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Вельмишановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у І Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «МИСТЕЦТВО ТА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В 

СУЧАСНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ», 

що буде  проходити 03-04 червня 2021 року  

у Бердянському державному педагогічному університеті 

 

Напрями роботи конференції: 
 

1. Теоретичні та історичні рефлексії міжкультурних зв’язків в контексті 

глобалізаційних процесів. 

2. Теорія, історія і практика хореографічного і музичного мистецтва в 

умовах міжкультурних взаємин. 

3. Концептуальні засади сучасної мистецької освіти. 

4. Професійна підготовка майбутніх вчителів мистецьких дисциплін: 

новітні підходи та технології. 

5. Формування художньої компетентності учнівської молоді. 

6. Історичні та порівняльно-педагогічні аспекти музичної та 

хореографічної освіти. 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

 

У програмі конференції: 

- презентація науково-творчої та методичної роботи викладачів 

- майстер-класи. 

 

 
 

 



Умови участі у конференції: 

Для участі у конференції необхідно до 01.05.2021 року подати на  

електронну адресу оргкомітету (horeograf2015@gmail.com або  

kafedra.musik@gmail.com) такі матеріали:  

- заявку (зразок додається) – назва файлу «Прізвище учасника 

конференції - заявка; 

- електронний варіант тез - назва файлу «Прізвище учасника 

конференції_тези; 

- копію квитанції про оплату оргвнеску та публікації матеріалів. 

 

Вартість участі у конференції:  

1. Оргвнесок за участь в конференції  - 150 гр. (заочна участь  - 100 гр.). 

2. Вартість друкування тез – 40 грн. (за 1 сторінку формату А4). 

 

Заявку на участь у роботі конференції (відповідно до наведеної нижче 

форми) та тези доповідей необхідно надіслати на електронну адресу 

оргкомітету (horeograf2015@gmail.com; kafedra.musik@gmail.com) до 01 травня 

2021 р. 

 

Матеріали конференції будуть надруковані у збірнику тез доповідей 

«Мистецтво та мистецька освіта у сучасному соціокультурному 

просторі» та відправлені за новою поштою (за кошти авторів).  

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не 

відповідають вимогам i тематиці конференції. 

Оргкомітет розгляне подані теми щодо їх відповідності тематиці 

конференції та повідомить про внесення їх до програми не пізніше 15 травня 

2021 року.  

Офіційне запрошення на конференцію буде надіслано електронною 

поштою за вказаною в заявці адресою до 25 травня 2021 року. Просимо 

обов’язково зазначити в заявці, чи потребуєте Ви запрошення в паперовому 

вигляді, і вказати точну адресу для його надсилання. УВАГА! Заочним 

учасникам запрошення буде надіслано тільки електронною поштою. 

Публікація матеріалів. Матеріали конференції будуть опубліковані до 

початку її роботи у збірнику тез доповідей. 

Обсяг матеріалів – до 5 сторінок у форматі doc. (шрифт Times New 

Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал 1,5). Список використаних джерел – не 

більше 5 позицій. Бібліографічний опис списку використаних джерел може 
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оформлятися з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 

8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  

положення та правила складання». Індекси посилань у тексті у квадратних 

дужках, напр.: [15, с. 32]. 

Автори несуть відповідальність за точність наведених фактів, цитат, 

власних імен, географічних назв, посилань на джерела тощо.  

 
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ЗА НАУКОВІ ПОСЛУГИ 

р/р UA798201720313261001201010702 
в ДКСУ м. Київ 
МФО 820172 
Отримувач БДПУ 
Код 02125220 
Призначення: Оплата (ПІБ учасника) за участь у науково-практичній 
конференції. 

 

Оплату здійснювати лише після повідомлення про включення теми до 

програми конференції.  

 

Конференція відбудеться у приміщенні Бердянського державного 

педагогічного університету (м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4, головний корпус). 

Проїзд і проживання – за рахунок учасників конференції.  

Координатори: 

доцент Анетта Омельченко (0665874602) 

доцент Марина Погребняк (0997318359) 

Контактна особа: Ася Юдіна (0661414245), старший лаборант  кафедри 

теорії та методики навчання мистецьких дисциплін. 

 

 



ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

Р. В. ПАВЛЕНКО, викладач кафедри 

теорії та методики навчання 

мистецьких дисциплін 

 

НАЗВА ТЕЗ 

 

Анотація українською мовою 

Ключові слова: 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

1. 

2.  

3.  

 



 

Заявка  

учасника  І Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Мистецтво та мистецька освіта у сучасному  

соціокультурному просторі» 

Прізвище_______________________________________________ 

Ім’я____________________________________________________ 

По батькові_____________________________________________ 

Науковий ступінь________________________________________ 

Вчене звання____________________________________________ 

Посада__________________________________________________ 

Організація (установа)_____________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Адреса__________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Телефон_________________________________________________ 

Факс____________________________________________________ 

E-mail___________________________________________________ 

Назва доповіді 

(виступу)_________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Потреба в готелі (оплата проживання за рахунок учасників):  

                   - так                                         - ні 

Дата приїзду_____________________________________________ 

Дата від'їзду_____________________________________________ 

Підпис учасника__________________________________________ 

Чекаємо на Вас! 


