МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ТУЛЬЧИНСЬКИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ
ОГОЛОШУЄ
прийом студентів на 2019-2020 навчальний рік
Коледж готує молодших спеціалістів. Разом з дипломом про спеціальну освіту випускники отримують
атестат про повну загальну середню освіту. Набір проводиться на основі базової та повної загальної середньої освіти
на державній та платній основі. Форми здобуття освіти: денна та заочна.

1-й курс (денна форма здобуття освіти, на базі 9 кл.)
Спеціальності
 Освітньо-професійні програми

Вступні випробування

Термін
навчання

1. Творчий конкурс
2. Українська мова (диктант)

3 р. 10 міс.

028 Менеджмент соціокультурної діяльності






Народне пісенне мистецтво
Народне інструментальне мистецтво (духові та естрадні інструменти)
Народне інструментальне мистецтво (народні інструменти)
Кінофотовідеосправа
Видовищно-театралізовані заходи

024 Хореографія
 Народна хореографія

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
 Декоративно-прикладне мистецтво

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

242 Туризм
 Туристичне обслуговування

1. Творчий конкурс
2. Українська мова (диктант)
1. Творчий конкурс
2. Українська мова (диктант)
1. Українська мова (диктант)
2. Історія України (усно)
1. Українська мова (диктант)
2. Географія (усно)

3 р. 10 міс.
3 р. 10 міс.
2 р. 10 міс.
2 р. 10 міс.

Прийом документів з 01 до 13 липня 2019 року.
Вступні випробування з 16 до 18 липня 2019 року.
До заяви про прийом документів вступники додають:
документ про освіту;
медичну довідку (форма 086-о);
копію ідентифікаційного коду;
копію листа щеплення;
копію паспорта (до паспорта у формі ID-картки копію
довідку з місця проживання та про склад сім’ї;
довідки про реєстрацію місця проживання особи);
копію документа про музичну освіту (при наявності);
пільгові документи (в т.ч. копію чорнобильського посвідчення);
шість фотокарток розміром 3x4.
Примітка: із собою мати усі оригінали документів.

2-й курс (денна форма здобуття освіти, на базі 11 кл.)
Спеціальності
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
024 Хореографія
023 Образотворче мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація

Вступні випробування

1. Творчий конкурс
2. ЗНО з української мови та літератури
1. Творчий конкурс
2. ЗНО з української мови та літератури
1. Творчий конкурс
2. ЗНО з української мови та літератури

Термін навчання

2 р. 10 міс.
2 р. 10 міс.
2 р. 10 міс.

1. ЗНО з української мови та літератури
1 р. 10 міс.
2. ЗНО з історії України або географії
1. ЗНО з української мови та літератури
1 р. 10 міс.
242 Туризм
2. ЗНО з історії України або географії
Прийом документів з 10 липня 2019 року. Закінчується: 22 липня – для осіб, які вступають на основі
співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів; 29 липня – для осіб, які вступають тільки на основі
сертифікатів ЗНО.
Вступні випробування з 23 до 25 липня 2019 року.
До заяви про прийом документів вступники додають:
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

документ про освіту;
медичну довідку (форма 086-о), копію листа щеплення;
сертифікат ЗНО 2017, 2018 чи 2019 року;
довідку з місця проживання та про склад сім’ї;
копію паспорта;
копію посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
копію ідентифікаційного коду;
пільгові документи (в т.ч. копію чорнобильського посвідчення);
шість фотокарток розміром 3x4;
копію документа про музичну освіту (при наявності).
Примітка: із собою мати усі оригінали документів.

1-й курс (заочна форма здобуття освіти, на базі 11 кл.)
Спеціальності
Вступні випробування

 Освітньо-професійні програми

Термін
навчання

028 Менеджмент соціокультурної діяльності
 Народне пісенне мистецтво
 Народне інструментальне мистецтво (духові та естрадні

інструменти)
 Видовищно-театралізовані заходи

023 Образотворче мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація
 Декоративно-прикладне мистецтво

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

1. Творчий конкурс
2. ЗНО з української мови та літератури

2 р. 10 міс.

1. Творчий конкурс
2. ЗНО з української мови та літератури

2 р. 10 міс.

1. ЗНО з української мови та літератури
2. ЗНО з історії України або географії

1 р. 10 міс.

Прийом документів з 10 липня 2019 року. Закінчується: 22 липня – для осіб, які вступають на основі
співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів; 29 липня – для осіб, які вступають тільки на основі
сертифікатів ЗНО.
Вступні випробування з 23 до 25 липня 2019 року
До заяви про прийом документів вступники додають:
документ про освіту;
довідку з місця роботи (для осіб, які працюють);
сертифікат ЗНО 2017, 2018 чи 2019 року;
копію документа про музичну освіту (при наявності);
копію паспорта;
пільгові документи (в т.ч. копію чорнобильського посвідчення);
копію ідентифікаційного коду;
копію трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи);
шість фотокарток розміром 3x4;
копію свідоцтва про одруження (при зміні прізвища);
медичну довідку (форма 086-о);
копію військового квитка або посвідчення про приписку (для
довідку з місця проживання та про склад сім’ї;
військовозобов’язаних).
Примітка: із собою мати усі оригінали документів.

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ 2019
Реєстрація для участі в ЗНО триватиме з 05 лютого до 25 березня 2019 року
Графік проведення зовнішнього незалежного оцінювання Сайт Українського центру оцінювання якості
 23 травня – українська мова і література
освіти: http://testportal.gov.ua
 04 червня – історія України
Електронна пошта: org@testportal.gov.ua
 11 червня – географія
Телефон: (044) 486-09-62

ЦЕ ВАРТО ЗНАТИ











Брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів в коледжі (замість ЗНО),
або ЗНО 2017, 2018 чи 2019 року мають право (на базі 11 кл.):
особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особи з
інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової
служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби
громадянами України;
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) з 01 грудня 2018 року включно;
особи, звільнені від ЗНО в 2019 році через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в
Переліку захворювань та патологічних станів;
громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.
На зарахування за співбесідою мають право:
особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за
результатами співбесіди;
особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони
здоров’я та соціального захисту населення).
АДРЕСА КОЛЕДЖУ:

АДРЕСА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

м. Тульчин Вінницької області, вул. Миколи Леонтовича, 52 м. Тульчин Вінницької області, вул. Незалежності, 10
Телефон: (04335) 2-24-70, 2-29-01
Телефон: (04335) 2-36-05
Електронна пошта: tulchin_kulture@ukr.net
Сайт: https://uatkk.net

