
 

Участь викладачів Тульчинського фахового коледжу культури  

у науково-практичних конференціях, семінарах 

2021 рік 

 
№ 

з/п 
Дата 

Місце проведення 
Назва конференції Тема доповіді чи статті Прізвище, ініціали 

1.  
29-30.01.2021 

м. Київ 

IV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Модернізація та наукові 

дослідження: парадигма 

інноваційного розвитку 

суспільства і технологій» 

Формування 

соціокультурного 

середовища коледжу в 

умовах інноваційних освітніх 

технологій 

Зіняк Г.В. 

2.  
18.02.2021 

м. Київ 

Вебінар до Міжнародного 

дня рідної мови 

«Рідномовна і 

багатомовна освіта у 

контексті сталого 

розвитку суспільства» 

Аспекти наукової концепції 

Музею-квартири 

М.Д. Леонтовича (Музею 

мелодії пісні «Щедрик») 

Пшемінська Л.О. 

3.  

26-27.02.2021 
Wloclawek, 

Republic of Poland 
(Куявський 

університет у 

Влоцлавеку) 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Педагогіка і психологія  

в сучасному світі: 

мистецтво навчати та 

навчатися»  

Музично-педагогічна 

діяльність М. Леонтовича в 

контексті національно-

патріотичного виховання 

учнів 

Пшемінська Л.О. 

4.  
04.03.2021 

м. Київ 

Вебінар «Громадянсько-

патріотичні ідеї Тараса 

Григоровича Шевченка в 

соціокультурному та 

освітньому просторі 

України – 2021» 

Поезія Т. Шевченка в 

творчості М.Д. Леонтовича 
Пшемінська Л.О. 

5.  

8-9.04.2021 

м. Умань 

ІV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Естетичні засади 

розвитку педагогічної 

майстерності викладачів 

мистецьких дисциплін» 

Музейна педагогіка в контексті 

освітньої діяльності 

Тульчинського музею мелодії 

пісні «Щедрик» 

Пшемінська Л.О. 

6.  

Виклики дистанційного 

навчання в мистецькій освіті 

сьогодення 

Корольчук Т.Д. 

7.  
Вокальне мистецтво як 

інструмент та каталізатор 

креативних здібностей студента 
Прасол А.Є. 

8.  

Використання подільського 

фольклору у практиці 

студентських вокальних 

ансамблів 

Хома І. В. 

9.  

Шляхи формування 

художнього виразного 

мислення флейтиста 

Балан С.О. 

10.  

Методичні принципи 

формування репертуару 

студентського оркестру 

естрадних інструментів в 

коледжах культури та 

мистецтв 

Козак Р.В. 

11.  

Музика та музичне 

мистецтво як засіб 

формування особистості 

Пересунько В.М. 
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12.  
14-15.04.2021 

м. Мукачево 

ІV Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Мистецька освіта в 

європейському 

соціокультурному 

просторі ХХІ ст.» 

Паралелі педагогічної 

діяльності М. Леонтовича та 

М. Лисенка 

Пшемінська Л.О. 

13.  
14.04.2021 

м. Вінниця 

Регіональна науково-

практична конференція 

«Актуальні проблеми 

музичної освіти та 

виховання» 

Авангардні пошуки 

українських композиторів 

постромантичної доби (на 

прикладі фортепіанної музики) 

Коваль Л.І. 

14.  
15-16.04.2021 

м. Кропивницький 

VІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Мистецька освіта ХХІ 

століття: виклики 

сьогодення» 

Педагогічні принципи 

М. Леонтовича в контексті 

розвитку музичної освіти 

початку ХХ століття 

Пшемінська Л.О. 

15.  
22-23.04.2021 

м. Вінниця 

ІІІ Всеукраїнська 

науково-методична 

конференція «Сучасні 

педагогічні технології 

та інноваційні 

методики навчання в 

підготовці фахівців у 

закладах фахової 

передвищої освіти: 

досвід, проблеми, 

перспективи» 

Сутність інноваційних 

технологій навчання у 

фахових коледжах 

Свистак Л.В. 

16.  

23.04.2021 

м. Умань 

Пленарне засідання 

Всеукраїнського 

науково-методичного 

семінару «Теорія і 

практика підготовки до 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання з 

української мови і 

літератури» 

Єдність краси природи і 

мистецтва у творчості 

Миколи Вороного (в 

контексті підготовки до ЗНО 

з української мови і 

літератури) 

Кононова О.В.  

17.  

Неоромантичні, 

символістські тенденції у 

творчості Олександра Олеся 

(в контексті підготовки до 

ЗНО) 

Мельник Т.І.  

18.  

23.04.2021  

м. Умань 

VIIІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція «Сучасні 

стратегії розвитку 

хореографічної освіти» 

Відлуння танцю у творчості 

років 
Трачук О.Б. 

19.  

Самостійна робота студентів 

як важливий чинник якісного 

опанування дисципліни 

«Історико-побутовий танець» 

Олянишена А.А. 

20.  
14.05.2021 

м. Київ 

VІІ Міжнародна 

науково-практична 

онлайн-конференція 

«Професійна мистецька 

освіта і художня 

культура: виклики ХХІ 

століття» 

Постать та педагогічні 

погляди Миколи Леонтовича 

в сучасному науковому 

дискурсі 

Пшемінська Л.О. 
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21.  
20.05.2021 

м. Тульчин 

Районний семінар 

працівників культури 

Тульчинської ОТГ 

Використання інноваційних 

форм роботи сучасних 

закладів культури клубного 

типу 

Літун С.В. 

22.  
28-29.05.2021 

м. Запоріжжя 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Наукові досягнення, 

відкриття та шляхи 

розвитку педагогічної 

науки» 

Багатоваріантність у 

визначенні поняття 

«інтеграція» 

Пшемінська Л.О. 

23.  
12.09.2021 

м. Бар 

Всеукраїнська науково-

практична конференція з 

міжнародною участю 

«Місце барської кераміки 

у гончарній спадщині 

України» 

З досвіду відтворення 

Бубнівської кераміки 

Грималюк Р.В. 

Лавренюк Н.І. 

Рижий В.С. 

24.  
23-24.09.2021 

м. Умань 

ІІ Міжнародна 

конференція «Сучасне 

мистецтво: науково-

методичний та 

практичний аспекти»  

Впровадження педагогічних 

ідей Миколи Леонтовича у 

навчально-виховний процес 

сучасної початкової школи 

Пшемінська Л.О. 

25.  
24.09.2021 

м. Умань 

ІІ Міжнародна наукова 

конференція «Наука 

сьогодення від 

досліджень до 

стратегічних рішень» 

Дистанційна освіта та онлайн-

вимір 

Молдаван-

Бочтейн К.О. 

26.  
28.09.2021 

м. Вінниця 

ІІІ Науково-практична 

конференція «Бібліотека 

в умовах сучасності та 

конструювання 

майбутнього» 

Формування професійної 

компетентності випускника 

спеціальності 029 «Інформаційна, 

бібліотечна і архівна справа» 

Смолій С.І. 

27.  
Організація і перспективні шляхи 

вивчення іноземної мови у 

реаліях бібліотечного сьогодення 
Шляхтун Н.Г. 

28.  
29.09.2021 

м. Львів 

І Всеукраїнський науково-

практичний семінар-

практикум «Гарант 

освітньої програми: 

актуальні проблеми 

сьогодення в контексті 

розвитку спеціальності 024 

«Хореографія»» 

Проблема вдосконалення 

підготовки фахівців народної 

хореографії у Тульчинському 

фаховому коледжі культури як 

база для подальшого навчання 

випускників у закладах вищої 

освіти 

Трачук О.Б. 

29.  
13.10.2021 

м. Вінниця 

Міжвузівська науково-

практична конференція 

«Розвиток внутрішнього 

туризму: проблеми та 

перспективи» 

«Вплив COVID на туристичну 

індустрію» 
Уманська Л.М. 

30.  

21-22.10.2021 

м. Умань 

VІІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція «Теоретико-

методологічні аспекти 

мистецької освіти: 

здобутки, проблеми та 

перспективи» 

Взаємодія музичних засобів, 

поєднання та застосування в 

диригентських жестах 
Балан С.О. 

31.  
Вдосконалення викладацької 

майстерності викладача 

духових інструментів 
Пересунько В.М. 

32.  

Особливості естетичного 

виховання у єпархіальних 

жіночих училищах України 

другої половини ХІХ – початку 

ХХ століття 

Пшемінська Л.О. 

33.  

Використання форм і методів 

дистанційного навчання з 

дисциплін музично-

теоретичного циклу 

Безбах О.А. 
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34.  

Ефективна комунікація та 

активізація цифрового 

потенціалу викладача на 

індивідуальних заняттях в 

умовах дистанційного навчання 

Гордійчук Е.Є. 

35.  
Специфіка викладання 

музичних дисциплін під час 

адаптивного карантину 
Кочелаба О.С. 

36.  
Подолання сценічного стресу 

музиканта-виконавця 
Козак Р.В. 

37.  

25-26.11.2021 

м. Умань 

VII Міжнародна науково-

практична конференція 

«Молодь, освіта, наука та 

мистецтво» 

Шляхи впровадження ІКТ та 

підвищення цифрової 

грамотності студентів 
Онищенко А.О. 

38.  
Шляхи вдосконалення 

фахових компетентностей 

студентів коледжу культури 
Омельченко С.В. 

39.  
Основні аспекти фахового 

мислення музиканта-

виконавця 
Шаповал О.О. 

40.  

Проблеми впровадження 

інноваційних підходів в 

освітній процес мистецької 

галузі 

Пересунько В.М. 

41.  
Методи індивідуальної роботи 

з студентами на етапі 

розучування музичного твору 
Козак Р.В. 

42.  
Психолого-педагогічні основи 

навчально- пізнавальної 

діяльності студентів. 
Балан С.О. 

43.  

Використання педагогічних 

ідей Миколи Леонтовича в 

контексті нової української 

школи 

Пшемінська Л.О. 

44.  
Використання подільського 

фольклору на заняттях із 

Хорового аранжування  
Корольчук Т.Д. 

45.  

Формування цифрової 

компетентності педагога та 

реалізація в професійній 

діяльності 

Безбах О.А. 

46.  
Методичні рекомендації 

студентам до самостійного 

вивчення музичних творів 
Кондратова Л.А. 

47.  

Організація практичних занять 

з дисципліни «Музичний 

інструмент» в умовах 

дистанційного навчання 

Гордійчук Е.Є. 

48.  
Розвиток практичних 

компетентностей читання нот 

з листа на заняттях фортепіано 
Кочелаба О.С. 

49.  
01.12.2021 

м. Київ 

ХІХ Міжнародні 

педагогічно-мистецькі 

читання пам’яті 

професора 

О.П. Рудницької 

«Неперервна педагогічна 

освіта ХХІ століття: 

досвід, інновації, 

тенденції» 

Удосконалення професійної 

компетентності майбутніх 

учителів музики в процесі 

вивчення творчого доробку 

М. Леонтовича 

Пшемінська Л.О. 
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50.  

09-10.12.2021 

м. Гадяч 

І Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Традиції та інновації в 

підготовці фахового 

молодшого бакалавра 

сфери культури і 

мистецтва» 

Розвиток творчої активності 

студентів як засіб підвищення 

якості підготовки фахівців 

інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи 

Моторна Н.І. 

51.  

Впровадження інноваційних та  

дистанційних технологій в 

освітній процес при підготовці 

фахівців з інформаційної, 

бібліотечної та архівної справи 

Артюхова Л.В. 

52.  

Володіння іноземною мовою – 

шлях до професійного 

зростання сучасного фахівця 

соціокультурної сфери 

Шляхтун Н.Г. 

53.  
15.12.2021 

м. Вінниця 

ІІI Міжвузівська науково-

практична конференція 

«Інноваційні напрями 

розвитку вітчизняних 

харчових технологій та 

готельно-ресторанного 

бізнесу» 

Тенденції розвитку 

вітчизняних підприємств 

харчової промисловості 
Свистак Л.В. 

54.  
16-17.12.2021 

м Вінниця 

ІІІ Всеукраїнський 

науково-практичний 

семінар «Фізична 

культура. Спорт та 

реабілітація: проблеми, 

інноваційні проєкти та 

тренди»  

Відбір спортсменів і 

визначення їх спортивної 

орієнтації 
Шляхтун Т.Д.  

 


