
ТУЛЬЧИНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ 

 

Засідання приймальної комісії № 4 

19.02.2021 

м. Тульчин 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про розгляд та затвердження програм творчих конкурсів та вступних іспитів для 

абітурієнтів Тульчинського фахового коледжу культури 2021 року. 

2. Про розгляд та затвердження програм для проведення співбесід для абітурієнтів 

Тульчинського фахового коледжу культури 2021 року. 

 

УХВАЛИЛИ 1.: 

Затвердити програми творчих конкурсів та вступних іспитів, підготовлені для 

абітурієнтів Тульчинського фахового коледжу культури 2021 року, за такими 

спеціальностями (освітньо-професійними програмами) з таких конкурсних 

предметів: 

a) на основі базової загальної середньої освіти: 

Спеціальність 
Освітньо-професійна 

програма 

Конкурсні предмети 

перший предмет другий предмет 

029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа» 

Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

Українська мова Історія України 

242 «Туризм» 
Туристичне 

обслуговування 
Українська мова Географія 

028 «Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності» 

Народне 

інструментальне 

мистецтво (духові та 

естрадні інструменти) 

Українська мова 

Творчий конкурс 

один тур: музичний 

інструмент 

Народне 

інструментальне 

мистецтво (народні 

інструменти) 

Українська мова 

Творчий конкурс 

один тур: музичний 

інструмент 

Народне пісенне 

мистецтво 
Українська мова 

Творчий конкурс 

один тур: сольний спів 

Кінофотовідеосправа Українська мова 

Творчий конкурс 

один тур: фотоапаратура 

та фотозйомка 

Видовищно-

театралізовані заходи 
Українська мова 

Творчий конкурс 

один тур: акторська 

майстерність 

024 «Хореографія» Народна хореографія Українська мова 

Творчий конкурс 

один тур: народно-

сценічний танець 

023 «Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація» 

Декоративно-

прикладне мистецтво 
Українська мова 

Творчий конкурс 

два тури: 1) рисунок 

             2) композиція 
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b) на основі повної загальної середньої освіти: 

Спеціальність 
Освітньо-професійна 

програма 

Конкурсні предмети 

перший предмет другий предмет 

029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа» 

Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

Українська мова  
Історія України або 

географія 

242 «Туризм» 
Туристичне 

обслуговування 
Українська мова  

Історія України або 

географія 

028 «Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності» 

Народне 

інструментальне 

мистецтво (духові та 

естрадні інструменти) 

Українська мова  

Творчий конкурс 

один тур: музичний 

інструмент 

Народне 

інструментальне 

мистецтво (народні 

інструменти) 

Українська мова  

Творчий конкурс 

один тур: музичний 

інструмент 

Народне пісенне 

мистецтво 
Українська мова  

Творчий конкурс 

один тур: сольний спів 

Кінофотовідеосправа Українська мова  

Творчий конкурс 

один тур: фотоапаратура 

та фотозйомка 

Видовищно-

театралізовані заходи 
Українська мова  

Творчий конкурс 

один тур: акторська 

майстерність 

024 «Хореографія» Народна хореографія Українська мова  

Творчий конкурс 

один тур: народно-

сценічний танець 

023 «Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація» 

Декоративно-

прикладне мистецтво 
Українська мова  

Творчий конкурс 

     два тури: 1) рисунок 

                 2) композиція 

 

УХВАЛИЛИ 2.:  

Затвердити програми для проведення співбесід для абітурієнтів Тульчинського 

фахового коледжу культури 2021 року з таких конкурсних предметів: 
 

a) на основі базової загальної середньої освіти: 

спеціальності предмети 

028 «Менеджмент соціокультурної 

діяльності» 
 українська мова 

024 «Хореографія»  українська мова 

023 «Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація» 
 українська мова 

029 «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» 

 українська мова 

 історія України 

242 «Туризм» 
 українська мова 

 географія 
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b) на основі повної загальної середньої освіти: 

спеціальності предмети 

028 «Менеджмент соціокультурної 

діяльності» 
 українська мова 

023 «Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація» 
 українська мова 

024 «Хореографія»  українська мова 

029 «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» 

 українська мова 

 історія України або географія 

242 «Туризм» 
 українська мова 

 історія України або географія 

 
 

Голова приймальної комісії                               Л.Д. Трачук 
 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                             Н.А. Кавун 


