
 
КОЛЕДЖ 

КИЇВСЬКОГО 
МІЖНАРОДНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 

 
Ліцензія МОН України  

про надання освітніх послуг 
ІІ рівень акредитації 

 

 
 

Рівень освіти – молодший спеціаліст 
 

Форма навчання – денна 
 

Зроби свій перший крок 
до професійного зростання 

з КОЛЕДЖЕМ 
КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ! 
 

  успішне навчання у Коледжі надає  
можливість продовжити навчання в 
Київському міжнародному університеті 
за скороченими програмами; 

  спеціалізоване вивчення іноземних мов: 
заняття в спеціалізованих мовних кабі-
нетах, робочі мови - українська й  
англійська; 

  програми фізичного розвитку, оздоровчі 
програми (спортивні секції, змагання); 

  сучасна матеріальна база. 

 

 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ: 

 

 

081 Право 
Вступні іспити (на базі 9 кл.):  
українська мова; історія України 
Конкурс сертифікатів (на базі 11 кл.): 
українська мова та література; історія України. 
 

 

061 Журналістика  
Вступні іспити (на базі 9 кл.):  
українська мова; історія України. 
Конкурс сертифікатів (на базі 11 кл.):  
українська мова та література; творчий конкурс.
 

 

242 Туризм  
Вступні іспити (на базі 9 кл.):  
українська мова; географія. 
Конкурс сертифікатів (на базі 11 кл.):  
українська мова та література; історія України. 

 

 

026 Сценічне мистецтво 
Вступні іспити (на базі 9 кл.):  
українська мова; творчий конкурс.  
Конкурс сертифікатів (на базі 11 кл.):  
українська мова та література; творчий конкурс.

 

 

051 Економіка 
Вступні іспити (на базі 9 кл.):  
українська мова; математика. 
Конкурс сертифікатів (на базі 11 кл.):  
українська мова та література; математика. 

 

 

 

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 
Вступні іспити (на базі 9 кл.):  
українська мова; математика. 
Конкурс сертифікатів (на базі 11 кл.):  
українська мова та література; математика. 

 

 

192 Будівництво та цивільна ін-
женерія  
Вступні іспити (на базі 9 кл.): українська мо-
ва; математика. 
Конкурс сертифікатів (на базі 11 кл.):  
українська мова та література; математика. 
 

 

226 Фармація,  
промислова фармація  
Вступні іспити: (на базі 9 кл.):  
українська мова; хімія. 
Конкурс сертифікатів (на базі 11 кл.):  
українська мова та література;  
історія України. 
 
 

 

Для вступу в Коледж 
надаються такі документи: 

 

- заява; 
- свідоцтво про базову загальну середню освіту 

(9 кл.) з додатком або атестат про повну за-
гальну середню освіту (11 кл.) з додатком; 

- копія документа, що посвідчує особу (пас-
порт, у тому числі паспорт України у формі 
картки по досягненню 14-річного віку); 

- 4 кольорові фотографії 3x4; 
- копія довідки про присвоєння іденти-

фікаційного коду; 
- сертифікати Українського центру оцінюван-

ня якості знань  
(для вступників на базі 11-го класу). 

 

Терміни прийому документів і  
вступних випробувань до Коледжу: 

 

На базі 9 класів: 

•      1.07 – 14.07.2017 року   –   прийом документів; 
•      15.07 – 22.07.2017 року – вступні випробування, 
творчі конкурси; 
•      31.07. 2017 р. - оприлюднення рейтингових спис-
ків  вступників. 

На базі 11 класів: 
• 12.07.-01.08.2017 – прийом документів      
(спеціальності, на які передбачено випробування); 
•  12.07 – 08.08.2017 – прийом документів      
(на спеціальності лише за сертифікатами ЗНО); 
•     28.07 – 07.08.2017 – вступні випробування, творчі 
конкурси; 
•      09.08.2017 – оприлюднення рейтингових списків. 
 
                     тел./факс:  (044) 594-03-04 
                                тел.: (068) 920-36-89  
                                         (063) 935-19-28 

 

www.kymu.edu.ua/college 
e-mail: info@kymu.edu.ua 

 

Aдреса: 
03179, Україна, 

м. Київ, вул. Львівська, 49 


