ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
щодо проведення 29 травня 2019 р. на базі Харківського музичного училища
імені Б.М. Лятошинського

педагогічної конференції ,
присвяченої 80-річчю з дня заснування теоретичного відділу училища
Конференція проводиться за підтримки Управління культури і туризму
Харківської обласної державної адміністрації та Обласного навчально-методичного
центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
Мета заходу:
Конференція проводиться як захід з підвищення кваліфікації, з метою пошуку
рішень з актуальних проблем сучасної музичної освіти, встановлення контактів між
викладачами навчальних закладів культури та мистецтв України, обміну педагогічним
та методичним досвідом.
Напрямки та проблеми, запропоновані для обговорення:
- інноваційна діяльність як засіб розвитку творчої діяльності в мистецьких
школах;
- шляхи та засоби удосконалення сучасної музичної педагогіки;
 сучасні аспекти методики викладання музично-теоретичних дисциплін в
мистецьких школах (М.Жалдак, авторська презентація програми “Музична
грамота та елементарне музикування”)
Форми участі у заході:
 як слухач;

 як доповідач (виступ

з методичним повідомленням -7-8 хвилин, доповіддю
-10-12 хвилин або презентацією до 15 хвилин).

Умови участі у заході:
Участь у семінарі можлива виключно за онлайн реєстрацією
Для реєстрації необхідно до 18.00 15 травня 2019 року заповнити
аплікаційну форму за посиланням
Для доповідачів: тези виступу надсилаються до 15 травня 2019 року на
електронну адресу marinapetrovych@gmail.com або galinagazdyuk@gmail.com
Оргкомітет розглядає надіслані матеріали та залишає за собою право обрати
доповідачів, про що буде повідомлено окремо. Всі допоміжні аудіо- та відеоматеріали
мають бути записані на окремий електронний носій.
У разі перевищення кількості кандидатів на участь в конференції (понад 100 осіб)
реєстрація припиняється.
Учасники отримають лише одне електронне повідомлення про включення їх до
складу безпосередніх учасників конференції за кожною електронною адресою. Тому
реєструватися необхідно особисто.
За результатами проведення конференції кожен учасник отримає сертифікат
ОНМЦПК про участь у методичному заході з підвищення кваліфікації.
Вступний внесок — 50 гривень, використовується виключно для покриття
канцелярських витрат та друкування і сплачується при прибутті на конференцію
За довідками звертатись на означені електронні адреси або за телефонами:
066 213 84 83 /Газдюк Галина Георгіївна/, 066 873 37 48 /Петрович Марина
Владиславівна/, 095 140 70 31/Самоварова Тамара Михайлівна/

