
ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

Інформація для вступників на ОР Бакалавр 

 

Напрям підготовки 6.020102 Книгознавство, 

бібліотекознавство та бібліографія 

Факультет Культури і мистецтв 

Ліцензійний обсяг, осіб 25 (денна форма навчання) 

 25 (заочна форма навчання) 

Обсяг держзамовлення на 2014/2015 н.р., 

осіб 

10 (денна форма навчання) 

 8 (заочна форма навчання) 

Перелік конкурсних предметів у 

сертифікаті УЦОЯО 

1. Українська мова та література 

(базовий рівень)   

2. Історія України  

3. Іноземна мова або географія 

Загальний конкурс заяв на одне 

бюджетне місце 

2012 2013 2014 

д з д з д з 

20,1 4,9 17,2 2,6 27,5 2,6 

Прохідний бал на бюджетну форму 

навчання 

 

2012 2013 2014 

д з д з д з 

657,6 645,3 643,3 594,4 534,5 461,0 

Вартість навчання за кошти фізичних 

або юридичних осіб за рік при вступі у 

2015 році, грн. 

7 732 (денна форма навчання) 

 5 412 (заочна форма навчання) 

 

Перспективи працевлаштування 

 

Науково-дослідні інститути та 

організації; органи управління 

культури; інформаційно-доку-

ментні центри; бібліотеки; нав-

чальні заклади; музеї; архіви; 

редакції та видавництва; радіо і 

телебачення; науково-дослідні та 

інші спеціалізовані організації. 

 

 

 



Напрям підготовки 6.020201 Театральне мистецтво 

(акторське мистецтво) 

Факультет Культури і мистецтв 

Ліцензійний обсяг, осіб 35 (денна форма навчання) 

Обсяг держзамовлення на 2014/2015 н.р., 

осіб 

10 (денна форма навчання) 

Перелік конкурсних предметів у 

сертифікаті УЦОЯО 

1. Українська мова та література 

(базовий рівень)  

2. Історія України або географія   

3. Творчий конкурс  

Загальний конкурс заяв на одне бюджетне 

місце 

2012 2013 2014 

д д д 

2,0 3,2 24,8 

Прохідний бал на бюджетну форму 

навчання 

2012 2013 2014 

д д д 

653,7 686,3 522,0 

Вартість навчання за кошти фізичних або 

юридичних осіб за рік при вступі у 2015 

році, грн. 

 

7 732 (денна форма навчання) 

 

Перспективи працевлаштування 

 

Професійні театральні колекти-

ви; кіно, телебачення та радіо; 

друковані засоби масової інфор-

мації; науково-дослідні інститути 

та організації мистецтвознавчого 

спрямування; музеї; архіви; мис-

тецькі навчальні заклади. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Напрям підготовки 6.020201 Театральне мистецтво 

(театрознавство) 

Факультет Культури і мистецтв 

Ліцензійний обсяг, осіб 30 (денна форма навчання) 

Обсяг держзамовлення на 2014/2015 н.р., 

осіб 

5 (денна форма навчання) 

Перелік конкурсних предметів у 

сертифікаті УЦОЯО 

1. Українська мова та література 

(базовий рівень)  

2. Історія України або географія   

3. Творчий конкурс  

Загальний конкурс заяв на одне бюджетне 

місце 

2012 2013 2014 

д д д 

2,0 3,0 5,0 

Прохідний бал на бюджетну форму 

навчання 

2012 2013 2014 

д д д 

653,7 691,9 540,5 

Вартість навчання за кошти фізичних або 

юридичних осіб за рік при вступі у 2015 

році, грн. 

 

7 732 (денна форма навчання) 

 

Перспективи працевлаштування 

 

Професійні театральні колекти-

ви; кіно, телебачення та радіо; 

друковані засоби масової інфор-

мації; науково-дослідні інститути 

та організації мистецтвознавчого 

спрямування; музеї; архіви; мис-

тецькі навчальні заклади. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Напрям підготовки 6.020204 Музичне мистецтво 

Факультет Культури і мистецтв 

Ліцензійний обсяг, осіб 30 (денна форма навчання) 

Обсяг держзамовлення на 2014/2015 н.р., 

осіб 

13 (денна форма навчання) 

Перелік конкурсних предметів у 

сертифікаті УЦОЯО 

1. Українська мова та література 

(базовий рівень)  

2. Історія України або географія   

3. Творчий конкурс  

Загальний конкурс заяв на одне бюджетне 

місце 

2012 2013 2014 

д д д 

2,2 2,4 9,1 

Прохідний бал на бюджетну форму 

навчання 

2012 2013 2014 

д д д 

640,6 639,2 512,5 

Вартість навчання за кошти фізичних або 

юридичних осіб за рік при вступі у 2015 

році, грн. 

 

7 732 (денна форма навчання) 

 

Перспективи працевлаштування 

 

Професійні музичні колективи: 

хори, ансамблі, оркестри; мис-

тецькі навчальні заклади; серед-

ні загальноосвітні навчальні зак-

лади та ін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Напрям підготовки 6.020202 Хореографія 

Факультет Культури і мистецтв 

Ліцензійний обсяг, осіб 40 (денна форма навчання) 

Обсяг держзамовлення на 2014/2015 н.р., 

осіб 

5 (денна форма навчання) 

Перелік конкурсних предметів у 

сертифікаті УЦОЯО 

1. Українська мова та література 

(базовий рівень)  

2. Історія України або географія   

3. Творчий конкурс  

Загальний конкурс заяв на одне бюджетне 

місце 

2012 2013 2014 

д д д 

6,8 8,4 21,8 

Прохідний бал на бюджетну форму 

навчання 

2012 2013 2014 

д д д 

698,8 737,0 553,6 

Вартість навчання за кошти фізичних або 

юридичних осіб за рік при вступі у 2015 

році, грн. 

 

7 732 (денна форма навчання) 

 

Перспективи працевлаштування 

 

Мистецькі танцювальні колекти-

ви; театр та телебачення; мис-

тецькі навчальні заклади; 

центри дитячої та молодіжної 

творчості та ін. 

 

 

 

 


