
Історія коледжу 
 

Заклад освіти започаткував свою історію в 1930 році як «Технікум масової 

комуністичної освіти», який мав два відділення: організаційно-масове (готувало клубних 

працівників) і бібліотечне (готувало бібліотекарів середньої кваліфікації). Технікум 

зробив два випуски, всього 43 спеціалісти. Інформацію про першого директора 

технікуму не встановлено. Другий випуск був при директорі Морозенку, завідувачу 

навчальною частиною Коцюбинському, парторгові Маркітан. 1-й випуск складався з 21 

випускника,  2-й – з 23 (підтверджується фотовіньєткою). 

У 1934 році відповідно до наказу Наркомату освіти за підписом В.П. Затонського 

№ 33 від 11.06.1934 «Про реорганізацію технікумів масової комуністичної освіти в 

бібліотечні технікуми», технікум було перейменовано в бібліотечний, який випускав 

лише бібліотекарів. Організаційно-масовий відділ було ліквідовано, остаточне рішення з 

цього питання було прийнято постановою Всеукраїнського ЦВК та РНК УРСР «Про 

роботу масових бібліотек» від 24.07.1934. 

Перший випуск бібліотечного технікуму відбувся в 1935 році, випущено 37 

спеціалістів (директор – А.В. Трикуліч). 

У 1937 році за Наказом Наркомату освіти № 1584 від 31.08.1937 «Про 

перейменування бібліотечних технікумів в бібліотечні школи» Тульчинський 

бібліотечний технікум, як і інші заклади в республіці, був перейменований у бібліотечну 

школу. Директором було призначено П.С. Ременяка  До того часу директорами, крім 

А.В. Трикуліча , були О.І. Єрмолкович , Ф.А. Жура. 

За постановою Раднаркому УРСР від 02.09.1937 у Вінницькій, Одеській, 

Донецькій областях організовувались політосвітні школи. На Вінниччині така школа 

була відкрита в м. Тульчині у приміщенні, де нині діє коледж ветеринарної медицини. 

Школи готували директорів, інструкторів районних будинків культури, завідувачів 

клубів, масовиків. Директорами школи були Іншаков, І.А. Забайрачний, П.І. Фурдуєв. 

Бібліотечна та політосвітня школи в довоєнний період були добре забезпечені 

навчально-матеріальною базою. До початку війни 1941-1945 рр. школи випустили 534 

спеціалісти, в т.ч. бібліотечна школа – 404 (7 випусків), політосвітня школа – 130 (2 

випуски). 

Велика вітчизняна війна, тимчасова окупація нашої території (1941-1944 рр.) 

перервала їх роботу. У дні війни значна частина випускників, викладачів брали активну 

участь у боротьбі з ворогом. 

На фронтах вітчизняної війни воювали директори Ременяк П.С., Фурдуєв П.І, 

викладачі Хотич Ю.Т., Лисанчук П., Блошаненко А.П., Літвінов, випускники 

Линдрик О., Мізернюк М.Ф., Ліванчук С.А., Малюський Г.В., Самійлюк Я.О., 

Овчарук П.С., Кошолап К., Багрій І.Л. та багато інших. Випускник Гриб О.Ф. за 

форсування річки Дніпро удостоєний високого звання Героя Радянського Союзу. Через 

півроку він загинув у боях з ворогом. На батьківщині, в с. Холодівці, йому встановлено 

бюст, у місцевій школі відкрито музей. У тилу ворога діяли випускники Кокошко Я.С. 

(партизан, керівник групи с. Тиманівка), Настя Медвідь (м. Вінниця, в групі І. Бевза), 

викладач Дербань О.І. та інші. 

Після звільнення м. Тульчина від фашистських загарбників (березень 1944 р.) в 

приміщенні колишньої бібліотечної школи (вул. Леніна, 54) у травні 1944 року відкрито 

технікум підготовки політосвітніх працівників, який мав два відділи: клубний і 

бібліотечний. Директором технікуму з травня по жовтень 1944 року працював Хотіч 

Юрій Трохимович. Після нього було призначено директором Нетіса Ісаака Мойсейовича. 
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Викладачами працювали Волович Д.Г., Підопригора М.Р., Вексельман Т.Т., 

Мільгром Т.С., Шварцзайд Ю., Пайкін М.К., Зелінський І.С. 

У перші післявоєнні роки викладачам і учням було досить важко. Навчально-

матеріальна база практично була відсутня, тільки почала створюватись. Робили 

примітивні, замість стільців, ослони. Бібліотека поповнювалась шляхом збирання книг у 

населення. 

На 01.03.1945 в технікумі навчалось 8 груп, в т.ч. на 1-му та 2-му курсах по 3 

групи, на 3-му – 2 групи. У 1945 році зроблено перший випуск і видано документ про 

закінчення навчання в технікумі 32 учням: у т.ч. клубників – 11, бібліотекарів – 21 (див. 

наказ по технікуму № 14 від 17.07.1945). 

Навчання в технікумі було платним – 75 крб. на рік. Звільнялись від плати ті, хто 

мав пільги. Учні, які добре навчались, отримували стипендію: на 1-му курсі – 80 крб., на 

2-му – 100 крб., на 3-му – 120 крб. 

У 1946 році наказом Комітету в справах культосвітніх установ при Раді Міністрів 

УРСР № 721 від 06.04.1945 директором технікуму призначено Недригайлова Юрія 

Олександровича. 

У цьому ж році випущено (2-й випуск) 32 спеціалісти: клубників – 14, 

бібліотекарів – 18 (див. наказ № 20). 

На 1946-1947 навчальний рік було зараховано 153 учні, в т.ч. на 1-й курс – 125. А 

всього навчалося в групах 284 учні. 

На цей час уже дещо покращилась навчально-матеріальна база. Технікум мав 8 

класних кімнат, бібліотеку, канцелярію, кабінет директора. Було 43 навчальних столи, 50 

лав, 25 стільців, 7 шаф, 9 класних дошок, 14 вішалок, більшість з яких підлягали 

списанню. 

Бібліотека нараховувала 3020 примірників книг, в т.ч. 1176 підручників, 530 книг 

художньої літератури та 968 – політичної літератури. При технікумі працював 

гуртожиток на 125 місць, однак це були старі приміщення. 

У цих складних умовах навчально-виховна робота все-таки була налагодженою. 

Працювали кабінети: культосвітньої роботи, фізико-математичний, історико-

географічний, військовий. Успішність учнів складала 3,9-4,1 бали. Велась активно 

позакласна робота. За 1946-1947 навчальний рік для учнів прочитано 22 лекції, 73 бесіди 

по класах, 47 інформацій, випущено 14 загальнотехнікумівських та 11 класних стінних 

газет, проведено 145 зборів учнів. Добре працювали гуртки художньої самодіяльності, 

які нараховували учасників: хоровий – 58, драматичний – 20, хореографічний – 30, 

музичний – 30, фотографії – 28, бібліотечний – 59. 

Про їх активність свідчить такий приклад. Хоровий гурток (керівник 

Мільгорм Б.С.) за навчальний рік виступив 38 разів, музичний (керівник Шаповалов) мав 

13 виступів, драматичний (керівник Зелінський) підготував 4 п’єси і мав 9 виступів. Під 

час весняної посівної кампанії працювало 2 агітбригади. 

Викладачі та учні технікуму брали активну участь у виконанні заходів 

безпосередньо в м. Тульчині по перетворенню його в зразковий центр соціалістичної 

культури, зокрема в благоустрої літнього саду-парку, будівництві міського стадіону 

Нестерварського ставку, розчистці пустищ, посадці дерев, квітів та інших роботах. 

Технікум мав і невеличке підсобне господарство – 8 га землі. Тут вирощували 

картоплю, овочі для власних технікумівських потреб. Декілька післявоєнних років учні 

працювали на заготівлях торфу, деревини для опалення навчального корпусу і 

гуртожитків. Так, згідно з наказом № 93 від 01.07.1946, кожен учень повинен був 
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заготовити два кубометри дров. Гарним було самоуправління учнівської молоді. Активно 

діяла каса взаємодопомоги. Комітет комсомолу і профспілковий комітет регулювали 

практично все життя учнів, в т.ч. питання харчування (налагодженою була робота 

учнівської їдальні). Такі складні питання учительський і учнівський колективи 

виконували не один навчальний рік. 

Враховуючи важкі і складні умови навчання та виховання учнівської молоді, 

облвиконком своїм рішенням № 1807 від 25.10.1947 визначив заходи щодо зміцнення 

матеріально-технічної бази технікуму і побутових умов учнів, що, безумовно, позитивно 

позначилося на навчально-виховному процесі. 

У 1947 році технікум перейменовано в технікум підготовки культурно-освітніх 

працівників, теж з двома відділеннями. 

У цьому ж році відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР № 250 від 

05.03.1947 «Про Заходи до зміцнення районних і сільських бібліотек» в технікумі 

відкрито заочне відділення, на якому готувалися бібліотечні і клубні працівники. 

Перший випуск заочного відділу відбувся в 1949 році. Було випущено 8 бібліотекарів і 

10 клубних працівників. 

У 1949-1950 рр. в технікумі навчалось 230 учнів, щорічно кількість учнів 

зростала. 

У 1950 році директором призначено Х.Ф. Руденка, а в серпні 1954 року – 

П.Ф. Васильєва. Йшли роки за роками. Поступово змінювалась навчально-матеріальна 

база, покращувались умови навчання, життя, побуту учительського і учнівського 

колективів. 

З 1956 року технікум розпочав прийом на навчання абітурієнтів із середньою 

освітою, терміном навчання два роки. Для навчання заклад мав 3 піаніно, інструменти 

двох домрових оркестрів, одного духового оркестру, 92 баяни, 1 гармошку. 

У цьому ж році при технікумі розпочали діяти 6-ти місячні курси колгоспних 

баяністів-хормейстерів, а з 1959 року – 9-ти місячні, що давало змогу повніше 

задовольняти запити сіл області в підготовці кадрів для їх закладів культури. 

У 1960 році запроваджено 4-річний термін навчання. На стаціонарі готувались 

такі спеціалісти: керівник самодіяльного хорового колективу, керівник оркестру духових 

інструментів, керівник оркестру народних інструментів. Тепер випускник отримував 

кваліфікацію «клубний працівник, керівник …колективу», тоді, як раніше – 

«організатор-методист клубної роботи». Перший випуск відбувся в 1964 році. 1966 року 

відновлено 3-річне навчання, але підготовка зі спеціалізацій залишилась. 

У 1961 році технікум перейменовано в культурно-освітнє училище. У 1962 році 

закінчено прибудову навчального корпусу по вул. Леніна, в якій розміщена актова зала 

на 250 місць, одна класна кімната, службова кімната, гардеробна. 

У 1965 році бібліотечний відділ було ліквідовано, але згодом, у 1969 – знову 

відновлено. У 1965 році директором училища було призначено І.А. Райчука. 

Ювілейного року 50-річчя жовтня матеріальна база училища ще більш 

покращилась. Було вже 15 кімнат для індивідуального навчання, працювало центральне 

опалення. Для навчання учнів було 25 піаніно, рояль, 77 баянів, 3 комплекти духових 

інструментів, 7 бандур, 3 комплекти народних інструментів. Книжковий фонд бібліотеки 

училища складав 18450 примірників книг, обладнано автоклуб. 

За роки існування училище підготувало на стаціонарі 2248 спеціалістів (1144 

бібліотечних, 1104 клубних працівники) і на заочному відділі 1693 (1231 бібліотечних і 

472 клубних працівники). Всього було підготовлено 3941 спеціаліст на 1967 рік. 
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У честь ювілею 50-річчя жовтня (1967 р.) за багаторічну, сумлінну працю в 

училищі нагороджені Почесною грамотою обласного управління культури викладачі: 

Е.О. Катенін, М.О. Соловйов, Д.Г. Волович, М.І. Бугай, П.В. Задирака, О.К. Поштар, 

В.Д. Голюк, Л.А. Козловська, М.І. Гриневич, В.Я. Романов, директор училища 

І.А. Райчук. 

У 1969 році закінчено ще одну прибудову до основного приміщення по 

вул. Леніна, в якій розміщено бібліотеку з читальним залом на 45 місць, учительську, 3 

класних кімнати, а в старому приміщенні, де була бібліотека, обладнано буфет на 40 

посадкових місць, 2 класи для індивідуальних занять. 

У 1970 році директором училища призначено В.В. Стрельбицького. 

У 1974 році училище уже мало 146 баянів, 48 піаніно, 1 рояль, 4 комплекти 

духових оркестрів, 3 комплекти народних інструментів, 7 бандур. У цьому ж році вперше 

упорядковано архів училища. 

У 1975 році директором призначено В.П. Чернія, а з 1979 року – Циганюка В.Ф. 

У 1980 році училище вперше відзначало дату свого народження – 50-річчя, а в 

1985 – 55-річчя. На цю дату училищем за роки існування підготовлено 7515 спеціалістів. 

У ці роки матеріальна база для навчання ще покращилась. 1982 року почалось освоєння 

приміщень основного корпусу колишнього палацу Потоцького. 

У 1985 році училище мало 28 аудиторій для групових занять, 14 – для занять з 

підгрупами, 37 – для індивідуальних занять,12 службових кімнат, 2 актові зали на 520 

місць, 10 лабораторій, бібліотеку з читальним залом, книжковий фонд якої нараховував 

18958 екземплярів книг, тир та три майстерні. 

Викладацьку роботу вели 132 викладачі, в тому числі 80, які в свій час навчалися 

в нашому училищі, 100 із них мали вищу освіту, працювали і ветерани училища 

Ю.Т. Хотіч, М.О. Соловйов, Л.А. Козловська, М.І. Бугай, М.І. Дімент, В.Д. Голюк, 

О.К. Поштар, О.М. Нестеров та ін. 

Навчання уже велось за кабінетною системою. Працювали кабінети історії СРСР, 

наукового атеїзму, української та російської мов і літератур, фізики, хімії, клубознавства, 

бібліографії, організації бібліотечних фондів і каталогів, техзасобів, культосвітньої 

роботи, історії музики, духових, народних інструментів, фотокінолабораторія, майстерня 

з ремонту музичного інвентаря, майстерня з виготовлення декорацій і бутафорій, кабінет 

засобів наочної агітації, костюмерна, лінгафонний кабінет, педагогічний кабінет, 

кабінети початкової військової підготовки та виробничої практики. 15 кабінетів 

обладнано техзасобами, встановлено 64 дистанційні пульти управління. Для проведення 

занять, організації відпочинку використовувалось 26 магнітофонів, 9 кінопроекторів, 6 

епідіаскопів, 13 телевізорів, 3 апарати ЛЕТІ, 11 діапроекторів, 12 фільмоскопів, 32 

електрообчислювальні прилади. Обладнано 3 класи програмового навчання. В наявності 

були 60 фортепіано, 180 баянів, 8 бандур, 5 комплектів народних і 5 комплектів духових 

інструментів та один – для естрадного концерту. В училищі працювало 19 предметних і 

14 гуртків художньої самодіяльності. 

У 1985 році освоєно східний корпус колишнього палацу Потоцького. Ще більше 

розширилась навчальна база училища. У східному корпусі розміщено учнівську їдальню. 

У 1986-1987 навчальному році навчалося на стаціонарі 572 та заочно – 358 учнів, всього 

930. Працювала школа передового педагогічного досвіду (керівник В.Д. Курбатов). Як і в 

попередні роки, учнівський колектив під керівництвом викладачів брав активну участь у 

традиційних народних святах, гуляннях – Новий рік, проводи зими, Івана Купала, 

проводи на жнива, колгоспні обжинки та ін. 
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У 1985-1987 рр. училище працювало над проблемою: «Оптимізація позаурочної 

навчально-виховної роботи», розрахованої на 5 років: методичне забезпечення урочної і 

позаурочної роботи; самоврядування учнівського колективу; зв’язок з виробництвом; 

інтенсифікація роботи з покращення професійної направленості в позаурочний час; 

набуття суміжних професій. 

З’явилися нові форми роботи. Стало вже традицією 29 березня щороку проводити 

День відкритих дверей, який став святом для абітурієнтів. Цього ж дня всі заввідділами 

культури області з головами циклових комісій обговорюють за круглим столом назрілі 

питання культосвітньої роботи, підготовки кадрів. Налагоджено тісний зв’язок з 

музичними школами області, випускники яких після проведеної роботи вступають в 

наше училище. Введено платні консультації на художніх спеціалізаціях. 

Набрало сили учнівське самоврядування, започатковане ІІІ-А курсом, де класним 

керівником був Очеретний Д.Т. 

Щорічно удосконалювалась навчальна і виробнича практика. Виробнича 

практика проводилась у піонерських таборах, на підприємствах, організаціях м. Вінниці 

та базах кращих закладів культури області. 

На заочному відділі стало традицією проведення звітних концертів. 

У 1988 році з 1 вересня училище з трирічного перейшло на чотирирічне навчання. 

Цього ж року на базі училища відбувся Всесоюзний семінар-нарада директорів училищ. 

У 1989 (травень) – пройшов зональний республіканський семінар викладачів нової 

обрядовості. 

У 1990 році (листопад) культосвітнє училище перейменовано в училище 

культури. 

У 1990 році училище відзначило своє 60-річчя. Заклад освіти та директор 

училища Циганюк В.Ф. нагороджені Почесними грамотами Міністерства культури 

СРСР, ЦК профспілки працівників культури. Училище також було нагороджено 

Почесною грамотою обкому партії і облвиконкому. 

Значком «За відмінну роботу» Міністерства культури УРСР нагороджені 

В.Ф. Заремба, В.Д. Курбатов, Л.О. Радаєва, В.М. Цимбалюк. Почесною грамотою 

Міністерства культури СРСР і ЦК профспілки працівників культури – Грушко Л.С., 

Джига М.І., Довгань Н.І., Петров О.О., Шкуратовський В.А. 

Грамотою Колегії Міністерства культури УРСР та президії комітету профспілки 

працівників культури – Добровольска Л.А., Юрченко М.М., Очеретний Д.Т., 

Гарбулінська Т.Е., Матвійчук М.С., Базима О.М. 

Почесною грамотою управління культури – Котенко В.А., Козловська Л.А., 

Блажко К.О., Степанюк К.П., Бабій В.П., Нікітіна З.Л., Дімент М.І., Павленко Л.П., 

Подолянчук Е.А., Сівак С.С., Вишневська Е.І., Романюк П.П., Петренчук М.О., 

Сандул Л.Р., Бідюк С.К., Гнатюк К.М., Сілаєв І.С. 

Вітальні адреси на адресу училища надіслали обком партії, трудові колективи 

колгоспів ХХІ з’їзду КПРС, ім. Желюка, птахорадгосп «Тульчинський», швейна фабрика, 

кіносітка, Вінницька і Тульчинська музичні школи, ветеринарний технікум, СПТУ-41, 

Теплицький відділ культури, Сорокське училище культури та інші колективи, ряд 

випускників училища. 

Ці та інші колективи подарували училищу ряд сувенірів, які нині зберігаються в 

музеї історії училища, який відкрито в день його 60-річчя. 

На честь ювілею виготовлено ювілейну медаль та нагрудний значок училища. 
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1985-1992 рр. були особливо продуктивними в навчанні і вихованні учнівської 

молоді. Училище стало базовим серед споріднених навчальних закладів республіки. Тут 

періодично проводяться семінари, наради, розробляються навчальні плани, методичні 

розробки. Налагодився більш тісний зв’язок з училищами культури, особливо 

Житомирським, Ніжинським, Луцьким, Гадяцьким, Канівським, Київським та ін. 

Традиційними стали виїзди наших викладачів в інші училища за досвідом. Гарні творчі 

зв’язки налагоджено між викладачами училища і викладачами Київського державного 

інституту культури, особливо з кафедрою культосвітньої роботи. Мова йде про їх участь 

в засіданнях методичних об’єднань, науково-практичних конференціях, соціологічних 

дослідженнях в смт. Кирнасівці і т.п. 

Художня самодіяльність училища по суті стала школою практичного навчання. 

Сім академічних груп давали самостійно концертні виступи, особливо слід відмітити 

«Червону калину» (Сафроняка М.Т.), «Намисто» (Качмаря Д.В.), групу Грушко Л.С. та 

ін. Театр «Червона калина», зокрема, – призер республіканського конкурсу фольклорних 

колективів, учасник міжнародного фольклорного свята у м. Києві. 

У 1991-1992 навчальному році працювали такі колективи: самодіяльний 

народний духовий оркестр, самодіяльний народний танцювальний колектив «Намисто», 

вокальний ансамбль «Калинонька», вокально-інструментальний ансамбль «Сувенір», 

ансамбль сучасного танцю, любительське об’єднання «Джерело», любительське 

об’єднання «Хазяєчка», клуби «Ветеран», «Молодої сім’ї», студія баяна, фортепіано, 

курси художників-оформлювачів, кіновідеомеханіків, крою та шиття. Проведено 58 

концертів, 6 вистав, 3 літературно-музичних композиції для учнів і трудівників міста та 

району. Профорієнтаційна робота проводилась виїзними концертними бригадами. 

Удосконалювалась і методична роботи. Замість 12 циклових комісій створено 5 

циклових комісій (викладачів хорових дисциплін, народних інструментів, духових 

інструментів, режисерсько-хореографічних дисциплін, бібліотечних дисциплін) та 5 

методичних об’єднань (викладачів культурологічних дисциплін, суспільних і 

загальноосвітніх дисциплін, музично-теоретичного циклу, фортепіано та 

концертмейстерства, фізичного виховання). Головна увага їх була прикута до 

формування в учнівської молоді нового мислення, відродження українських народних 

звичаїв, традицій, виховання відповідальності за долю України. 

Введено новий предмет «Народознавство», викладачем Сафроняком М.Т. 

створено зразковий кабінет з народознавства. Орієнтовні програми з народознавства 

розроблені директором училища, заслуженим працівником культури України 

В.Ф. Циганюком та затверджені колегіями обласного управління культури і народної 

освіти, рекомендовані для всіх навчальних закладів області. 

Головам комісій і об’єднань, класним керівникам підвищено зарплату, що 

посилило їх відповідальність за комплексом робіт на циклових комісіях. 

Із введенням атестаційної роботи підвищилась відповідальність викладачів. 

Визнано викладачами вищої категорії 15 осіб, першої категорії – 42, спеціалістів – 51. 

З ініціативи викладача Подолянчука Е.А. почав виходити щомісячно 

інформаційний бюлетень «Пошук», на його сторінках постійно висвітлюються питання 

навчально-виховного процесу, а також відтворювались сторінки минулого училища, 

інформація про його викладачів і випускників. 

У 1991-1992 навчальному році кількість учнів становила 820 – на стаціонарі, 417 

– на заочному відділенні. Всього – 1237 учнів. Стипендія становила 755 купонів. 
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Викладацьку роботу вели 184 викладачі, в т.ч. 171 штатних, 137 викладачів мали 

вищу освіту. Серед викладачів – 7 викладачів-методистів, 32 старших викладачі. 

Бібліотека нараховувала 46722 примірників книг, в т.ч. 10000 політичної, 15000 

художньої, 25000 спеціальної літератури, отримувала біля 11000 екземплярів журналів і 

газет. 

Навчальний рік завершили 383 випускники (221 – денної форми навчання і 162 – 

заочники). Таким чином, училище за роки свого існування, з 1930 року, випустило 9961 

спеціалісти культурно-освітньої роботи. 

22 червня 1992 року директором училища призначено В.Д. Курбатова, який до 

цього працював заступником директора з навчальної роботи. Заступником директора з 

навчальної роботи з 2 липня 1992 року призначено В.П. Чернія, заступником директора з 

виробничого навчання С.В. Гарбулінського, завідувачем денним відділом Є.В. Гусєву, 

завідувачем заочним відділом В.Г. Пасічника. 

З початком 1992-1993 навчального року за учнівські парти сіли 740 учнів 

училища, в т.ч. 537 клубного відділу і 172 бібліотечного, об’єднаних у 30 академічних 

груп. На заочному відділі навчалось 480 учнів. Всього 1220 учнів. 

Період життя і розвитку училища з 1992 року став тим етапом, коли відбувся 

процес становлення нової системи поглядів нового покоління майбутніх працівників 

культури на процес формування нових суспільних відносин в Україні і на їх роль у 

ньому. До навчального плану закладу введено низку нових дисциплін, впроваджувались 

в практику нові методи і форми роботи, спрямовані на втілення в життя ідеї відродження 

української національної культури. 

У 1995 році училище відзначало своє 65-річчя. Досягнення педагогічного та 

студентського колективів було високо оцінено урядом України, обласною державною 

адміністрацією і районною радою. Директор училища Курбатов В.Д., його заступник з 

навчальної роботи Чорній В.П., 32 викладачі закладу були нагороджені Почесними і 

Похвальними грамотами та іншими відзнаками. 

Наступні роки були періодом подальшого удосконалення матеріальної і 

навчально-методичної бази училища, хоч в той час в Україні відбувався складний процес 

формування власної економіки, державної і політичної систем незалежної держави. 

У липні 1997 року згідно з постановою кабінету Міністрів України Тульчинське 

училище культури було реорганізовано у філію Вінницького училища культури і 

мистецтв імені М.Д. Леонтовича. Це значно ускладнило процес подальшого розвитку 

училища. 

З серпня по листопад 1997 року завідувачем філії працювала Гусєва Є.В., а її 

заступником з навчальної роботи – Курбатов В.Д. 

З листопада 1997 року завідувачем філії було призначено Курбатова В.Д., а його 

заступником з навчальної роботи Гусєву Є.В. 

У процесі реформування політичної державно-управлінської системи незалежної 

України відбувались відчутні зміни в структурі і в організації діяльності Тульчинської 

філії. 

У липні 1998 року наказом Вінницького обласного управління культури 

завідувачем філії було призначено Сандула Л.М., заступником з навчальної роботи 

Курбатова В.Д., а завідувачем денного відділу Погребняк Г.О. 

У 1998 році відкрито спеціалізацію «Кінофотовідеосправа» на спеціальності 

«Народна художня творчість» (перший викладач та в подальшому голова ц/к 

кінофотовідеосправи – О.І.Онищенко). 
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У непростих суспільно-політичних умовах Тульчинська філія Вінницького 

училища культури і мистецтв працювала в традиційному стилі, який склався за всю 

попередню історію його існування. Педагогічний колектив ритмічно і наполегливо 

працював над проблемою удосконалення всіх форм і методів навчально-виховної роботи 

з метою якісної підготовки кваліфікованих спеціалістів в галузі культури. 

Удосконалювалася кабінетна система навчання. У 1999 році у філії функціонувало 26 

навчальних кабінетів. 

З метою поліпшення профорієнтаційної роботи в усі райони області виїздили з 

концертами хорові колективи (керівник викладач вищої категорії Грушко Л.С.), 

вокально-інструментальні ансамблі (керівники викладачі вищої категорії Цимбалюк А.В. 

і Заремба В.Ф.), самодіяльний етнографічний театр «Червона калина» (керівник викладач 

вищої категорії Сафроняк М.Т) та інші. 

Готуючи гідну зустріч свого 70-річчя, яке відзначалося в 2000 році, адміністрація, 

педагогічний та студентський колективи закладу здійснювали роботу з удосконалення 

рівня кваліфікації майбутніх працівників культури та зміцнення матеріальної бази. 

Свято 70-річчя закладу було відзначено показником – 98-відсотковою успішністю 

студентів з середнім балом оцінки знань – 4,7 бали. 

Досягнення закладу по всіх показниках роботи в 2000 році забезпечували 108 

викладачів, з них 29 – вищої категорії, 40 – першої категорії, 32 – другої категорії, 8 

викладачів-методистів і 6 старших викладачів. 

За досягнуті успіхи у здійсненні навчально-виховного процесу та у зв’язку з     

70-річчям училища 52 викладачі нагороджено грамотами Міністерства культури 

України, управління культури Вінницької облдержадміністрації, Тульчинської районної 

держадміністрації і районної ради, районного відділу культури. Викладачі Почтар І.О. та 

Сауляк С.М. були удостоєні звання «Відмінник освіти України». 

Третє тисячоліття заклад освіти розпочав активною діяльністю з поліпшення 

рівня навчально-виховного процесу, зміцнення матеріальної бази і боротьби за зміну 

статусу його як філії Вінницького училища культури і мистецтв на статус самостійного 

навчального закладу – училища культури. 

У квітні 2001 року наказом Міністра культури України завідувачем Тульчинської 

філії Вінницького училища культури і мистецтв призначено Трачука Леоніда 

Даниловича, заступником з навчальної роботи Зарембу Володимира Федоровича, а 

завідувачем денного відділу Погребняк Галину Олексіївну. Ця зміна в керівництві 

закладу помітно пожвавила його роботу в усіх напрямах. Здійснювалася робота з 

удосконалення навчально-методичного комплексу, навчальні кабінети обладнувались 

технічними засобами навчання, новими навчально-методичними розробками викладачів. 
Рішенням Вінницької обласної ради № 50 від 26 липня 2002 року на базі 

Тульчинської філії Вінницького училища культури і мистецтв імені Миколи Дмитровича 
Леонтовича створено комунальний вищий навчальний заклад «Тульчинське училище 
культури», шляхом відокремлення від Вінницького училища культури і мистецтв. 

Новий статус закладу забезпечив нові, більш дієві можливості і поставив нові 

вимоги перед педагогічним і студентським колективами, на що вони відгукнулися 

відчутною активізацією своєї діяльності. 

Позитивні зрушення в навчально-виховному процесі училища в значній мірі 

пов’язані з призначенням на посаду заступника директора з навчальної роботи 

Онищенко Світлани В’ячеславівни, на якій вона успішно працює з початку 2004 року. 
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Важливим фактором покращення умов діяльності училища була його газифікація. 

Нормальний температурний режим в усіх навчальних кабінетах, в їдальні та 

приміщеннях закладу створив сприятливі умови для роботи. 

У 2003 році було ліцензовано та здійснено перший набір на спеціальність 

«Діловодство». 

У 2005 році, році 75-річчя Тульчинського училища культури, Державний 

методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв України видав 19 науково-

методичних посібників і програм для вищих навчальних закладів України І-ІІ рівнів 

акредитації, розроблених викладачами училища: Онищенко С.В., Безвугляком П.Й., 

Ципордеєм П.А., Паплінським В.П., Юрченком М.М., Тихолізом В.В., Артюховою Л.В., 

Чорній В.І., Уманською Л.М., Рябою І.М., Довгань Н.М., Цимбалюком А.В., 

Смачелюк О.С., Сауляком С.М., Моторною Н.І., Сафроняком М.Т., Базимою О.М. і 

Кочелабою О.С. 

Створено нові навчальні кабінети, серед яких кабінет кінофотовідеосправи та 

операторської майстерності, основ режисури кіно і телебачення, практичного оволодіння 

комп’ютерною технікою, фотостудія. Всі 25 навчальних кабінетів обладнано сучасними 

навчально-методичними комплексами, сучасною аудіовізуальною технікою. Все це у 

значній мірі підвищило ефективність пізнавального процесу і, безумовно, якість 

підготовки кваліфікованих спеціалістів. 

У ювілейному 2005 році навчально-виховний процес в училищі здійснювали 95 

штатних викладачів, серед яких 1 заслужений працівник культури, 6 відмінників освіти, 

35 викладачів вищої категорії, 10 викладачів-методистів, 13 старших викладачів, 42 

викладачі першої категорії. 

Очолював педагогічний колектив Трачук Леонід Данилович. Заступником 

директора з навчальної роботи працювала Онищенко Світлана В’ячеславівна. Виховний 

процес в училищі забезпечувала заступник директора з гуманітарної освіти та виховання 

Кочелаба Олена Степанівна. 

Училище мало 2 структурних підрозділи – денне і заочне. Денне відділення 

очолювала Погребняк Галина Олексіївна. 

Питаннями виробничого навчання і заочного відділення займався Заремба 

Володимир Федорович. 

Науковими структурами навчально-методичного забезпечення дисциплін були 11 

циклових предметних комісій викладачів: 

 хорових дисциплін (голова Курбатов В.Д.); 

 духових інструментів (голова Пересунько В.М.); 

 народних інструментів (голова Цимбалюк В.М.); 

 режисерських дисциплін та кінофотовідеосправи (голова Матвійчук М.С.); 

 хореографічних дисциплін (голова Трачук О.Б.); 

 бібліотечних дисциплін та діловодства (голова Яцуляк М.О.); 

 філологічних дисциплін (голова Нікітіна З.Л.); 

 культурологічних дисциплін (голова Літун С.В.); 

 музично-теоретичних дисциплін (голова Пшемінська Л.О.); 

 соціально-економічних та загальноосвітніх дисциплін (голова Почтар І.О.); 

 фортепіано та концертмейстерів (голова Гордійчук Е.Є.). 

 



 10 

Рівень своїх професійних знань та навичок студенти мали змогу підвищувати як 

учасники творчих колективів, що діяли 2005 року в училищі: 

 аматорський жіночий ансамбль (керівник О.С. Смачелюк); 

 аматорський ансамбль сучасного танцю «Глорія» (керівник О.М. Маковій); 

 аматорський ансамбль бального танцю «Фантазія» (керівник Шеремета Л.І.); 

 аматорський ансамбль української народної пісні (керівник Л.І. Шкуратовська); 

 аматорський ансамбль сопілкарів (керівник П.Ю. Бондар); 

 аматорський чоловічий ансамбль (керівник А.В. Цимбалюк); 

 аматорський театр студентської молоді (керівник Л.А. Кондратьєва); 

 народний аматорський ансамбль танцю «Намисто» (керівник Д.В. Качмар); 

 народний аматорський фольклорно-драматичний театр «Червона калина» (керівник 

М.Т. Сафроняк); 

 народний аматорський естрадний оркестр (керівник В.Ф. Заремба); 

 народний аматорський оркестр українських народних інструментів «Сопілка 

калинова» (керівник П.Ю. Бондар); 

 народний аматорський хоровий колектив (керівник Л.С. Грушко); 

 народний аматорський духовий оркестр (керівник П.Й. Безвугляк). 

На цей час училище підготувало 11 тисяч 340 кваліфікованих спеціалістів. 

Президент України, Кабінет Міністрів, Міністерство культури і туризму, 

управління культури Вінницької обласної адміністрації, Тульчинська районна державна 

адміністрація і районна рада, відділ культури і туризму Тульчинської 

райдержадміністрації високо оцінили трудові досягнення дирекції, педагогічного і 

студентського колективів. 84 викладачі було нагороджено почесними і похвальними 

грамотами та іншими відзнаками. Викладачі хорових дисциплін Цимбалюк Анатолій 

Васильович і Шкуратовський Володимир Антонович удостоєні високих звань 

«Заслужений працівник культури України», а викладачі Друм Ніна Володимирівна, 

Нікітіна Зоя Леонідівна та Онищенко Світлана В’ячеславівна відзначені почесним 

званням «Відмінник освіти України». 

Наступне п’ятиріччя 2006-2010 років увійшло в історію училища як період 

долання складних перешкод, спричинених фінансово-економічною кризою як в Україні, 

так і в усьому світі. Ринкова економіка, яку запровадила у своє життя держава, поставила 

перед молодими спеціалістами категоричну вимогу зуміти запропонувати свої знання і 

уміння так, щоб його побачили потрібним і надали можливість проявити себе в певній 

галузі народного господарства. Серйозним випробуванням для училища було і те, що 

заклади культури, як і вся культура України, фінансувалися за залишковим принципом. 

Все це зумовило різке зменшення кількості абітурієнтів училища. Дирекція училища 

розробила план профорієнтаційної роботи на теренах області. Створено низку 

концертних бригад зі студентів і викладачів, котрі впродовж року виїздили в різні 

райони, міста і села Вінниччини, де проводили роботу з популяризації умов прийому до 

училища, з розкриття можливостей отримати певні спеціальності, а своїми концертами 

демонстрували, і демонструють нині, досягнення і виконавську майстерність вихованців 

училища. 

З метою поліпшення науково-методичного рівня викладання та удосконалення 

рівня методичної озброєності викладачів дирекція училища вирішила питання про 

включення навчального закладу до навчально-наукового комплексу Рівненського 
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гуманітарного університету. Такий комплекс створено наказом Міністра освіти і науки 

України № 804 від 06.12.2006. 

Викладачі училища отримали змогу проходити курси підвищення кваліфікації і 

стажування з фаху, а випускники – продовжити ступеневу освіту та навчатися з обраної 

спеціальності. 

Колектив закладу продовжував працювати в напрямку розширення можливостей 

підготовки молодших спеціалістів за новими спеціальностями та спеціалізаціями: у 2007 

році розпочато підготовку фахівців зі спеціалізації «Народне інструментальне мистецтво 

(естрадні інструменти)» (у 2016 році об’єднано в освітньо-професійну програму 

«Народне інструментальне мистецтво (духові та естрадні інструменти)», у 2008 році було 

ліцензовано та здійснено перший набір на спеціальність «Декоративно-прикладне 

мистецтво» (з 2015 року – «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація»), у 2010 році – ліцензовано та здійснено перший набір на спеціальність 

«Туристичне обслуговування» (з 2015 року – «Туризм»). 

15 січня 2009 року з ініціативи дирекції училища було заключено угоду про 

співпрацю між Вінницьким соціально-економічним інститутом та комунальним вищим 

навчальним закладом «Тульчинське училище культури». Така співпраця сприяє 

удосконаленню навчально-методичного комплексу училища і підвищенню рівня 

кваліфікації випускників. 

18 лютого 2010 року укладено угоду про спільну діяльність Київського 

національного університету культури і мистецтв та комунального вищого навчального 

закладу «Тульчинське училище культури». 

Співпраця училища з Київським університетом культури відкрила можливості 

удосконалення навчально-виховного процесу і продовження навчання випускників в 

університеті. 

У Тульчинському районі училище культури завжди було і є основною ланкою 

культурного життя. Відзначення пам’ятних історичних дат, національних, державних і 

релігійних свят впродовж багатьох років не обходиться без участі художніх колективів 

училища. У здійсненні таких заходів завжди беруть участь народний хор училища під 

керівництвом викладача Грушко Л.С., духовий оркестр під керівництвом викладача 

Безвугляка П.Й., естрадний оркестр, керований викладачем Зарембою В.Ф., 

самодіяльний театральний колектив під керівництвом викладача Прилипко Л.А., 

самодіяльний етнографічний театр «Червона калина» під керівництвом викладача 

Сафроняка М.Т., вокально-інструментальний ансамбль «Кобза» під керівництвом 

викладача Тихоліза В.В., вокальний чоловічий ансамбль «Юність» під керівництвом 

викладача, заслуженого працівника культури України – Цимбалюка А.В., 

хореографічний колектив «Глорія» під керівництвом викладача Маковій О.М., оркестр 

народних інструментів під керівництвом викладача Бондаря П.Ю. 

Більшість художніх колективів училища бере активну участь у звітних концертах, 

які представляють Тульчинський район в обласному центрі. 

Організатором масових заходів районного і обласного масштабів часто виступає 

викладач училища, заслужений працівник культури України Фолюшняк Є.В. 

В училищі відчутно виділяється група особливо обдарованих і талановитих 

музикознавців, композиторів і співаків. На Тульчинщині і Вінниччині стають відомими 

композитори – викладачі училища Петров О.О., Зіняк В.Г., Смачелюк А.В., 

Шелепа Ю.Ю., Заремба В.Ф. Твори цих митців стають відомими широкому загалу своїм 

звучанням на сценах будинків культури багатьох районів області у виконанні 
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обдарованих співаків – викладачів училища Шкуратовського В.А., Цимбалюка А.В., 

Грушко Л.С., Коваль І.М. та інших. 

Свій 80-річний ювілей училище відзначає в 2010 році гарними показниками в 

усіх сферах його діяльності як закладу освіти і як носія та захисника надбань української 

національної культури. 

У 2010 році педагогічний колектив училища нараховує 111 викладачів, з них 49 – 

вищої категорії, 34 – першої категорії, 8 – другої категорії, викладачів-методистів 22, 

старших викладачів – 7. 

Навчальний процес здійснюється в 30-ти добре обладнаних кабінетах, більшість з 

яких забезпечена навчальними посібниками, розробленими викладачами училища та 

виданими НМЦ навчальних закладів культури і мистецтв (м. Київ). 

Належний рівень успішності демонструють студенти заочного відділу, який 

нараховує в ювілейному році 78 студентів. В останньому п’ятиріччі на заочній формі 

навчання отримали спеціальну освіту понад 500 працівників закладів культури області, 

переважна більшість яких працює в селах. Дирекція училища, завідувач заочного відділу 

Фолюшняк Є.В. створюють сприятливі умови для успішного навчання працюючих. 

Результативну роботу закладу освіти в період підготовки до відзначення 80-річчю 

ювілею засвідчив факт присвоєння почесного звання «Заслужений працівник культури 

України» викладачам Фолюшняк Євгенії Василівні і Зарембі Володимиру Федоровичу. 

Впродовж 80-ти років функціонування училище виробило і утвердило ряд 

власних традицій, суть і призначення яких зводяться до підвищення професійної 

майстерності, формування відданості справі відродження і розвитку української 

національної культури, любові до своєї Батьківщини та до свого рідного закладу освіти. 

Всі події в училищі супроводжуються внесенням прапору і виконанням гімну 

Тульчинського училища культури. Символіка закладу розроблена викладачами училища 

композитором Зіняком В.Г., поетом Сауляком С.М., проєкт прапора – Погребняк Г.О., 

Кочелабою О.С. і Трачуком Л.Д. 

Життя підтвердило, що всі 12836 спеціалістів, підготовлених і випущених 

училищем за 80 років функціонування, є вірними цим славним традиціям. 

Більшість випускників училища працює в галузі культури в сільській місцевості, 

де своєю діяльністю і життям довели свою відданість справі збереження і розвитку 

української національної культури. 14 колишніх випускників удостоєні звання 

заслуженого працівника культури України. Це Романчишин В.Г. – начальник управління 

культури Київської облдержадміністрації, Мрежук П.В. – артист Київської обласної 

філармонії, Шкуратовський В.А. – викладач Тульчинського училища культури. 

Фолюшняк Є.В. – викладач Тульчинського училища культури, Заремба В.Ф – викладач 

Тульчинського училища культури, Городинський С.С. – директор Вінницького училища 

культури, Шлапак В.Т. – директор Київської обласної філармонії, Дамидюк С.М. – 

артистка ансамблю пісні і танцю МВС України, Максимчук П.І. – військовий диригент 

Одеського військового оркестру, Весняний В.М. – міський голова Тульчина, 

Ущаповський Д.І. – керівник аматорського хорового колективу Бершадського РБК, 

Ричков М.Л. – начальник відділу культури Іллінецької райдержадміністрації, 

Голючек М.С. – професор Київського університету культури, Поплавський С.М. – 

бібліотекар с. Богданівки Тульчинського району. 

На час святкування 85-річчя (2015 р.) Тульчинське училище культури є 

комунальним вищим навчальним закладом І рівня акредитації, функціонує в системі 

Міністерства культури і туризму України, управління культури і туризму Вінницької 
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обласної державної адміністрації, входить до складу навчально-наукового комплексу 

Рівненського державного гуманітарного університету, співпрацює з Київським 

національним університетом культури і мистецтв та Уманським державним педагогічним 

університетом імені Павла Тичини, що надає можливість випускникам продовжити 

ступеневу фахову підготовку за скороченим терміном навчання. 

У 2015 році директор училища Трачук Л.Д. був удостоєний звання «Заслужений 

працівник культури України». 

На той час у закладі функціонувало 32 навчальних кабінети, 2 лабораторії, 20 

аудиторій, 3 майстерні, 2 актові зали на 500 місць, 3 зали для хореографічних занять, 30 

аудиторій для індивідуальних і 20 – для групових занять, читальна зала, їдальня, 

медичний пункт. Книжковий фонд бібліотеки налічував 49990 примірників, з яких 

навчальної літератури – 55 %, навчально-методичної – 17 %, художньої – 26 %. 

Передплачувалось біля 53 назв періодичних видань. 

Педагогічний колектив налічував 126 штатних викладачів, в якому: 51 викладач 

вищої категорії; звання викладача-методиста мали 22 викладачі; старшого викладача – 7; 

чотири викладачі – звання «Заслужений працівник культури України»; п’ять викладачів 

– звання «Відмінник освіти України»; шість викладачів нагороджено відзнакою 

Міністерства культури і мистецтв України «За багаторічну плідну працю в галузі 

культури»; почесним знаком «Василь Сухомлинський» нагороджена викладач Нікітіна 

Зоя Леонідівна. 

Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв України 

надрукував 40 робіт (програм та методичних рекомендацій) викладачів Тульчинського 

училища культури. 

Навчально-виховний процес забезпечували 11 циклових комісій. 

Студенти училища брали участь в роботі 16 аматорських колективів, 10 з яких 

мали звання «народного». 

На базі закладу проводились обласні конкурси виконавців на народних 

інструментах імені О. Петрова та читців «Кобзар і Україна» з метою пропагування 

спеціалізацій «Народне інструментальне мистецтво», «Видовищно-театралізовані 

заходи» та залучення на навчання талановитої молоді, в першу чергу з сільської 

місцевості. 

Викладачі та студенти декоративно-прикладного мистецтва беруть активну 

участь у виставках, фестивалях декоративно-прикладної творчості. Викладач циклової 

комісії Зорик Г.І. у 2016 році був удостоєний почесного звання «Заслужений художник 

України». 

Рішенням 33 сесії 7 скликання Вінницької обласної ради № 678 від 15 червня 

2018 року комунальний вищий навчальний заклад «Тульчинське училище культури» був 

перейменований у Тульчинський коледж культури. 

У 2016-2019 роках викладачі закладу взяли участь в 6 обласних, 23 

Всеукраїнських та 24 Міжнародних науково-практичних конференціях, що проходили у 

Рівному, Вінниці, Переяслав-Хмельницькому, Умані, Бару, Одесі Києві, Дніпрі, Львові, 

Краматорську, Харкові, Каневі, Тульчині та Полтаві.  

Знання, творчі можливості студентів реалізуються у міжнародних, 

всеукраїнських, обласних конкурсах, фестивалях, виставках. У 2016-2019 роках студенти 

закладу взяли участь у 81 такому заході. Серед них: міжнародних – 14, всеукраїнських – 

26, обласних – 41. Де здобули: 3 гран-прі, 18 перших, 12 других та 7 третіх місць. 
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10 травня 2019 року у Тульчинському коледжі культури за участю циклової 

комісії народно-інструментального мистецтва відбувся регіональний відкритий конкурс 

виконавців на народних інструментах імені О. Петрова. 

25 травня 2019 року на базі коледжу відбувся Всеукраїнський молодіжний 

етнофестиваль «Калинові мости» (режисер М. Джига). У фестивалі взяли участь творчі 

колективи закладів освіти різних регіонів України. 

11 березня 2020 року на базі коледжу проводилась ІІ обласна науково-практична 

конференція «Формування нової моделі фахівця з інформаційної, бібліотечної та архівної 

справи: досвід, проблеми та шляхи їх вирішення» (спікер В. Томчик). 

На свій 90-річний ювілей (червень 2020 р.) Тульчинський коледж культури діє як 

комунальний заклад освіти Вінницької обласної ради, функціонує в системі Міністерства 

культури та інформаційної політики України, управління культури і мистецтв 

Вінницької обласної державної адміністрації. 

Заклад готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» 

за денною та заочною формами здобуття освіти для художньої, творчої, педагогічної 

діяльності у сфері культури, мистецтва, туризму та освіти зі спеціальностей: 

*028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (ОПП: народне пісенне 

мистецтво, кінофотовідеосправа, народне інструментальне мистецтво (духові та естрадні 

інструменти), народне інструментальне мистецтво (народні інструменти), видовищно-

театралізовані заходи); 

*029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (ОПП: інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа); 

*024 «Хореографія» (ОПП: народна хореографія); 

*023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (ОПП: 

декоративно-прикладне мистецтво); 

*242 «Туризм» (ОПП: туристичне обслуговування). 

У закладі освіти функціонує 36 навчальних кабінетів, 2 майстерні, 

фотолабораторія, у тому числі 2 комп’ютерних класи, бібліотека з читальною залою, 2 

актові зали, 2 зали для хореографічних занять, аудиторії для індивідуальних і групових 

занять, їдальня на 80 посадкових місць і медичний пункт. У кабінетах нараховується 200 

технічних засобів, з них: 46 – проекційна апаратура, 80 – комп’ютери. Протягом 2016-

2019 років велася цілеспрямована робота по зміцненню матеріально-технічної бази, 

реконструкції та переобладнання аудиторного фонду, поліпшення умов для проведення 

освітнього процесу. Був здійснений ремонт коридорів, кабінетів, викладацької та їдальні. 

Закуплено меблі та технічні засоби для кабінетів. Поновлена значна частина комплектів 

сценічних костюмів. Для ОПП «Туристичне обслуговування» обладнано три навчальні 

кабінети та закуплено комплекти туристичного спорядження. 

Освітній процес забезпечували 11 циклових комісій: 

 народно-пісенного мистецтва (голова Пшемінська Л.О.); 

 народно-інструментального мистецтва (духові та естрадні інструменти) (голова 

Пересунько В.М.); 

 видовищно-театралізованих заходів (голова Дорошенко О.А.); 

 народно-інструментального мистецтва (народні інструменти) (голова Тихоліз В.В.); 

 соціокультурної діяльності та кінофотовідеосправи (голова Літун С.В.); 

 народної хореографії (голова Трачук О.Б.); 

 декоративно-прикладного мистецтва (голова Грималюк Р.В.); 
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 інформаційної, бібліотечної та архівної справи (голова Томчик В.О.); 

 музично-теоретичних дисциплін, фортепіано та концертмейстерів (голова 

Гордійчук Е.Є.); 

 туристичного обслуговування (голова Городинська Л.С.); 

 загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін (Гандзюк Л.П.). 

Кількість штатних педагогічних працівників складала 104 особи, з них: 48 

викладачів вищої категорії; 45 – першої категорії; звання викладача-методиста мали 25 

викладачів; старшого викладача – 3; 4 – звання «Заслужений працівник культури 

України», 1 – «Заслужений художник України», 3 – «Відмінник освіти України». 

У коледжі – 19 творчих колективів. У репертуарному доробку колективів чимало 

творів української народної творчості, класичних та сучасних творів. 

Вагомий внесок у розвиток інструментального мистецтва вносять народний 

аматорський хоровий колектив (керівник Л. Грушко), народний аматорський оркестр 

народних інструментів «Сопілка калинова» (керівник Н. Козловська), народний 

аматорський духовий оркестр (керівник А. Михальченко), народний аматорський 

естрадний оркестр (керівник Р. Козак), оркестр української музики (кер. заслужений 

працівник культури України Л. Трачук), народний аматорський фольклорно-

інструментальний ансамбль «Кобза» (керівник В. Тихоліз). Плідно працюють народний 

аматорський студентський колектив «Маленький театр» (керівник Л. Прилипко), 

народний ансамбль народного танцю «Намисто» (керівник О. Маковій), народний 

аматорський ансамбль естрадного танцю «Глорія» (керівник С. Бегас), молодіжний 

естрадний театр «Сміхотворики» (керівник О. Дорошенко) та інші.  

Майже кожен захід супроводжується фотовідеозйомкою. Студенти «Тук-студії» 

(керівник О. Онищенко) є постійними учасниками культурно-мистецьких заходів, які 

проводяться на обласному та районному рівнях. 

Студенти і викладачі циклової комісії декоративно-прикладного мистецтва є 

постійними учасниками всеукраїнських, обласних виставок образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва, організатором яких є обласний центр народної 

творчості. 

При навчальних кабінетах працюють гуртки «Патріот», «Мовознавець», 

любителів української народної пісні, майстерня креативного менеджменту. Гурток 

«Патріот» (керівник Л. Городинська) працює за принципом диференційованого підходу 

до кожного студента. Рада гуртка випустила історичні газети: до Дня партизанської 

слави, до річниці Визволення України від фашизму, до роковин Революції гідності, до 

Дня пам’яті жертв Голодомору. Студенти писали творчі роботи, провели виставку до 

Дня Голодомору. Випускають газету «Гранослов» члени гуртка «Мовознавець» 

(керівник Т. Бондар). Члени майстерні креативного менеджменту (керівник Г. Зіняк) та 

гуртка «Любителі української народної пісні» (керівник Л. Кузнецова) є активними 

учасниками всіх заходів, що проводяться в коледжі та за його межами. 

У 2020 році, році 90-річчя закладу, трудовий колектив Тульчинського коледжу 

культури нагороджено Грамотою Верховної Ради України за вагомий внесок у розвиток 

вітчизняної культури, значні успіхи в підготовці висококваліфікованих працівників 

культурно-мистецької галузі, відродження i збереження українських національних 

традицій та Срібною медаллю Національної академії мистецтв України. 

Також Почесними грамотами були нагороджені: 

 Вінницької ОДА – Трачук Л.Д., Тихоліз В.В., Пересунько В.М.; 
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 Вінницького обласного управління культури і мистецтв – Заремба В.Ф., 

Прилипко Л.А., Погребняк Г.О., Кавун Н.А., Козак Р.В., Маковій О.М.; 

 Департаменту освіти і науки Вінницької ОДА – Омельченко С.В., Літун С.В., 

Кочелаба О.С., Грушко Л.С., Трачук О.Б.; 

 ЦК профспілки України – Курбатов В.Д., Зорик Г.І., Маткарімов А.Н.; 

 Федерації профспілок області – Михальченко А.О., Порада М.О.; 

 обкому профспілки – Молдован-Бочтейн К.О., Хома І.В., Прасол А.Є., Ярова І.В.; 

 Тульчинської РДА – Безвугляк П.Й., Пшемінська Л.О., Гордійчук Е.Є., 

Городинська Л.С., Мельник С.О.; 

 Тульчинської міської територіальної громади – Олянишена А.А., Бегас С.В., 

Кондратова Л.А., Дорошенко О.А., Смолій М.О.; 

 Тульчинського фахового коледжу культури – Гладка М.С., Шугало В.Є., 

Ярошенко С.К., Козловська Н.І., Смолій С.І., Балюк Н.В., Рябчук Т.І., Кузнецова Л.В., 

Дира Н.І., Шкуратовський С.В., Безбах О.А., Борболюк В.А., Гончарук С.В. 

Почесними дипломами Національної академії мистецтв України – Трачук Л.Д., 

Рижий В.С., Лавренюк Н.І., Грималюк Р.В., Гаврилюк В.М., Юрченко О.М., 

Пересунько В.В. 

Відзнакою Федерації профспілок України – Фолюшняк Є.В. 

Знаком федерації профспілок області – Деревяга Н.Л., Петраковська В.В. 

За вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку української культури, 

багаторічну плідну працю та високий професіоналізм нагороджено Почесною грамотою 

Кабінету Міністрів України Джигу Миколу Івановича – викладача-методиста вищої 

категорії циклової комісії видовищно-театралізованих заходів коледжу. 

У 2020 році Грушко Любов Степанівна, викладач-методист вищої категорії 

циклової комісії народно-пісенного мистецтва, керівник народного хорового колективу 

коледжу, була удостоєна звання «Заслужений працівник культури України». 

Рішенням 44 сесії 7 скликання Вінницької обласної ради № 954 від 23 липня 2020 

року Тульчинський коледж культури був перейменований у Тульчинський фаховий 

коледж культури. 


