ШАНОВНІ ДЕВ’ЯТИКЛАСНИКИ!
Ви не обрали свою професію? Не знаєте, як бути затребуваним і універсальним?
Як отримати безоплатно спеціальність, і як можна швидше?
Ви полюбляєте читати, вважаєте себе творчою людиною і не дуже дружите з
точними науками? Тоді Вам до нас, в Херсонське училище культури, на спеціальність
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».
Навчання 2 роки 8 місяців, стипендія – 700 грн
Документи до вступу приймаються на базі 9 класів (базова загальна середня освіта).
Дехто вважає, що бібліотекар-архіваріус – це не актуально і нудно… Але сучасна
бібліотечна система - це мультимедійний центр, який відвідують школярі, студенти, інші
верстви населення отримуючи безкоштовно книги, інтернет, модну періодику, та
можливість стати більш освіченим, креативним, яскравішим.
У Вас виникає питання, де потім працювати? Відповідаємо:
- централізована міська бібліотечна мережа – 34 бібліотеки; шкільні бібліотеки – 55;
вузівські – 10; бібліотеки коледжів, технікумів, ліцеїв; сотні бібліотек у містах і селах
області;
- архіви (на кожному підприємстві та в установах).
Ви отримаєте кваліфіковані знання та навички, а це означає можливість
працевлаштування у солідному офісі в якості архіваріуса, прес-секретаря, діловода.
Наші студенти вивчають психологію, педагогіку, менеджмент, вітчизняну та
зарубіжну літературу, спецпредмети з організації баз даних та інші дисципліни, навички
використання сучасних комп’ютерних технологій.. Отримують атестат про повну
середню освіту та диплом молодшого спеціаліста. Крім того, є можливість продовжити
навчання у вишах Харкова, Києва, Миколаєва за обраною спеціальністю. Вступ без ЗНО
та іспитів на 2 або 3 курси.
Що потрібно для вступу в Херсонське училище культури?
- свідоцтво про базову середню освіту;
- свідоцтво про народження (або інший документ, що посвідчує особу);
- ідентифікаційний код (копія);
- 6 фотокарток (3х4);
- медичну довідка за формою 086-о, виписка про щеплення за формою Ф063;
Документи приймаються з 11 по 20 липня. Вступні випробування з 21 по 27 липня.
Що Ви маєте здати на вступних іспитах?
- «Українська мова» (диктант)
- «Історія України» (усно).
На Вас чекає веселе студентське життя, повне фестивалів та конкурсів!!!
Не зволікайте! Чекаємо на Вас!
А ще ми запрошуємо Вас на звітний концерт Херсонського училища культури, який
відбудеться 15 травня о 18.00 в Херсонському обласному академічному музичнодраматичному театрі ім. М. Куліша. Вхід, до речі, вільний!!!
Отримати більш детальну інформацію можна на сайті училища /www.uchkult.ks.ua
та за телефонами: 0552-26-43-62, 0552-26-43-20, 0552-22-49-98, моб.тел. 095-328-69-29

