
2018 рік 

№ 
з/п 

Місце 

проведення 

Дата 

Назва конференції Тема доповіді чи статті 
Прізвище, 

ініціали 

1.  

м. Краматорськ 

19.01.2018 

ХІV Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Суспільні науки у 

2018 році» 

Внесок К.В. Дубняка (1890-

1948) у становлення й 

розвиток українського 

краєзнавства 

Омельченко С.В. 

2.  

З наукової спадщини 

Іринарка Щоголева: 

«Словник зоологічної 

номенклатури» 

Онищенко А.О. 

3.  
м. Львів 

02.03.2018 

Міжнародна науково-

практична 

конференція 

«Стратегічні 

пріоритети розвитку 

внутрішньої торгівлі 

України на 

інноваційних засадах» 

Реінжиніринг як метод 

ефективного управління 

бізнес-процесами 

підприємства 

Камінська О.В. 

4.  
м. Одеса 

17-18.03.2018 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Актуальні питання 

педагогіки та 

психології: шляхи 

теоретичного і 

практичного вирішення 

проблем» 

Розвиток критичного 

мислення студентів у 

процесі вивчення 

математики 

 

Побережник Л.В. 

5.  

м. Харків 

Економіко-

технологічний 

технікум ХНТУ 

19.03.2018 

І Всеукраїнська 

науково-практична 

інтернет-конференція 

«Інноваційні технології 

в процесі підготовки 

молодших спеціалістів: 

стан, перспективи 

розвитку» 

З питань підготовки кадрів 

інформаційно-бібліотечної 

сфери 

Омельченко С.В., 

Онищенко А.О. 

6.  

м. Умань 

УДПУ 

ім.П.Тичини 

20.03.2018 

V Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Сучасні стратегії 

розвитку 

хореографічної освіти»  

 

Сучасні стратегії 

підготовки майбутнього 

керівника хореографічного 

колективу 

Трачук О.Б.   

7.  

м. Вінниця 

Вінницький 

технічний 

коледж 

30.03.2018  

V Регіональна науково-

методична конференція 

«Сучасні педагогічні 

технології та інноваційні 

методики навчання в 

підготовці фахівців у 

коледжах і технікумах: 

досвід, проблеми, 

перспективи» 

Використання 

перспективних 

педагогічних методів у 

підготовці молодшого 

спеціаліста 

Омельченко С.В.,  

Гандзюк Л.П. 



8.  

м. Канів 

Коледж 

культури і 

мистецтв 

12.04.2018 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Українська культура: 

сучасні мистецькі та 

педагогічні виміри» 

Формування художньо-

естетичних смаків засобами 

культури і мистецтв 
Фолюшняк Є.В. 

9.  
Від творчого наставника до 

творчої дитини: гармонія 

партнерської взаємодії 
Моторна Н.І. 

10.  З питання формування нового 

фахівця інформаційної, 

бібліотечної та архівної справи 

Омельченко С.В., 

Онищенко А.О. 11.  

12.  

Майстер-клас, як інноваційна 

форма фахової підготовки в 

Тульчинському училищі 

культури 

Трачук О.Б.   

13.  

Формування творчої особистості 

в народному ансамблі танцю 

«Намисто» Тульчинського 

училища культури 

Качмар Д.В. 

14.  

Актуальні  питання підготовки 

фахівців інформаційної, 

бібліотечної та  архівної справи 

на Вінниччині 

Томчик В.О. 

15.  
Використання музичних 

мініатюр Б.Фільц у викладанні 

фортепіано 
Недзельська О.В. 

16.  

м. Умань 

УДПУ 

ім.П.Тичини 

19-20.04.2018 

Міжнародна науково-

практична 

конференція 

«Естетичні засади 

розвитку педагогічної 

майстерності 

викладачів 

мистецьких 

дисциплін» 

Педагогічна майстерність як 

гарант формування творчого 

потенціалу на заняттях 

сольфеджіо в училищах 

культури і мистецтв 

Безбах О.А. 

17.  
Артистизм в діяльності 

викладача-музиканта 
Недзельська О.В. 

18.  

Шляхи вдосконалення 

педагогічної майстерності 

викладачів мистецьких 

дисциплін 

Омельченко С.В. 

19.  

Виховання естетичного смаку та 

професійного погляду 

мистецтвом духової музики 

спеціалізації «Народне 

інструментальне мистецтво» 

(духові інструменти» 

Балан С.О. 

20.  

Використання на заняттях 

історії музики інтерактивних та 

інформаційно-комунікативних 

технологій в училищах культури 

та мистецтв 

Пшемінська Л.О. 

21.  
Традиції та інновації у 

підготовці хореографів у 

Тульчинському училищі 
Трачук О.Б.  

22.  

Проблема підвищення 

результативності 

індивідуального заняття з 

мистецьких дисциплін 

Маковій О.М. 

23.  

Мелодія як основа побудови 

музичної мови на заняттях з 

фахових дисциплін спеціалізації 

«Народне інструментальне 

мистецтво» 

Трачук Л.Д.  

24.  
Комплексний розвиток 

музичних здібностей студента 

на заняттях у класі фортепіано 
Гордійчук Е.Є. 



25.  
м. Харків 

19-20.04.2018. 

Науково-практична 

конференція в межах  

Всеукраїнського 

конкурсу вокально-

хорового та 

інструментального 

ансамблевого 

виконавства 

ім.Я.Степового  

«Минуле і сучасність 

української музичної 

культури крізь призму 

європейських класичних 

традицій» 

Недоспівана пісня 

Подільського Орфея 
Пшемінська Л.О. 

26.  м. Умань 

УДПУ 

ім.П.Тичини 

20.04.2018 

V Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Сучасні стратегії 

розвитку хореографічної 

освіти» 

Сучасні стратегії підготовки 

майбутнього керівника 

хореографічного колективу 
Трачук О.Б. 

27.  
Специфіка діяльності 

народного аматорського 

хореографічного колективу 
Маковій О.М. 

28.  
м. Київ  

26-27.04.2018  

V Міжнародна науково-

практична конференція 

«Гостинність, сервіс, 

туризм: досвід, 

проблеми, інновації» 

Кластерна модель 

організації туристичного 

бізнесу 

Камінська О.В. 

29.  

м. Умань 

18-19.10.2018. 

V Міжнародна науково-

практична конференція 

«Теоретико-

методологічні аспекти 

мистецької освіти: 

здобутки, проблеми та 

перспективи. 

Формування поглядів 

Миколи Леонтовича щодо 

мистецької освіти у 

Тульчинський період життя 

і творчості 

Пшемінська Л.О. 

30.  

Сучасні підходи у 

підготовці креативного 

фахівця життєдіяльності 

громади у коледжах 

культури 

Омельченко С.В. 

31.  
Організація дозвілля в 

країнах Західної Європи. 
Літун С.В.. 

32.  

Сучасні підходи у 

підготовці креативного 

фахівця життєдіяльності 

громади у коледжах 

культури 

Петраковська В.В. 

33.  

Формування естетичних 

цінностей особистості 

засобами музичного 

мистецтва 

Безбах О.А. 

34.  

Методичні рекомендації до 

практичних занять з 

дисципліни «Музичний 

інструмент» зі студентами 

спеціальності 

«Хореографія» 

Гордійчук Е.Є. 

35.  
Виховання активної творчої 

самостійності студентів 
Кочелаба О.С. 



36.  
Роль інноваційних 

технологій в сучасній 

мистецькій освіті 

Пересунько В.М. 

37.  

Про одну особливість 

виконання фортепіанних 

мініатюр Б.Фільц «Музичні 

фрески» 

Недзельська О.В. 

 


