
ЖИТОМИРСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА 

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

Денна форма здобуття освіти (на основі базової  загальної середньої освіти, 9 кл.) 

Категорія 

вступників 

Прийом 

документів 

Вступні 

випробування 

Оприлюднення 

рейтингового 

списку, 

не пізніше 

Виконання 

вимог 

зарахування 

на бюджет, 

не пізніше 

Зарахування 

на бюджет, 

не пізніше 

Переведення 

на вакантні 

бюджетні 

місця, 

не пізніше 

Зарахування  

на контракт, 

не пізніше 

Тільки денна 

форма 

здобуття 

освіти 

від 30 червня 

до 18:00 

13 липня 

від 14 

до 21 липня 

12:00 

23 липня 

12:00 

27 липня 

18:00 

29 липня 
06 серпня 

31 липня, 

додаткове 

31 серпня 

Примітка: Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників строки прийому заяв та документів, 

конкурсного відбору і зарахування на навчання визначаються правилами прийому (при цьому зарахування на місця державного (регіонального) замовлення 

закінчується не пізніше 30 вересня) 

 

Спеціальності/ 

 Освітньо-професійні програми 
Вступні випробування Термін навчання 

028 Менеджмент соціокультурної діяльності 

 Народне пісенне мистецтво 

 Народне інструментальне мистецтво (духові, народні інструменти) 

 Видовищно-театралізовані заходи 

1. Творчий конкурс 

2. Українська мова (диктант) 
3 р. 10 міс. 

024 Хореографія 

 Народна хореографія 

1. Творчий конкурс 

2. Українська мова (диктант) 
3 р. 10 міс. 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

 Декоративно-прикладне мистецтво 

 Живопис 

Творчий конкурс 

1. Українська мова (диктант) 
3 р. 10 міс. 

022 Дизайн 

 Графічний дизайн 

1. Творчий конкурс 

2. Українська мова (диктант) 
3 р. 10 міс. 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 
1. Українська мова (диктант) 

2. Історія України (усно) 
2 р. 10 міс. 

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 

 Кіно-, телеоператорство 

1. Творчий конкурс 

2. Українська мова (диктант) 
3 р. 10 міс. 



ЖИТОМИРСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА 

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
 

Денна та заочна форма здобуття освіти (на основі повної загальної середньої освіти, 11 кл.) 

Категорія 

вступників 

Реєстрація 

електронних 

кабінетів 

Прийом 

документів 

Вступні 

випробування 

Оприлюднення 

рейтингового 

списку, 

не пізніше 

Виконання 

вимог 

зарахування 

на бюджет, 

не пізніше 

Зарахування 

на бюджет, 

не пізніше 

Переведення 

на вакантні 

бюджетні 

місця, 

не пізніше 

Зарахування 

на контракт,  

не пізніше 

Денна 

форма, 

сертифікати 

ЗНО 

від 

01 серпня 

від 

13 серпня 

до 18:00 

01 вересня 

- 
12:00 

03 вересня 

12:00 

04 вересня 

12:00 

13 вересня 
21 вересня 

12:00 

19 вересня, 

30 вересня 

Денна 

форма, 

творчі 

конкурси 

невійськові, 

квоти-1 

від 

01 серпня 

від 13 

серпня 

до 18:00 

22 серпня 

від 

23 до 29 

серпня 

12:00 

03 вересня 

12:00 

07 вересня 

12:00 

13 вересня 
21 вересня 

12:00 

19 вересня, 

30 вересня 

Денна 

форма, 

вступні 

іспити, 

квоти-2 

- 

від 13 

серпня 

до 18:00 

22 серпня 

від 

23 до 29 

серпня 

12:00 

03 вересня 

12:00 

04 вересня 

12:00 

07 вересня 
21 вересня 

12:00 

19 вересня, 

30 вересня 

Денна 

форма, 

співбесіда 

- 

від 13 

серпня до 

18:00 

22 серпня 

від 

25 до 28 

серпня 

12:00 

03 вересня 

12:00 

04 вересня 

12:00 

07 вересня 
- 

12:00 

19 вересня, 

30 вересня 

Заочна форма, 

бюджет 

Визначаються правилами прийому.  Прийом документів починається не раніше 13 серпня, тривалість кожної сесії прийому документів становить не 

більше 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв та документів, протягом яких 

проводиться конкурсний відбір, але не пізніше 30 листопада (при цьому зарахування на бюджетні місця закінчується не пізніше 30 вересня) 

Примітка: Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними 

конкурсними пропозиціями, проводяться до 09 серпня. 



 

Спеціальності/ 

 Освітньо-професійні програми 
Вступні випробування 

Термін 

навчання 

028 Менеджмент соціокультурної діяльності  

 Народне пісенне мистецтво – денна та заочна форми навчання 

 Народне інструментальне мистецтво (духові інструменти -денна та 

заочна форми навчання; народні інструменти - тільки денна форма 

навчання) 

 Видовищно-театралізовані заходи - денна та заочна форми навчання 

1. Творчий конкурс 

2. Українська мова та література (ЗНО) або вступний екзамен 

з української мови та літератури (за вибором вступника) 

2 р. 10 міс. 

024 Хореографія (тільки денна форма навчання) 

  Народна хореографія 

1. Творчий конкурс 

2. Українська мова та література (ЗНО) або вступний екзамен 

з української мови та літератури (за вибором вступника) 

2 р. 10 міс. 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  

(денна та заочна форми навчання) 

 Декоративно-прикладне мистецтво 

 Живопис 

1. Творчий конкурс 

2. Українська мова та література (ЗНО) або вступний екзамен 

з української мови та літератури (за вибором вступника) 

2 р. 10 міс. 

022 Дизайн (тільки денна форма навчання) 

 Графічний дизайн 

1. Творчий конкурс 

2. Українська мова та література (ЗНО) або вступний екзамен 

з української мови та літератури (за вибором вступника) 

2 р. 10 міс. 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  

(денна та заочна форми навчання) 

1. Українська мова та література (ЗНО) або вступний екзамен 

з української мови та літератури (за вибором вступника) 

2. Історія України (ЗНО) або вступний екзамен з історії 

України (за вибором вступника) 

1 р. 10 міс. 

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво  

(денна та заочна форми навчання) 

 Кіно-, телеоператорство 

1. Творчий конкурс 

2. Українська мова та література (ЗНО) або вступний екзамен 

з української мови та літератури (за вибором вступника) 

2 р. 10 міс. 


