
  

 ТУЛЬЧИНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ 

оголошує прийом студентів на 2022-2023 навчальний рік 

 
Коледж готує фахових молодших бакалаврів. 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 

Менеджмент соціокультурної діяльності 

 Менеджмент соціокультурної діяльності  

1. Художня культура (усно) 

2. Українська мова (диктант) 
3 р. 10 міс. 

Хореографія 

 Народна хореографія 

1. Творчий конкурс 

2. Українська мова (диктант) 
3 р. 10 міс. 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

 Декоративно-прикладне мистецтво 

1. Творчий конкурс  

2. Українська мова (диктант) 
3 р. 10 міс. 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

1. Українська мова (диктант) 

2. Історія України (усно) 
2 р. 10 міс. 

Туризм 

 Туристичне обслуговування 

1. Українська мова (диктант) 

2. Географія (усно) 
2 р. 10 міс. 

 

Прийом документів – з 30.06.2022 до 13.07.2022. Вступні випробування – з 14.07.2022 до 23.07.2022. 
 

Додатковий прийом документів на платну форму – з 02.08.2022 до 06.08.2022.  

Вступні випробування – з 08.08.2022 до 12.08.2022. 
 

До заяви про прийом документів вступники додають: 

 документ про освіту; 

 копію паспорта; 

 довідку про реєстрацію місця проживання особи; 

 копію ідентифікаційного коду; 

 шість фотокарток розміром 3x4; 

 медичну довідку (форма 086-о); 

 копію листа щеплення; 

 довідку про склад сім’ї або витяг про зареєстрованих у будинку осіб; 

 пільгові документи (в т.ч. копію чорнобильського посвідчення); 

 копію документа про музичну освіту (при наявності). 

Примітка: із собою мати усі оригінали документів, ручку з чорною пастою, одному з батьків паспорт та ідентифікаційний код. 

 

 

2-й курс (денна форма здобуття освіти, на базі 11 кл.)  

Спеціальності Вступні випробування Термін навчання 

Хореографія 
1. Творчий конкурс  

2. Українська мова (тести) або ЗНО 
2 р. 10 міс. 

Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація 

1. Творчий конкурс  

2. Українська мова (тести) або ЗНО 
2 р. 10 міс. 

Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа 

1. Українська мова (тести) або ЗНО 

2. Історія України (усно) або географія (усно), або ЗНО 
1 р. 10 міс. 

Туризм 
1. Українська мова (тести) або ЗНО 

2. Історія України (усно) або географія (усно), або ЗНО 
1 р. 10 міс. 

 

Прийом документів розпочинається 14.07.2022.  

Закінчується:  *26.07.2022 – для осіб, які вступають на основі вступних випробувань;  

                     *03.08.2022 – для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО.  

Вступні випробування – з 27.07.2022 до 02.08.2022. 
 

 

До заяви про прийом документів вступники додають: 

 документ про освіту; 

 копію паспорта; копію ідентифікаційного коду; 

 шість фотокарток розміром 3x4;  

 довідку про склад сім’ї або витяг про зареєстрованих 

у будинку осіб; 

 сертифікат ЗНО 2019, 2020, 2021 чи 2022 року (при наявності); 

 медичну довідку (форма 086-о), копію листа щеплення; 

 копію посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних); 

 пільгові документи (в т.ч. копію чорнобильського посвідчення); 

 копію документа про музичну освіту (при наявності). 

Примітка: із собою мати усі оригінали документів, ручку з чорною пастою, одному з батьків паспорт та ідентифікаційний код. 
 

 
 

 

 



 

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

Спеціальності 

 Освітньо-професійні програми 
Вступні випробування 

Термін 

навчання 

Менеджмент соціокультурної діяльності 

 Менеджмент соціокультурної діяльності 

1. Художня культура (усно) 

2. Українська мова (диктант) 
2 р. 10 міс. 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

1. Українська мова (тести) або ЗНО  

2. Історія України (усно) або географія 

(усно), або ЗНО 

1 р. 10 міс. 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація 

 Декоративно-прикладне мистецтво 

1. Творчий конкурс  

2. Українська мова (тести) або ЗНО 
2 р. 10 міс. 

 

Прийом документів розпочинається 14.07.2022.  

Закінчується:  *26.07.2022 – для осіб, які вступають на основі вступних випробувань;  

                     *03.08.2022 – для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО.  

Вступні випробування – з 27.07.2022 до 02.08.2022. 
 

До заяви про прийом документів вступники додають: 
 

 документ про освіту; 

 сертифікат ЗНО 2019, 2020, 2021 чи 2022 року (при 

наявності); 

 копію паспорта; 

 довідку про реєстрацію місця проживання особи; 

 копію ідентифікаційного коду; 

 чотири фотокартки розміром 3x4; 

 медичну довідку (форма 086-о) 

 довідку з місця роботи (для осіб, які працюють); 

 копію документа про музичну освіту (при наявності); 

 копію військового квитка або посвідчення про приписку (для 

військовозобов’язаних); 

 копію трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи); 

 копію свідоцтва про одруження (при зміні прізвища); 

 пільгові документи (в т.ч. копію чорнобильського 

посвідчення). 

Примітка: із собою мати усі оригінали документів, ручку з чорною пастою.  
 

ЦЕ ВАРТО ЗНАТИ 

1. Конкурсний відбір на навчання до закладів фахової передвищої освіти здійснюється за результатами 

вступних випробувань: 

 для вступу на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) – у формі вступних іспитів, творчих 

конкурсів або співбесіди; 

 для вступу на основі повної (профільної) загальної середньої освіти (11 кл.) – у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання або вступних іспитів у будь-яких комбінаціях на власний розсуд 

вступника, творчих конкурсів, або співбесіди. У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього 

незалежного оцінювання  2019, 2020, 2021 та 2022 років. 

2. Для конкурсного відбору на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.) зараховуються бали 

сертифіката ЗНО або результати вступного іспиту з української мови (перший предмет). Замість 

результатів з української мови можуть використовуватися результати ЗНО 2019 та 2020 років з 

української мови і літератури. 

3. У разі подання результатів ЗНО бал вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 

25 відсотків.  
 

 

АДРЕСА КОЛЕДЖУ: 

м. Тульчин Вінницької області,  

вул. Миколи Леонтовича, 52 

Телефони: (04335) 2-24-70, 2-29-01 

Електронна пошта: tulchin_kulture@ukr.net 

АДРЕСА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ: 

м. Тульчин Вінницької області,  

вул. Незалежності, 10 

Мобільний телефон: 0682537776 

Сайт: https://uatkk.net 


