
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ВІННИЦЬКОЇ ОДА

ТУЛЬЧИНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ

Коледж входить до складу 

навчально-наукового комплексу 

Рівненського державного 

гуманітарного університету, 

співпрацює з Київським 

національним університетом 

культури і мистецтв, Вінницьким 

державним педагогічним 

університетом імені Михайла 

Коцюбинського, Уманським 

державним педагогічним 

університетом імені Павла 

Тичини, що надає можливість 

випускникам продовжити 

ступеневу фахову підготовку за 

скороченим терміном навчання

ТУЛЬЧИНСЬКИЙ ФАХОВИЙ       

КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ



Для проведення занять коледж має два двоповерхових корпуси.

Зараз у закладі функціонує 39 навчальних кабінетів, 2 майстерні,

фотолабораторія, бібліотека з читальною залою, 2 актових зали, 2

зали для хореографічних занять, аудиторії для індивідуальних та

групових занять. До послуг студентів їдальня та медичний пункт.



Спеціальність «Хореографія»

ОПП «Народна хореографія»

 Кваліфікація: «Керівник аматорського хореографічного колективу, 

артист хореографічного ансамблю, викладач початкових 

спеціалізованих мистецьких закладів освіти»

Форма здобуття освіти – денна 



ОПП «Туристичне

обслуговування»

 Кваліфікація «Фахівець з 

туристичного обслуговування»

Форма здобуття освіти – денна 

Спеціальність «Туризм»



Спеціальність 

«Образотворче 

мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація»

 ОПП «Декоративно-прикладне мистецтво»

 Кваліфікація: «Керівник аматорського колективу 

(гуртка, студії) декоративно-прикладного мистецтва, 

художник-виконавець та реставратор, викладач 

початкових спеціалізованих мистецьких закладів 

освіти»

 Форма здобуття освіти – денна та заочна 



Спеціальність «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа»

ОПП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

 Кваліфікація «Фахівець з інформаційної, бібліотечної 

та архівної справи, документознавець»

Форма здобуття освіти – денна та заочна 



Спеціальність «Менеджмент 

соціокультурної діяльності»

Випускники зможуть працювати в: 

 установах культури, мистецтв, туризму та відпочинку 

 будинках культури 

 будинках відпочинку 

 клубах

 дозвіллєвих та культурних центрах різних форм 

 парках культури і відпочинку

 культурно-спортивних комплексах

 соціальних та соціально-реабілітаційних центрах 

 засобах масової інформації 

 видавництвах 

 музеях

 закладах загальної, додаткової та професійної освіти



ОПП «Народне інструментальне мистецтво»

Духові та естрадні інструменти

 Кваліфікація: «Організатор 

соціокультурної діяльності, 

керівник аматорського 

інструментального колективу 

(духові та естрадні інструменти)»

 Форма здобуття освіти – денна та 

заочна

 Кваліфікація: «Організатор 

соціокультурної діяльності, 

керівник аматорського 

інструментального колективу 

(народні інструменти)»

 Форма здобуття освіти – денна 

Народні інструменти



ОПП «Видовищно-театралізовані заходи»

 Кваліфікація: 

«Організатор 

соціокультурної 

діяльності, 

організатор 

театралізованих 

народних 

масових свят і 

обрядів, керівник 

аматорського 

театрального 

колективу»

 Форма здобуття 

освіти – денна та 

заочна 



ОПП «Народне пісенне мистецтво»

 Кваліфікація: «Організатор 

соціокультурної діяльності, керівник 

аматорського хорового колективу»

 Форма здобуття освіти – денна та заочна



 Кваліфікація: «Організатор соціокультурної 

діяльності, фотограф та відеооператор, 

керівник аматорського колективу (гуртка, 

студії) кінофотовідеосправи»

 Форма здобуття освіти – денна 

ОПП «Кінофотовідеосправа»



ТВОРЧІ КОЛЕКТИВИ

Духовий оркестр

(кер. Михальченко А.О.)

Фольклорно-інструментальний

ансамбль «Кобза»

(кер. Тихоліз В.В.)

Фотовідеостудія

«ТУК-студія»

(кер. Онищенко О.І.)

Чоловічий вокальний ансамбль «Нестер»

(кер. Кузнецова Л.В.)

Оркестр української народної музики

(кер. Трачук Л.Д.)
Театральний 

студентський 

колектив 

«Маленький театр»

(кер. Прилипко Л.А.)

Ансамбль автентичного співу 

«Любава»

(кер. Хома І.В.)

Ансамбль народної 

музики «Джерело»

(кер. Тихоліз В.В.)

Жіночий фольклорний 

ансамбль «Зореграй»

(кер. Прасол А.Є.)

Ансамбль сучасного танцю «Глорія»

(кер. Бегас С.В.)

Хоровий колектив

(кер. Грушко Л.С.)

Естрадний оркестр

(кер. Козак Р.В.)

Оркестр українських народних інструментів 

«Сопілка калинова»

(кер. Козловська Н.І.)

Ансамбль народного танцю «Намисто»

(кер. Маковій О.М.)

Фольклорно-драматичний театр 

«Червона калина»

(кер. Джига М.І.)

Ансамбль українського танцю «Забава»

(кер. Олянишена А.А.)

Вокальний ансамбль «Відлуння віків»

(кер. Грушко Л.С.)

Молодіжний 

естрадний театр

«Сміхотворики»

(кер. Дорошенко О.А.)

Вокально-

інструментальний 

ансамбль

(кер. Ярова І.В.)



Студенти та викладачі коледжу беруть участь у 

культурно-мистецьких заходах міста, району, області

Всеукраїнський молодіжний 

етнофестиваль «Калинові мости» 

Концерт з нагоди професійного свята працівників 

культури та майстрів народного мистецтва
Звітний концерт

40-річчя циклової комісії 

народної хореографії



Одним з пріоритетних напрямків роботи коледжу є участь у міжнародних, 

всеукраїнських, обласних фестивалях, конкурсах, виставках



АДРЕСА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

м. Тульчин Вінницької області, вул. Незалежності, 10

Телефони для довідок: (04335) 2-24-70, 2-29-01

Мобільний телефон: 0682537776

НЕ ЗВОЛІКАЙ

– ЗРОБИ СВІЙ ПЕРШИЙ КРОК ДО СТУДЕНТСЬКОГО ЖИТТЯ 

У ТУЛЬЧИНСЬКОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ КУЛЬТУРИ!


