
 

 

Участь викладачів Тульчинського фахового коледжу культури у конференціях 

2020 рік 

 

№ 

з/п 

Дата 

Місце проведення 
Назва конференції Тема доповіді чи статті Прізвище, ініціали 

1.  

11.03.2020 

Тульчинський 

коледж 

культури 

м. Тульчин 

Обласна науково-

практична 

конференція 

«Формування нової 

моделі фахівця з 

інформаційної, 

бібліотечної та 

архівної справа: 

досвід, проблеми та 

шляхи їх вирішення» 

Нові завдання та вимоги до 

підготовки фахівців 

інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи 

Томчик В.О. 

2.  

Нові завдання та функції 

коледжів у контексті Закону 

України «Про фахову 

передвищу освіту» 

Омельченко С.В. 

3.  
Впровадження новітніх 

технологій в освітній процес – 

основа інноваційної діяльності 
Артюхова Л.В. 

4.  
Впровадження інформаційних 

технологій в діловодстві 
Костюк Л.В. 

5.  

Використання інформаційно-

комунікаційних технологій в 

освітньому процесі – веління 

часу 

Пересунько С.С. 

6.  

Практична підготовка 

здобувачів освіти як чинник 

підготовки 

висококваліфікованого фахівця 

Смолій С.І. 

7.  

Розвиток творчості студента – 

запорука його успішної 

професійної діяльності в 

майбутньому 

Моторна Н.І. 

8.  

Формування художньо-

естетичних смаків студентської 

молоді засобами культури  і 

мистецтва 

Фолюшняк Є.В. 

9.  
«Видатні постаті Поділля» 

(Про етнографа та 

фольклориста М.Т.Сафроняка) 
Фолюшняк Є.В. 

10.  
9-10.04.2020 

УДПУ 

ім. П. Тичини 

м. Умань 

ІІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Естетичні засади 

розвитку педагогічної 

майстерності викладачів 

мистецьких дисциплін» 

Учнівський хоровий театр у 

музично-педагогічній 

діяльності М.Д. Леонтовича 

Пшемінська Л.О. 

11.  

Естетичні засади розвитку 

педагогічної майстерності 

викладачів мистецьких 

дисциплін 

Трачук О.Б. 

12.  

28-29.04.2020 

УДПУ 

ім. П. Тичини 

м. Умань 

І Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Проблеми 

інструментального 

виконавства в умовах 

сучасної мистецької 

освіти»  

Світоглядні та змістові 

засади педагогічних 

поглядів Миколи 

Леонтовича 

Пшемінська Л.О. 



 

 

13.  
29.04.2020 

УДПУ 

ім. П. Тичини 

м. Умань 

VIІІ Міжнародна  

науково-практична. 

Конференція «Сучасні 

стратегії розвитку 

хореографічної освіти» 

Співпраця Тульчинського 

коледжу культури з 

факультетом мистецтв 

Уманського ДПУ 

ім. П. Тичини 

Трачук О.Б. 

14.  
Сучасні стратегії розвитку 

хореографічної освіти 
Маковій О.М. 

15.  

15.05.2020 
Інститут 

педагогічної освіти 

і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна 

НАПН України 

м. Київ 

VІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Професійна мистецька 

освіта і художня 

культура: виклики 

розвитку ХХІ століття» 

Перспективи розвитку 

педагогічних ідей 

М. Леонтовича у 

вітчизняному просторі 

мистецької освіти 

Пшемінська Л.О. 

16.  

18.09.2020 

ХВКМ 

м. Харків 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Втілення традицій 

західноєвропейського 

мистецтва в науково-

теоретичній та 

виконавській практиці» 

Теоретичні аспекти методики 

викладання музично-

теоретичних дисциплін 

Безбах О.А. 

17.  
Світова слава «Подільського 

Орфея» 
Пшемінська Л.О. 

18.  
Робота з піаністами-

початківцями над звуковою 

виразністю виконання творів 

Гордійчук Е.Є. 

19.  

25.09.2020 

УДПУ 

ім. П. Тичини 

м. Умань 

І Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасне мистецтво: 

науково-методичний та 

практичний аспекти» 

Традиції та новаторство 

хорової спадщини 

М. Леонтовича 

Пшемінська Л.О. 

20.  
29.09.2020 

м. Тульчин 

Семінар-практикум 

клубних працівників 

району «Робота над 

розробкою та втіленням 

розважально-ігрових 

програм» 

Використання хореографії при 

проведенні сюжетно-ігрових 

програм (майстер-клас) 

Трачук О.Б. 

21.  

05-06.10.2020 
Одеський 

педагогічний 

університет імені 

Костянтина 

Ушинського 

м. Одеса 

V науково-практична 

конференція «Глобальні 

виклики педагогічної 

освіти в 

університетському 

просторі» 

Художня естетика та 

педагогічні принципи Миколи 

Леонтовича в контексті 

становлення національної 

моделі мистецької освіти 

Пшемінська Л.О. 

22.  

07-08.10.2020 

УДПУ 

ім. П. Тичини 

м. Умань 

І Міжнародна науково-

практична конференція 

«Імплементація концепції 

інклюзивної освіти: 

проблеми та перспективи» 

Корекційно-розвиткова 

робота з «дітьми сонця» 

засобами 

кольоромузикотерапії 

Пшемінська Л.О. 

23.  

15-16.10.2020 

УДПУ 

ім. П. Тичини 

м. Умань 

VІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Теоретично-

методологічні аспекти 

мистецької освіти: 

здобутки, проблеми та 

перспективи» 

Методика формування 

виконавських вмінь та навичок 

у процесі професійного 

оволодіння мистецтвом гри на 

окарині. 

Балан С.О. 

24.  

Креативність як складова 

професійної компетентності у 

процесі вивчення музично-

теоретичних дисциплін 

Безбах О.А. 

25.  
Особливості діяльності 

концертмейстера зі студентами-

виконавцями 

Гріга Ю.М. 



 

 

26.  
Специфіка підготовки 

хореографів у коледжі 

культури 
Трачук О.Б. 

27.  
Методичні засоби викладання 

народного танцю в коледжі 

культури 

Маковій О.М. 

28.  

22.10.2020 

УДПУ 

ім. П. Тичини 

м. Умань 

ІV Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція «Сучасні 

технології розвитку 

професійної 

майстерності майбутніх 

учителів» 

Творчість Миколи 

Леонтовича у контексті 

формування гуманістичної 

спрямованості музичної 

освіти Поділля 

Пшемінська Л.О. 

29.  
29-30.10.2020 

Вінницька обласна 

універсальна 

бібліотека 

ім. К.А. Тімірязєва 

м. Вінниця 

VII Міжнародна 

науково-практична 

конференція «Усна 

історія: теорія і практика 

досліджень на 

сучасному етапі» 

Мотиваційна дія лінгво-

краєзнавчого аспекту при 

вивченні іноземної мови 

Шляхтун Н.Г. 

30.  
Як віднайти своє коріння? Де 

українцям шукати своїх 

предків? 

Моторна Н.І. 

31.  
27.11.2020 

Вінницький 

гуманітарно-

педагогічний 

коледж 

м. Вінниця 

ХХІІІ Всеукраїнський 

науково-методичний 

семінар «Теорія і 

практика підготовки до 

ЗНО» 

Формування вмінь визначати 

провідні мотиви ліричних 

творів у процесі підготовки до 

ЗНО з української літератури 

Кононова О.В. 

32.  
Формування вмінь 

аналізувати мову 

літературного твору 

Мельник Т.І. 

33.  
грудень 

2020 р. 

Вісник Ужгородського 

університету. Серія 

Історія. 2020 № 2(43) 

Кадрова політика всесоюзного 

об’єднання «Торгзін» (перша 

половина 1930-х рр.) 

Танасюк В.Л. 

34.  

01.12.2020 
Інститут 

педагогічної 

освіти і освіти 

дорослих імені 

Івана Зязюна 

НАПН України 

м. Київ 

ХVІІІ Міжнародні 

педагогічно-мистецькі 

читання пам’яті 

професора 

О.П. Рудницької 

«Неперервна 

педагогічна освіта ХХІ 

століття: досвід, 

інновації, тенденції» 

Формування диригентсько-

виконавських навичок у 

майбутніх вчителів музичного 

мистецтва на прикладах 

обробок українських 

народних пісень 

М.Д. Леонтовича 

Пшемінська Л.О. 

 


