МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТОСВІТНИХ ЗАКЛАДІВ
ХАРКІВСЬКЕ МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ ім. Б.М. ЛЯТОШИНСЬКОГО
Червоношкільна набережна 1А, м. Харків, 61001, тел./факс 7329442

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
щодо проведення 22 квітня 2016 р. на базі Харківського музичного училища
ім. Б.М. Лятошинського

Науково-практичної конференції

“Сучасна музична освіта: пошуки, проблеми, тенденції”
Мета конференції:
Конференція проводиться в рамках Всеукраїнського конкурсу для студентів училищ
«Сольфеджіада» з метою пошуку рішень з актуальних проблем сучасної музичної
освіти, встановлення контактів між викладачами навчальних закладів культури та
мистецтв України, обміну науковим, педагогічним та дослідницьким досвідом.
Напрямки та проблеми, запропоновані для обговорення:
- Інноваційна діяльність як засіб розвитку творчої діяльності в школах
естетичного виховання та середніх спеціальних навчальних закладах;
- Шляхи та засоби удосконалення сучасної музичної педагогіки;
- Сучасні аспекти методики викладання музично-теоретичних дисциплін.
Форми участі в конференції:
- Виступ з доповіддю або презентацією (до 15 хвилин). Допускається заочна
участь у формі публікації статті. Планується видання збірки матеріалів
конференції.
Умови участі в конференції:
Наявність заявки з темою доповіді.
Наявність тексту статті для публікації (до 3-6 аркушів формату А4) на
електронному носії;
Вимоги до оформлення матеріалів конференції

Обсяг статті - до 6 сторінок формату А4, текстовий файл у форматі Microsoft
Word 1997-2003, шрифт Times New Roman 14, поля 20 мм, інтервал - одинарний.
Всі посилання на літературу в тексті оформлюються за загальними правилами.
Порядок роботи конференції 22 квітня 2016р.
9.30 - Реєстрація учасників
10.00-13.00 - Відкриття. Пленарне засідання.
13.00-14.00 - кофе-брейк.
14.00-17.00 - пленарне засідання.
Робочі мови конференції – українська,російська.
Всі допоміжні аудіо- та відеоматеріали мають бути записані на окремий електронний
носій.
Фінансові умови
Оплата витрат, пов'язаних з перебуванням на конференції (проїзд, харчування,
добові) – за рахунок сторони, що направляє або за власний рахунок.
Надається можливість проживання в гуртожитку. Орієнтовна вартість - 50 грн за
добу.
На конференції робитиметься відеозапис (не для комерційного використання).
З метою відшкодування видавничих, поліграфічних витрат та витрат з
пересилання збірки матеріалів конференції авторам, необхідно сплатити організаційний
внесок у розмірі - 50 грн.за кожну сторінку.
Бажаючі взяти участь у конференції надсилають відомості про учасників та
доповідь до 01 квітня 2016 року на означену електронну адресу та обов'язково
підтверджують участь у конференції за тиждень до її початку.
Матеріали для публікації можна надати до 5 березня 2016 року на електронному
носії або на електронну адресу.
За довідками звертатись на означену електронну адресу або за телефонами:
galina-g29@rambler.ru, 0662138483, 0939567183 Газдюк Галина Георгіївна, зав. ПЦК

Теорія музики
marinapetrovych@gmail.com, 0972675275,0668733748, Петрович Марина Владиславівна,

викладач ПЦК Теорія музики
Дякуємо за співпрацю!

Оргкомітет

ЗАЯВКА ЩОДО УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
ПІБ (повністю)______________________________________________________________
Місце роботи (повна назва установи без скорочень та абревіатури
___________________________________________________________________________
Посада,звання______________________________________________________________
Тема доповіді(для програми конференції) ______________________________________
___________________________________________________________________________
Необхідне для виступу технічне забезпечення (перелік апаратури) __________________
_________________________________________________________________________________________________________

Форма участі в конференції (виступ на конференції, заочна). Потрібне підкреслити.
Проживання в гуртожитку
_______________________________________________________________________
Публікація статті у збірнику_________________________________________________
Адреса для пересилки збірника_______________________________________________
Контактний телефон, e-mail__________________________________________________
Дата__________________________________

