КВНЗ КОР «БОГУСЛАВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ КОЛЕДЖ
ІМЕНІ І.С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО»









Дошкільна освіта (Англійська мова, Фізична культура)
Початкова освіта (Інформатика, Англійська мова)
Соціальна робота
Середня освіта (Фізична культура)
Середня освіта (Образотворче мистецтво)
Середня освіта (Музичне мистецтво)
Економіка
Право

Етапи вступної кампанії

Для вступників на основі
базової загальної середньої освіти (9 класів)

Початок прийому заяв та
документів

1 липня

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ

13 липня о 18:00

на основі вступних випробувань)

29 липня о 18:00

(для осіб, які вступають
тільки на основі сертифікатів ЗНО

Вступні іспити,
творчі конкурси

)

14 - 21 липня

23 - 28 липня (іспити)
1 - 22 липня (тв. конкурси)

не пізніше 12:00 23 липня

не пізніше 12:00 1 серпня

Виконання вимог до
зарахування (подання оригіна-

до 12:00 27 липня

лів документа про освіту та додатку до нього, сертифікатів ЗНО)

Зарахування вступників
 за державним (регіональним) замовленням

10 липня
22 липня о 18:00
(для осіб, які вступають

Закінчення прийому
заяв та документів

Оприлюднення
рейтингового списку

Для вступників на основі
повної загальної середньої
освіти (11 класів)

до 12:00 5 серпня

не пізніше 18:00 29 липня

не пізніше 12:00 6 серпня

не пізніше 1 серпня

не пізніше 12.00 16 серпня

 за кошти фізичних або
юридичних осіб

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

 документ, що посвідчує особу (паспорт, ID-картка з довідкою про місце реєстрації) –









копія
ідентифікаційний код – копія
свідоцтво про базову (повну) загальну середню освіту та додаток до нього – копія
сертифікати ЗНО (не менше 100 балів) – копія
4 кольорових фотокартки розміром 3х4 см
документи, які дають право на пільги – копії
військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних) – копія
для вступників на сп. Середня освіта (Фізична культура) – медична довідка за формою
№086/о з обов’язковим зазначенням спеціальності та результатів проби Руф’є, картка
профілактичних щеплень за формою №063/о
для вступників на сп. Середня освіта (Музичне мистецтво) – документ, що підтверджує
отримання музичної освіти (за його наявності)
Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються!

Назва
спеціальності/
освітня програма

Вступні випробування та
творчі конкурси (база 9 кл.)
1. Українська мова (диктант)
2. Математика (тестування)

1. Українська мова та література

1. Українська мова (диктант)
2. Біологія (тестування)

1. Українська мова та література

1. Українська мова (диктант)
2. Історія України (тестування) або
Правознавство (тестування)

1. Українська мова та література

Право

1. Українська мова (диктант)
2. Математика (тестування) або
Історія України (тестування)

1. Українська мова та література

Економіка

Середня освіта
(Фізична культура)

1. Українська мова (диктант)
2. Конкурс фізичних здібностей

1. Українська мова та література

Початкова освіта
Дошкільна освіта

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

Сертифікати ЗНО та творчі
конкурси (база 11 кл.)

Соціальна робота

Середня освіта
(Музичне мистецтво)

1. Українська мова (диктант)
2. Творчий конкурс
Середня освіта
(Образотворче мистецтво)

2. Математика або Біологія або
Історія України

2. Історія України або Біологія
або Іноземна мова
2. Історія України або Іноземна
мова або Математика

2. Математика або Біологія або
Історія України
2. Конкурс фізичних здібностей

1. Українська мова та література
2. Творчий конкурс

Для вступників на базі 9 класів з 17.06.2019 по 12.07.2019 працюватимуть підготовчі
курси. Предмети підготовки: українська мова, біологія, математика, образотворче
мистецтво.
Для вступників на базі 11 класів проводиться набір на заочну форму навчання за спеціальностями: Дошкільна освіта, Початкова освіта, Право.
Для сп. Середня освіта (Фізична культура): визначення сили – підтягування у висі на
високій перекладині (юнаки), згинання та розгинання тулуба із положення лежачи на
спині за 1 хв. (дівчата); витривалості – біг на 1000 м.

КОНКУРСИ

Для сп. Середня освіта (Музичне мистецтво): перевірка вокальних даних, загальних
музичних знань; гра на музичному інструменті.
Для сп. Середня освіта (Образотворче мистецтво): виконання зображення з натури за
допомогою графічних матеріалів та технік. На консультацію з собою мати: 1) аркуш паперу А-3 (30 х 41); 2) графітові олівці М, 2М, 3М; 3) ластик; 4) кнопки (зажим) для кріплення
паперу.

КОНТАКТИ

Офіційний сайт коледжу:
www.bgc.in.ua
Сторінка в соціальній мережі:
www.facebook.com/bgc.in.ua

Телефони: (04561) 4-28-85; (04561) 4-28-86
МТС: (066) 080-73-26; Life: (093) 052-34-00
Адреса: вул. Інтернаціональна, 17,

м. Богуслав Київської обл.

Проїзд: 120 км від м. Києва з автовокзалу «Видубичі»; 20 км від м. Миронівки
Дні відкритих дверей: 22 лютого та 30 березня

