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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Вельмишановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнському науково-практичному семінарі 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ В 

УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»,  

який буде проводитися з 02 по 04 квітня  2019 року на базі Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського у рамках 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу мистецтв «Мистецька феєрія» 

 

Наукова проблематика семінару: 

Секція №1. Національно-патріотичне виховання учнів та студентів закладів 

мистецького спрямування  на матеріалі української фортепіанної спадщини. 

Секція №2. Інноваційні методики і технології викладання предметів 

Мистецької освітньої галузі Нової української школи. 

Секція №3. Актуальні проблеми вокальної та інструментальної підготовки 

студентської молоді в контексті Нової української школи. 

Секція №4. Сучасні тенденції розвитку інструментального виконавства в 

системі національно-патріотичного виховання учнів та студентської молоді.  

Секція №5. Виховання національно-патріотичної свідомості у диригентсько-

хоровому та вокальному навчанні. 

 

До участі у семінарі запрошуються науковці, викладачі закладів вищої 

освіти, методисти, учителі предметів Мистецької освітньої галузі закладів 

загальної середньої освіти, музичних шкіл,  шкіл мистецтв, студенти, 

магістранти, аспіранти та інші фахівці. 

Під час роботи семінару передбачається участь учасників у 

Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Мистецька феєрія», робота 

секцій, підсумкове засідання. 



Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська. 

Форми участі в конференції: очна та дистанційна. 

Для участі в семінарі до 25 березня 2019 року необхідно надіслати на 

електронну адресу: muzpedmnu@gmail.com або aristovaludmila8@gmail.com 

(вказати в темі листа «Семінар» та прізвище (на кшталт: Семінар Іванник)): 

1. Заявку учасника конференції (форма додається); 

2. Відскановану копію документа про оплату. 

 

Організаційний внесок для учасників – 120 гривень (друкований варіант 

матеріалів) або 100 гривен (електронний варіант матеріалів). Надсилання 

матеріалів конференції (програма, сертифікат (20 годин)) – «Новою поштою», 

за рахунок отримувача. Оплату організаційного внеску перераховувати за 

номером картки Приватбанку  5168 7555 1648 7689   Ігнатенко О.В. 

(призначення платежу: прізвище учасника, семінар). 

Фінансові витрати (проживання в готелі, харчування, проїзд) 

забезпечуються учасниками семінару. 

Матеріали для дистанційної участі будуть розміщені на ютуб каналі 

«Спеціальність Музичне мистецтво» 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 
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ЗАЯВКА 

учасника Всеукраїнського науково-практичного семінару 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ В 

УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»,  

 

Прізвище, ім’я, по батькові 

 

 

Науковий ступінь, звання 

 
 

Місце роботи (повна назва) та посада  

 

 

 

Форма участі (очна або дистанційна; 

доповідач або слухач) 

 

Тема доповіді (для доповідачей) 

 

 

 

Секція (№) 

 

 

Моб. телефон  
E-mail  
Замовлення електронного варіанту 

програми конференції та сертифіката 

учасника 

 

Замовлення друкованого варіанту 

програми конференції та сертифіката 

учасника 

 

Адреса «Нової пошти» для друкованого 

варіанту замовлення  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ  

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО  

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ  

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ 

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ» 

 

02 квітня 2019 року, м. Миколаїв 

 
9.00 – 9.45 – реєстрація учасників семінару (корп. 10, 1 поверх, фойє) 

10.00 – 13.00 – відкриття семінару, участь учасників у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі 

мистецтв «Мистецька феєрія» - конкурси фортепіанного виконавства «Ludus Royalis» та 

конкурс літературного мистецтва «Поетична зірка» (корп.2, 4 поверх, актова зала) 

14.00 – 15.00 – секційне засідання секції 1,2 (корп. 10) 

 

03 квітня 2019 року, м. Миколаїв 

 
9.00 – 9.45 – реєстрація учасників семінару (корп.2, 4 поверх, актова зала) 

10.00 – 13.00 – участь учасників у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв 

«Мистецька феєрія» - конкурс інструментального виконавства «Златограй» (корп.2, 4 поверх, 

актова зала) 

14.00 – 15.00 – секційне засідання секції 3 (корп. 10) 

 

 

04 квітня 2019 року, м. Миколаїв 

9.00 – 9.45 – реєстрація учасників семінару (корп.2, 4 поверх, актова зала) 

10.00 – 13.00 – участь учасників у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв 

«Мистецька феєрія» - конкурс вокально-хорового виконавства «Золоті голоси» та гітарного 

виконавства «Guitar fest» (корп.2, 4 поверх, актова зала) 

 14.00 – 15.00 – секційне засідання секції 4,5 (корп. 10) 

 

 

 


