
ТУЛЬЧИНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ 

 

ЗАСІДАННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 5 

06.05.2022 

м. Тульчин 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про розгляд правил прийому на навчання до Тульчинського фахового коледжу 

культури у 2022 році. 

2. Про створення комісій по співбесіді та розгляді мотиваційних листів по набору 

абітурієнтів до Тульчинського фахового коледжу культури у 2022 році.  

3. Про розгляд та затвердження програм творчих конкурсів та індивідуальних усних 

співбесід для абітурієнтів Тульчинського фахового коледжу культури 2022 року. 

4. Про розгляд та затвердження вимог до написання мотиваційного листа для 

абітурієнтів Тульчинського фахового коледжу культури 2022 року. 
 

УХВАЛИЛИ 1.: Схвалити та подати на затвердження педагогічною радою коледжу 

проєкт правил прийому до Тульчинського фахового коледжу культури у 2022 році. 

 

УХВАЛИЛИ 2.:  

Склад комісій по індивідуальній усній співбесіді та розгляді мотиваційних листів 

Тульчинського фахового коледжу культури у 2022 році затвердити, викладачів 

ознайомити з наказом. 

 

УХВАЛИЛИ 3.: 

1. Затвердити програми творчих конкурсів та індивідуальних усних співбесід, 

підготовлені для абітурієнтів Тульчинського фахового коледжу культури 2022 

року, за такими спеціальностями з таких конкурсних предметів: 

a) на основі базової загальної середньої освіти: 

Спеціальності  Вступні випробування 

028 «Менеджмент соціокультурної 

діяльності» 

Творчий конкурс 

один тур: художня культура 

023 «Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація» 

Творчий конкурс 

один тур: рисунок 

029 «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» 

Індивідуальна усна співбесіда з 

української мови та історії України 

242 «Туризм» 
Індивідуальна усна співбесіда з 

української мови та географії 

 

b) на основі повної загальної середньої освіти: 

Спеціальності  Вступні випробування 

028 «Менеджмент соціокультурної 

діяльності» 

Творчий конкурс 

один тур: художня культура 

023 «Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація» 

Творчий конкурс 

один тур: рисунок 

029 «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» 

Індивідуальна усна співбесіда з 

української мови та історії України або 

географії 
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242 «Туризм» 

Індивідуальна усна співбесіда з 

української мови та історії України або 

географії 

2. Розмістити програми індивідуальних усних співбесід та творчих конкурсів на 

офіційному вебсайті коледжу. 

 

УХВАЛИЛИ 4.: 

1. Затвердити вимоги до написання мотиваційного листа, підготовлені для 

абітурієнтів Тульчинського фахового коледжу культури 2022 року. 

2. Розмістити вимоги до написання мотиваційного листа на офіційному вебсайті 

коледжу. 

 
 

Голова приймальної комісії                                 Леонід ТРАЧУК 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                               Наталія КАВУН 


