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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Вельмишановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнському науково-практичному семінарі 

«МИСТЕЦЬКА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ: МЕТОДИКИ, ТЕХНОЛОГІЇ»,  

який відбудеться 23 – 26 березня 2020 року на базі Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

 

Наукова проблематика семінару: 

Секція №1. Інноваційні методики і технології викладання предметів 

Мистецької освітньої галузі в закладах загальної середньої освіти та закладах 

вищої освіти 

Секція №2. Професійна підготовка (інструментальне виконавство) учнів і 

студентів 

Секція №3. Професійна підготовка (вокально-хорова) учнів і студентів 

 

До участі у семінарі запрошуються науковці, викладачі закладів вищої 

освіти, методисти, учителі предметів Мистецької освітньої галузі закладів 

загальної середньої освіти та музичних шкіл, студенти, магістранти, аспіранти 

та інші фахівці. 

Під час роботи семінару передбачається робота секцій, тренінг для 

вчителів НУШ, що викладають інтегрований курс «Мистецтво 1-3 клас», 

перегляд конкурсних виступів Всеукраїнського фестивалю мистецтв 

«Мистецька феєрія» - «Фортепіанне виконавство» (конкурс «Ludus Royalis»), 

«Інструментальне виконавство» (конкурс «Златограй»), «Вокальне 

виконавство» (конкурс «Золоті голоси»). 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

Форми участі в конференції: очна та дистанційна (для слухачів). 



Для участі в семінарі необхідно до 09 березня 2020 року заповнити  

реєстраційну форму за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/1j5_qwpqKkNXTcpbW_rI8nCqujev4wQi0HU

Tr51rQlzo/edit    

Надіслати на електронну адресу aristovaludmila8@gmail.com або на 

вайбер (067-75-49-642)  відскановану копію документа про оплату (скрін, фото 

чеку) з поміткою «Семінар прізвище ім’я» (на кшталт: Семінар Іванник Олена)). 

 

Організаційний внесок для очних та дистанційних учасників – 180 

гривень (друкований варіант матеріалів – програма, сертифікат) або 150 гривен 

(електронний варіант матеріалів). Розсилка матеріалів конференції (програма, 

сертифікат) – «Новою поштою», за рахунок отримувача. 

Фінансові витрати (проживання в готелі, харчування, проїзд) 

забезпечуються учасниками семінару. 

Матеріали для дистанційної участі будуть розміщені на ютуб каналі після 

проведення семінару, посилання буде відправлено зворотнім листом.  

 

КОНТАКТИ: 

Адреса проведення семінару: Миколаївський національний університеті 

імені В. О. Сухомлинського, вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, 54030. 

Відповідальний за проведення семінару: доктор педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри музичного мистецтва Стріхар Оксана Іванівна, 

тел. (0512) 76-89-75. 

 

З організаційних питань звертатися до Аристової Людмили Сергіївні: 

тел. 067–75–49–642, e-mail: aristovaludmila8@gmail.com 
 

 

 

 

Щиро запрошуємо Вас до участі в роботі семінару! 

З повагою оргкомітет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1j5_qwpqKkNXTcpbW_rI8nCqujev4wQi0HUTr51rQlzo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1j5_qwpqKkNXTcpbW_rI8nCqujev4wQi0HUTr51rQlzo/edit
mailto:aristovaludmila8@gmail.com
mailto:aristovaludmila8@gmail.com


ПРОГРАМА 

Всеукраїнського науково-практичного семінару 

«МИСТЕЦЬКА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ: МЕТОДИКИ, ТЕХНОЛОГІЇ»  

 23 березня 2020 р., м. Миколаїв  

12.00 – 12.40 реєстрація, розміщення учасників семінару корп. 10, фойє 

13.00 – 15.00 ВІДКРИТТЯ СЕМІНАРУ, секційні 

засідання 

корп. 10, ауд. 

№10.100; №10.101; 

№10.104. 

15.00 – 16.00 тренінг «Нова українська школа: методики і 

технології викладання курсу 

ауд. №10.104. 

 24 березня 2020 року, м. Миколаїв  

10.00 – 13.00 участь учасників семінару у 

Всеукраїнському фестивалі-конкурсі 

мистецтв «Мистецька феєрія» - конкурси 

фортепіанного виконавства «Ludus Royalis» 

актова зала, корп.2 

13.00 – 14.00 Обідня перерва буфет 

14.00 – 15.00 участь учасників семінару у 

Всеукраїнському фестивалі-конкурсі 

мистецтв «Мистецька феєрія» - конкурси 

фортепіанного виконавства «Ludus Royalis» 

актова зала, корп.2 

 25 березня 2020 року, м. Миколаїв  

10.00 – 13.00 участь учасників семінару у 

Всеукраїнському фестивалі-конкурсі 

мистецтв «Мистецька феєрія» - конкурс 

інструментального виконавства 

«Златограй» 

актова зала, корп.2 

13.00 – 14.00 Обідня перерва буфет 

14.00 – 15.00 участь учасників семінару у 

Всеукраїнському фестивалі-конкурсі 

мистецтв «Мистецька феєрія» - конкурс 

інструментального виконавства 

«Златограй» 

актова зала, корп.2 

 26 березня 2020 року, м. Миколаїв  

10.00 – 13.00 участь учасників семінару у 

Всеукраїнському фестивалі-конкурсі 

мистецтв «Мистецька феєрія» - конкурс 

вокально-хорового виконавства «Золоті 

голоси» 

актова зала, корп.2 

13.00 – 14.00 Обідня перерва буфет 

14.00 – 15.00 участь учасників семінару у 

Всеукраїнському фестивалі-конкурсі 

мистецтв «Мистецька феєрія» - конкурс 

вокально-хорового виконавства «Золоті 

голоси». Закриття семінару. 

актова зала, корп.2 



 


