ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИЙОМ У ВОЛИНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ УЧИЛИЩЕ
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ІМЕНІ І.Ф.СТРАВІНСЬКОГО У 2017 РОЦІ
на основі 9-ти класів (денна форма)
МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО Оркестрові духові інструменти; Оркестрові струнні інструменти;
Народні інструменти; Фортепіано –
Творчий конкурс (фах, муз. грамота, сольфеджіо), Укр. мова (диктант)
Хорове диригування –
Творчий конкурс (фах, муз. грамота, сольфеджіо, фортепіано), Укр. мова (диктант)
Теорія музики –
Творчий конкурс (муз. грамота, сольфеджіо, муз. літ-ра, ф-но), Укр. мова (диктант)
ХОРЕОГРАФІЯ (Народна хореографія) –
Творчий конкурс (фах), Укр. мова (диктант)
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ –
Творчий конкурс (рисунок, живопис), Укр. мова (диктант)
МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО Народне пісенне мистецтво –
СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО Видовищно-театралізовані заходи –
Творчий конкурс (фах), Укр. мова (диктант)
прийом заяв та документів: 01 липня 2017 року – 14 липня 2017 року до 18.00;
вступні іспити, творчі конкурси: 15 липня 2017 року – 22 липня 2017 року.
_____________________________________________________________________________

на основі 11-ти класів (денна форма)
ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА –
Укр. мова та література, Історія України (сертифікати ЗНО 2016 або 2017 років)
прийом заяв та документів: в письмовій формі: 12 липня 2017 року – 08 серпня 2017 року до 18.00;
для вступників на основі спеціальних умов – до 01 серпня 2017 року до 18.00;
в електронній формі (онлайн): 12 липня 2017 року – 25 липня 2017 року до 18.00;
співбесіда, вступні іспити для вступників на основі спеціальних умов – 02 серпня – 07 серпня 2017 року.
_____________________________________________________________________________

на основі 11-ти класів (заочна форма)
МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО Народне пісенне мистецтво –
СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО Видовищно-театралізовані заходи –
Творчий конкурс (фах), Укр. мова та література (сертифікат ЗНО 2016 або 2017 років)
ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА –
Укр. мова та література, Історія України (сертифікати ЗНО 2016 або 2017 років)
прийом заяв та документів: 12 липня 2017 року – 07 серпня 2017 року до 18.00;
вступні іспити, творчі конкурси: 08 серпня 2017 року – 16 серпня 2017 року.
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ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ
заява (подається особисто в паперовій формі)
документ, що посвідчує особу та громадянство;
свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який
посвідчує особу і громадянство;
військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)
рівень і додаток до нього;
сертифікат (сертифікати) ЗНО УЦОЯО (для 11-класників);
медичну довідку за формою 086-о (для вступників на спец. «Хореографія»);
документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних
іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом, якщо такі у вступника є.
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
АДРЕСА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:43001, Волинська область, м. Луцьк,
вул. Т. Шевченка, 50, тел. для довідок (0332) 72 44 92
детальніше див.: www.vdykim.lutsk.ua/abiturientam.html

