; 

 викладач фахових дисциплін (за бажанням). 
 

 

Ті, хто обрав цю спеціалізацію у період навчання оволодівають грою на 

народних інструментах: баяні, акордеоні, домрі, балалайці, бандурі. Вивчають 

оркестрове диригування, інструментовку, методику роботи з оркестром. 

Випускники можуть працювати художніми керівниками оркестрів 

(ансамблів) народних інструментів, викладачами гри на народних 

інструментах.    

Спеціалізацію очолює Заслужений працівник культури України, викладач 

- методист Т.Ф. Ясюк. 

  

 



8 
 

Спеціалізація «Народне інструментальне мистецтво» 

(Духові інструменти) 

 

Форма навчання – денна і заочна 

Термін навчання:  

 денна форма – 3 роки 10місяців (на базі 9 класів загальної середньої 

освіти); 

 заочна форма – 2роки 10 місяців (на базі 11 класів загальної середньої 

освіти). 

Кваліфікація молодшого спеціаліста: 

 керівник аматорського колективу духових інструментів; 

 організатор культурно – дозвіллєвої діяльності; 

 викладач фахових дисциплін (за бажанням). 
 

Випускники отримують навички керування творчим колективом як 

диригент та музикант-виконавець на духових інструментах, оволодієте циклом 

музично-теоретичних дисциплін. Також можуть працювати художніми 

керівниками духових оркестрів,  викладачами гри на духових інструментах 

(флейта, кларнет, саксофон, тромбон, труба, туба), музикантами у професійних 

оркестрах. Спеціалізацію очолює викладач-методист Белоконєв С.М. 

 

Спеціалізація «Народне пісенне мистецтво» 

Форма навчання – денна і заочна 

Термін навчання:  

 денна форма – 3 роки 10 місяців (на базі 9 класів загальної середньої 

освіти); 

 заочна форма – 2 роки 10 місяців (базі 11 класів загальної середньої 

освіти). 

Кваліфікація молодшого спеціаліста: 

 керівник аматорського хорового колективу; 

 організатор культурно - дозвіллєвої діяльності; 

 викладач фахових дисциплін (за бажанням). 

 

 

Всю красу пісенного мистецтва ви понесете людям, якщо оволодієте:  

академічним, народним, хоровим і сольним співом, хоровим диригуванням, 

аранжуванням, навичками роботи з колективами, грою на баяні або фортепіано, 

музично – теоретичними дисциплінами. 

Ви можете працювати художніми керівниками самодіяльних хорів, 

вокальних та фольклорних ансамблів, артистами професійних хорових 

колективів, викладачами музики і співу в загальноосвітніх, дошкільних 

закладах, викладати у музичних школах, школах мистецтв. Спеціалізацію 

очолює викладач-методист Л.М. Якимчук. 
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Спеціалізація «Видовищно – театралізовані заходи» 

Форма навчання – денна і заочна 

Термін навчання:  

 денна форма – 3 роки 10 місяців (на базі 9 класів загальної середньої 

освіти); 

 заочна форма – 2 роки 10 місяців (на базі 11 класів загальної середньої 

освіти). 
Кваліфікація молодшого спеціаліста: 

 організатор театралізованих народних свят і обрядів; 

 організатор культурно – дозвіллєвої діяльності; 

 викладач народознавства (за бажанням ). 

Якщо ви відчуваєте в собі багато творчих здібностей, то професія 

організатор театралізованих свят і обрядів (по суті - режисер) – саме для вас. 

Студенти вивчають режисуру театралізованих заходів, історію свят і обрядів, 

основи сценарної майстерності, оволодівають сценічною мовою, основами 

хореографії, музичною грамотою, сценічною пластикою. 

Випускники можуть працювати художніми керівниками будинків 

культури і клубів, культорганізаторами свят і обрядів, очолювати аматорські 

театральні колективи. Для багатьох отримана освіта стала стартовою для 

майбутньої режисерської та акторської професій. Спеціалізацію очолює 

викладач-методист А.С. Горбов. 

 

Спеціальність «Хореографія» 
Ліцензований обсяг прийому - 24 осіб. 

 

Спеціалізація «Народна хореографія» 

Форма навчання – денна 

Термін навчання: 3 роки 10 місяців (на базі 9 класів загальної середньої освіти).  

Кваліфікація молодшого спеціаліста: 

 керівник аматорського хореографічного колективу; 

 артист ансамблю хореографії; 

 викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. 
 

 

Спеціалізація є однією з найпопулярніших серед молоді. Студенти 

вивчають класичний, народно – сценічний, український, історико-побутовий, 

бальний танці, історію хореографічного мистецтва  та національного костюму, 

методику викладання хореографічних дисциплін, музично – теоретичні 

дисципліни, майстерність актора,  основи  педагогіки та психології. 

Випускники можуть викладати в дитячих школах естетичного виховання, 

працювати керівниками хореографічних колективів будинків культури, клубів, 

центрів дитячої творчості та інших позашкільних закладів, загальноосвітніх 

шкіл, дитячих садків, танцювати в професійних хореографічних колективах. 

Спеціалізацію очолює Т.В. Борисенко. 
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Спеціальність «Музичне мистецтво» 
Ліцензований обсяг прийому - 16 осіб 

 

Спеціалізація «Естрада» 

Форма навчання  - денна 
Термін навчання:  

 денна форма – 3 роки 10 місяців (на базі 9,10 класів загальної середньої 

освіти), 2 роки 10 місяців ( на базі повної середньої освіти). 

Кваліфікація молодшого спеціаліста: 

 артист естради; 

 керівник  аматорського ансамблю естради; 

 викладач початкових  спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. 

 

Якщо ви маєте талант, мрієте про велику сцену, в училищі ви знайдете 

розуміння і підтримку щодо розвитку ваших здібностей. Ви станете 

професіоналом – виконавцем, оволодівши  сольним естрадним співом або грою 

на клавішних чи ударних інструментах, гітарі. тощо. 

Студенти вивчають основи диригування, вокального аранжування, 

інструментовку, методику керівництва ансамблем, викладання спецдисциплін, 

музично-теоретичні дисципліни.  

Творча молодь спеціалізації має можливість численних виступів на 

різноманітних культурно – мистецьких заходах, участі в професійних 

фестивалях і концертах, спілкування з провідними митцями України. 

Випускники можуть працювати в професійних естрадних колективах, 

мати сольну кар’єру, бути художніми керівниками естрадних ансамблів, 

викладати спеціальні дисципліни в дитячих музичних школах, школах 

мистецтв.  

Спеціалізацію очолює заслужений діяч мистецтв України, викладач-

методист М.М. Краснитський. 

  

Спеціальність «Бібліотечна справа» 

Ліцензований обсяг прийому - 20 осіб на денне, 20 осіб на заочне 

Форма навчання – денна і заочна 

Термін навчання:  

 денна форма – 2 роки 10 місяців (на базі 9 класів загальної середньої 

освіти) ;  

 заочна форма – 1 рік 10 місяців (на базі 11 класів загальної середньої 

освіти). 
Кваліфікація молодшого спеціаліста: 

 фахівець з бібліотечної справи. 
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Спеціальність була запроваджена в навчальний процес училища з  

перших днів його існування. Життя і сьогодні поставило професію бібліотекаря 

у перший  ряд найнеобхідніших і найактуальніших. Бібліотеки потребують 

професійно підготовлених і духовно розвинутих фахівців, які чітко 

орієнтуються у кон’юнктурі ринку, найновіших тенденціях розвитку науки, 

техніки, виробничих технологій. Якщо ви любите книгу – це ваша професія!  

Студенти вивчають українську, зарубіжну, дитячу літературу, систему 

обслуговування в бібліотеці, автоматизовані технології, соціальні комунікації, 

бібліотечні фонди, управлінську і бібліографічну діяльність бібліотеки. 

Випускники можуть працювати в різних відділах наукових, спеціалізованих, 

масових бібліотек, завідувачами філіалами централізованої бібліотечної 

системи, абонементними та читацькими залами, секторами масової роботи, 

бібліографами  у фондосховищах архівів, музеїв. 

Спеціальність  «Бібліотечна справа» очолює Т.Г. Набок. 

 

Спеціальність «Діловодство» 

 

Ліцензований обсяг прийому – 25 осіб 

Форма навчання – денна 

Термін навчання – 2 роки 10 місяців 
Кваліфікація молодшого спеціаліста: 

 організатор діловодства. 

Спеціальність є однією з наймолодших в училищі. Обробка та друкування 

документів, дотримання чинних державних стандартів, широке застосування 

комп’ютерних систем – особливості сучасного діловодства. 

Випускники можуть працювати діловодами, секретарями – референтами, 

секретарями в судах, органах державного управління, навчальних закладах, на 

підприємствах, в установах і організаціях, сучасних офісах різних галузей, 

архівах, сфері реклами та інформації. 

Спеціальність «Діловодство» очолює Т.Г. Набок. 

 

Умови вступу до КВНЗ «Київське обласне училище  

культури і мистецтв» 
Денне відділення: 

1. Бібліотечна справа – на базі 9 класів;  

2. Діловодство – на базі 9 класів. 

3. Народна художня творчість:  

o народне інструментальне мистецтво (народні, духові інструменти) - 

на базі 9, 10, 11 класів;  

o народне пісенне мистецтво, видовищно-театралізовані заходи: на 

базі 9, 10, 11 класів. 

4. Музичне мистецтво (Естрада) – на базі 9,10,11 класів. 

5. Хореографія – на базі 9 класів. 
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Термін навчання в училищі на денному відділенні 3 роки 10 місяців для осіб 

з базовою загальною середньою освітою зі спеціальностей: «Народна художня 

творчість», «Музичне мистецтво», «Хореографія», 2 роки 10 місяців 

«Бібліотечна справа» та «Діловодство». 

Вступники на денне відділення складають іспити на основі базової загальної 

середньої освіти (9-10кл.) з таких дисциплін: 

 Українська мова (диктант) на спеціальності: «Бібліотечна справа», 

«Діловодство», «Музичне мистецтво», «Народна художня творчість», 

«Хореографія».  

Крім того з: 

 Історії України – «Бібліотечна справа»; 

 Математики – «Діловодство». 

Зі спеціальностей: «Музичне мистецтво», «Народна художня творчість», 

«Хореографія» проводяться творчі конкурси зі спеціалізації, які є профільними. 

Для вступників на спеціальності  «Бібліотечна справа» та «Діловодство» 

профільним екзаменом є Українська мова. 

Вступники на базі повної загальної середньої освіти (11кл.) проходять 

зовнішнє незалежне оцінювання якості освіти з предметів «Українська мова та 

література», який є профільним, та «Історія України» для вступників на 

спеціальність «Бібліотечна справа», що підтверджується відповідними 

сертифікатами з кількістю балів не менше 124 з кожного предмету.  

Вступники цього ж освітнього рівня на спеціальності: «Музичне 

мистецтво», «Народна художня творчість», «Хореографія» надають сертифікат 

з «Української мови та літератури» (кількість балів не менше 124) та проходять 

творчі конкурси зі спеціалізацій. 

Особи, які здобули повну загальну середню освіту в 2007 році і раніше 

можуть складати вступні іспити з предметів «Українська мова та література» 

(усно), «Історія України» для вступників на спеціальність «Бібліотечна справа», 

а на спеціальності «Музичне мистецтво», «Народна художня творчість», 

«Хореографія», крім іспиту з «Української мови та літератури» проходять 

творчі випробування зі спеціалізації. 

 

Заочне відділення: 
Термін навчання – 2 роки 10 місяців на спеціальності «Народна художня 

творчість» та 1 рік 10 місяців на спеціальності «Бібліотечна справа», для осіб, 

які мають повну загальну середню освіту (11 кл.). 

Вступники на заочне відділення проходять зовнішнє незалежне 

оцінювання з предметів «Українська мова та література», та «Історія 

України» для вступників на спеціальність «Бібліотечна справа», що 

підтверджується відповідними сертифікатами з кількістю балів не менше 124 з 

кожного предмету, а на спеціальність «Народна художня творчість», крім 

надання сертифікату з «Української мови та літератури» (124 б.), проходять 

творчі випробування зі спеціалізації. 

Особи, які здобули повну загальну середню освіту в 2007 році і раніше, 

замість зовнішнього незалежного оцінювання можуть пройти  вступні 
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випробування з конкурсних предметів в училищі: «Українська мова та 

література» (усно), «Історія України» для вступників на спеціальність 

«Бібліотечна справа», а на спеціальніcть «Народна художня творчість», 

складають іспит з предмету «Українська мова та література» (усно) та 

проходять творчі випробування зі спеціалізації. 

По закінченні училища студенти отримують такі кваліфікації: 

 «Бібліотечна справа» - фахівець з бібліотечної справи; 

 «Діловодство» - організатор діловодства; 

 «Народне інструментальне мистецтво» (народні, духові інструменти) – 

керівник аматорського колективу народних, духових інструментів, 

організатор культурно–дозвіллєвої діяльності; 

 «Народне пісенне мистецтво» - керівник аматорського хорового 

колективу, організатор культурно – дозвіллєвої діяльності; 

  «Видовищно-театралізовані заходи» - організатор театралізованих 
народних свят і обрядів, організатор культурно-дозвіллєвої діяльності; 

 «Хореографія» - керівник аматорського хореографічного ансамблю, 

артист ансамблю хореографії, викладач початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів; 

 «Музичне мистецтво» (Естрада) – артист естради, керівник 

аматорського ансамблю естради, викладач початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів. 

 

Строки прийому заяв та документів 

На денне відділення: 
Прийом заяв проводиться з 01 липня  по 22 липня, для осіб, які мають 

складати вступні іспити та проходити творчі конкурси.  

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають  

вступних іспитів та творчих конкурсів на спеціальності «Бібліотечна справа», 

«Діловодство» до 31 липня.  

 

На заочне відділення: 

Прийом заяв проводиться з 10 липня по 31 липня. 

Від осіб, які не складають  вступних іспитів та творчих конкурсів – 08 серпня. 

Заяви подаються на ім´я директора особисто, до заяви додаються наступні 

документи: 

1. Атестат про повну загальну середню освіту, або свідоцтво про базову 

загальну середню освіту і додаток до них (оригінал або копія, завірена у 

встановленому порядку); 

2. Медична довідка встановленої форми 086-о, або її копія; 

3. Шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.; 

4. Копія трудової книжки, завірена адміністрацією (для осіб, що мають стаж 

роботи); 
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5. Особисто пред’являють паспорт громадянина України (для неповнолітніх 

– свідоцтво про народження); 

6. Ідентифікаційний номер; 

7. Сертифікат про проходження зовнішнього незалежного оцінювання з 

української мови та літератури, історії України , виданий у 2008, 2009, 

2010, та поточному роках. 

Вступні іспити на денному відділенні проводяться з 23 липня, на заочне 

відділення з 01 серпня. 

Зарахування до складу училища студентів проводиться не пізніше 10 серпня  

на денному відділенні та 15 серпня на заочному відділені. Особи, які склали 

вступні іспити і не пройшли за конкурсом на державне замовлення, можуть 

бути зараховані на умовах повної оплати навчання за рахунок підприємств, 

організацій, фізичних, юридичних осіб(за договорами), у кількості, що складає 

різницю між встановленим ліцензованим прийомом та державним 

замовленням. 

Зарахування вищезазначених абітурієнтів проводиться 25 серпня на денне 

та заочне відділення. 

Студенти денного відділення, які навчаються за державним замовленням, 

забезпечуються стипендією згідно діючого положення. 

Гуртожитком училище не забезпечує.  

Адреса училища: 

01601, м. Київ, вулиця Івана Мазепи, 15;  

тел: 280-30-30, 280-76-92 

 E-mailkoukim@ukr.net 

 

 

Інформація, за допомогою якої була написана довідка взята із сайту 

Київського обласного училища культури і мистецтв: www.koukim.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.koukim.com/
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ПРИМІТКИ 


