
ЖИТОМИРСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА 

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

Денна форма здобуття освіти (на основі базової  загальної середньої освіти 9 кл.) 

 

Спеціальності/Освітньо-професійні програми Вступні випробування Термін навчання 

028 Менеджмент соціокультурної діяльності 

 Народне пісенне мистецтво 

 Народне інструментальне мистецтво (духові, народні інструменти) 

 Видовищно-театралізовані заходи 

1. Творчий конкурс 

2. Українська мова (диктант) 

3 р. 10 міс. 

024 Хореографія 

 Народна хореографія 
1. Творчий конкурс 

2. Українська мова (диктант) 

3 р. 10 міс. 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

 Декоративно-прикладне мистецтво 

 Живопис 

Творчий конкурс 

1. Українська мова (диктант) 

3 р. 10 міс. 

022 Дизайн 

 Графічний дизайн 
1. Творчий конкурс 

2. Українська мова (диктант) 

3 р. 10 міс. 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

 
1. Українська мова (диктант) 

2. Історія України (усно) 

2 р. 10 міс. 

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 

 Кіно,-телеоператорство 
1. Творчий конкурс 

2. Українська мова (диктант) 

3 р. 10 міс. 

 



ЖИТОМИРСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА 

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

Денна та заочна форма здобуття освіти (на основі повної загальної середньої освіти 11 кл.) 

 

Спеціальності/Освітньо-професійні програми Вступні випробування Термін навчання 

028 Менеджмент соціокультурної діяльності  

 Народне пісенне мистецтво - денна та заочна форми навчання 

 Народне інструментальне мистецтво (духові інструменти -денна та заочна 

форми навчання; народні інструменти - тільки денна форма навчання) 

 Видовищно-театралізовані заходи - денна та заочна форми навчання 

1. Творчий конкурс 

2. Українська мова (ЗНО) або вступний 
екзамен з української мови – диктант (за 

вибором вступника) 

2 р. 10 міс. 

024 Хореографія (тільки денна форма навчання) 

  Народна хореографія 
1. Творчий конкурс 

2. Українська мова (ЗНО) або вступний 
екзамен з української мови – диктант (за 

вибором вступника) 

2 р. 10 міс. 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (денна та заочна 

форми навчання) 

 Декоративно-прикладне мистецтво 

 Живопис 

1. Творчий конкурс 

2. Українська мова (ЗНО) або вступний 

екзамен з української мови – диктант (за 

вибором вступника) 

2 р. 10 міс. 

022 Дизайн (тільки денна форма навчання) 

 Графічний дизайн 
1. Творчий конкурс 

2. Українська мова (ЗНО) або вступний 

екзамен з української мови – диктант (за 

вибором вступника) 

2 р. 10 міс. 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (денна та заочна форми навчання) 
 

1. Українська мова (ЗНО) або вступний 
екзамен з української мови – диктант (за 

вибором вступника) 

2. Історія України (ЗНО) або вступний 

екзамен з історії України (за вибором 

вступника) 

1 р. 10 міс. 

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво (денна та заочна форми навчання) 

 Кіно,-телеоператорство 
1. Творчий конкурс 

2. Українська мова (ЗНО) або вступний 
екзамен з української мови – диктант (за 

вибором вступника) 

2 р. 10 міс. 

 



До заяви про прийом документів вступники додають: 

 

 копію документа, що посвідчує особу (ID картка (паспорт) та довідка про 

реєстрацію (2 копії); 

 копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, 

і копію додатка до нього; 

 копію сертифіката (ів) зовнішнього незалежного оцінювання з предметів, що 

відповідають переліку вступних випробувань; 

 ідентифікаційний код (2 копії); 

 вісім кольорових фотокарток розміром 3x4 см; 

 медичну довідку за формою  086-О; 

 довідку про щеплення (форма №063); 

 документ про початкову мистецьку освіту з творчої спеціальності (якщо є); 

 військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці); 

 копія трудової книжки (для заочної форми навчання); 

 документ про пільги (якщо абітурієнт претендує на пільги); 

 папка на зав’язках, 2 конверти з маркою, 25 аркушів паперу. 

 

Примітка: із собою мати усі оригінали документів. 



ЦЕ ВАРТО ЗНАТИ! 
1.  Конкурсний відбір на навчання до Житомирського фахового коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка 

здійснюється за результатами вступних випробувань: 

  для вступу на основі базової загальної середньої освіти - у формі вступних екзаменів, творчих конкурсів або 

співбесіди; 

  для вступу на основі повної загальної середньої освіти - у формі зовнішнього незалежного оцінювання або вступних 

екзаменів на власний розсуд у будь-яких комбінаціях, творчих конкурсів, або співбесіди. У 2021 році приймаються 

сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років. 

2.  У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал вступника за відповідне вступне випробування  

підвищується на 25 відсотків. 

3.  Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову передвищу освіту у Житомирському фаховому 

коледжі культури і мистецтв імені Івана Огієнка на конкурсній основі відповідно до стандартів фахової передвищої 

освіти, якщо вони не здобули фахову передвищу освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста 

впродовж восьми попередніх років за кошти державного або місцевого бюджету. 

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти 

лише за кошти фізичних або юридичних осіб. 

4.  Право на першочергове зарахування для здобуття фахової передвищої освіти за мистецькими спеціальностями - 

право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до коледжу за кошти місцевого бюджету (за 

регіональним замовленням) за спеціальностями галузі знань 02 «Культура і мистецтво» в разі укладення ним угоди про 

відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу, що реалізується відповідно до 

частини третьої статті 43 Закону України «Про фахову передвищу освіту» та правил прийому. 
 


