КРОПИВНИЦЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
у 2021 році проводить прийом студентів
на денну форму навчання за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво»
за регіональним замовленням та за кошти фізичних або юридичних осіб
на базі 9 та 11 класів за освітніми програмами (спеціалізаціями):
ОСВІТНІ ПРОГРАМИ/СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
ФОРТЕПІАНО
ОРКЕСТРОВІ СТРУННІ ІНСТРУМЕНТИ
(скрипка, альт, віолончель, контрабас)
ОРКЕСТРОВІ ДУХОВІ ТА УДАРНІ
ІНСТРУМЕНТИ (флейта, гобой, кларнет,
фагот, валторна, труба, тромбон, туба,
саксофон, ударні)
НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ (гітара, баян,
акордеон, домра, бандура, балалайка, цимбали)
ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ
СПІВ
ТЕОРІЯ МУЗИКИ

КВАЛІФІКАЦІЇ ВИПУСКНИКА
викладач мистецької школи; концертмейстер
додаткова - керівник аматорського колективу

викладач мистецької школи;
артист оркестру, ансамблю;
додаткова - керівник аматорського колективу.

викладач мистецької школи;
артист хору, ансамблю;
керівник аматорського колективу.
викладач мистецької школи;
артист хору, ансамблю.
викладач мистецької школи;
додаткова - керівник аматорського колективу.

Терміни навчання:
на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців;
на базі 11 класів – 2 роки 10 місяців (на І курс зі скороченим терміном навчання).
ТЕРМІНИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2021 РОКУ
№
1.

Етапи
Прийом документів

на базі 9 класів:
з 29 червня до 13 липня

2.

Вступні іспити та творчі конкурси

з 14 до 24 липня

3.
4.
5.
6.

Рейтинговий список вступників
Виконання вимог до зарахування
Зарахування на бюджет
Зарахування на контракт

27 липня
до 29 липня
31 липня
03 серпня

на базі 11 класів:
з 03.06 до 08.07
та з 14 до 26 липня
з 01 до 13 липня;
контракт з 14 липня
до 02 серпня
05 серпня
до 09 серпня
14 серпня
20 серпня

ПЕРЕЛІК ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
на базі 9 класів:
1.ТВОРЧИЙ КОНКУРС:
Усі спеціалізації (крім "Теорія музики"):
- фах (сольна програми);
- сольфеджіо (усно).
Спеціалізація "Теорія музики":
- сольфеджіо (письмово та усно);
- теорія музики (письмово та усно);
- музична література (усно);
- фортепіано.
2. УКРАЇНСЬКА МОВА
(диктант)

на базі 11 класів:
1.ТВОРЧИЙ КОНКУРС:
Усі спеціалізації (крім "Теорія музики"):
- фах (сольна програми);
- сольфеджіо (усно).
Спеціалізація "Теорія музики":
- сольфеджіо (письмово та усно);
- теорія музики (письмово та усно);
- музична література (усно);
- фортепіано.
2. ВСТУПНИЙ ІСПИТ (тести) з української
мови АБО СЕРТИФІКАТ ЗНО з української
мови (та літератури) 2018-2021 року

Вступники на базі 9 класів подають заяву про вступ в паперовій формі, до якої додають
наступні документи:
1. Копію паспорта.
2. Копію свідоцтва про базову загальну середню освіту і додатку.
3. Шість фотокарток розміром 3х4 та на цифрових носіях (СD-R).
4. Копію військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці.
5. Копію ідентифікаційного коду.
6. Документи про пільги, встановлені законодавством (якщо на такі претендує).
7. Документ про початкову мистецьку освіту (за наявності).
Під час подання заяви вступник пред'являє особисто оригінали документів.
Документи подаються у паперовій папці.
Вступники на базі 11 класів, які претендують на місця регіонального замовлення
(бюджет), реєструються відповідно до порядку, розміщеного на офіційному сайті коледжу
(https://bit.ly/3ul1KpT).
Інші - подають заяву про вступ в електронній формі, крім випадків, визначених у пункті 6.1.
розділу VІ Правил прийому (реєстрація електронних кабінетів з 01 липня 2021 року).
Оригінали документів подаються після надання рекомендацій до зарахування.
Слідкуйте за оновленням інформації на офіційному сайті коледжу (www.kmy.org.ua) в розділі
"Абітурієнту".
КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПИТАНЬ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ:
Циклова комісія / відділ

ПІБ голови
циклової комісії
МЕЛЬНИКОВА Людмила Іллівна

Фортепіано

Телефони
098-470-06-60
063-696-66-01

Оркестрові струнні інструменти

ІВАНЧЕНКО Марина Миколаївна

095-682-87-74

Оркестрові духові та ударні
інструменти

ЧЕРНИШЕНКО Володимир Петрович

066-124-41-98

Народні інструменти

СОЛОХА Тетяна Радомирівна

099-909-30-75

Хорове диригування

ТРУШИНА Оксана Михайлівна

050-618-41-05

Спів

ТРЕТЯКОВА Катерина Костянтинівна

066-781-76-36

Теорія музики

ПАНІЧЕВА Олена Миколаївна

050-147-20-84

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

м. Кропивницький,

Офіційний вебсайт:

вул. Євгена Маланюка, 4

www.kmy.org.ua

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

Telegram:
t.me/musical_college

Тел. (0522) 32-01-09
КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

Тел. (0522) 32-01-09

Instagram:
@musical_college

e-mail: kmfc@ukr.net

Facebook:
@music.college.kr

