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Шановні колеги! 

24-25 листопада 2016 року у Житомирському державному університеті 

імені Івана Франка відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті 

європейської інтеграції». 
 

До участі в її роботі запрошуються провідні науковці, докторанти, 

викладачі, аспіранти, магістранти та студенти ВНЗ. 

 

Тематичні напрями роботи конференції: 

1. Актуальні проблеми мистецької освіти.  

2. Філософський аспект мистецької освіти.  

3. Психолого-педагогічні засади мистецької освіти. 

4. Професійна підготовка фахівців мистецьких дисциплін. 

5. Новітні технології та засоби навчання в мистецькій освіті: проблеми 

впровадження. 

6. Історичний досвід розвитку мистецької освіти. 

7. Музично-педагогічна спадщина вітчизняних та зарубіжних педагогів в 

системі мистецької освіти та художньої культури.  

8. Культурно-мистецькі практики в сучасній Україні.  

 

Робота конференції передбачає проведення пленарного та секційних 

засідань, дискусій, презентацій наукових та навчально-методичних розробок 

учасників конференції. Програмою конференції плануються педагогічні 

майстерні, навчально-пізнавальні майстер-класи, концертні виступи творчих 

колективів. 

Регламент роботи конференції: 

Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хвилин. 

Доповідь на секційному засіданні – до 10 хвилин. 

 

Місце проведення: Житомирський державний педагогічний університет 

імені Івана Франка, конференц-зала, вул. Велика Бердичівська 40, м. Житомир. 

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

http://www.im.npu.edu.ua/en/ainmenu-33?id=18
http://im.npu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=11


Матеріали конференції, згідно дотриманих вимог до їх оформлення, 

будуть опубліковані у: 
фаховому виданні «Вісник Житомирського державного університету 

імені Івана Франка». Журнал індексується в РІНЦ, Ulrich's Periodicals 
Directory (#), CiteFactor та Index Copernicus International. 

науково-методичній збірці «Теоретичні та методичні засади розвитку 

мистецької освіти в контексті європейської інтеграції». 
 

Вимоги до оформлення статті для друку в фаховому виданні «Вісник 

Житомирського державного університету імені Івана Франка». 

У «Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка» 

публікуються оригінальні (раніше не опубліковані) статті теоретичного й 

експериментального характеру з різних галузей науки українською, 

англійською, російською та польською мовами. 

До друку приймаються лише ті наукові статті (науковою вважається 

стаття, яка містить результат теоретичного або експериментального 

дослідження і призначена для наукового видання), які містять: 1) постановку 

проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і 

практичними завданнями; 2) аналіз основних досліджень і публікацій із 

зазначеної проблеми; 3) окреслення невирішених питань, порушених у статті; 

4) формулювання мети і завдань статті; 5) виклад основного матеріалу з 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 6) висновки та перспективи 

подальшого дослідження проблеми. 

Технічні параметри: формат А4, поля — 3 см. Відступ абзацу — 0,5 см, 

інтервал між абзацами — 0 см. Гарнітура Times New Roman Cyr 10 пунктів, без 

переносів, інтервал одинарний. Допускається виділення символів (фрагментів 

тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Бажано уникати 

набору тексту лише великими літерами. Використовуються прямі лапки 

(не парні). При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу та тире. 

Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті). Рисунки 

нумеруються. Формули виконуються в редакторі Equation Editor, вставляються 

в таблицю. 

Обсяг статті — від 0,5 до 0,8 др. арк. (від 4 до 10 стор.). 

Матеріали розташовуються у наступній послідовності (див. зразок): 

індекс УДК (абзац з вирівнюванням за лівим краєм жирним шрифтом); ініціали 

та прізвище автора / авторів (абзац з вирівнюванням за правим краєм жирним 

шрифтом); вчене звання, вчений ступінь, посада (абзац з вирівнюванням 

за правим краєм); місце роботи: назва установи, населеного пункту, якщо його 

назва не входить до назви установи, назва країни для іноземних авторів (абзац 

в дужках з вирівнюванням за правим краєм); персональна e-mail адреса 

(окремий абзац з вирівнюванням за правим краєм); ідентифікатор ORCID 

(єдиний міжнародний реєстр вчених) – http://orcid.org/; назва статті (жирний 

шрифт, абзац без відступу першого рядка, вирівнювання за центром); анотація 

статті (6 рядків) українською мовою (курсив, абзац з вирівнюванням 

за центром) з ключовими словами після анотації з абзацу; текст статті; список 

використаних джерел та літератури (назва списку жирним шрифтом), 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=38152
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/
http://visnyk.zu.edu.ua/Images/Ulrichs.jpg
http://www.citefactor.org/journal/index/13344/ic-zhytomyr-ivan-franko-state-university-journal#.Vh_OEPnhDIV
http://journals.indexcopernicus.com/Zhytomyr+Ivan+Franko,p3505,3.html?utm_source=SARE&utm_medium=email&utm_campaign=ICI+Journals+Master+List+2014


розміщених під відповідною назвою у порядку посилання у статті 

та оформлених відповідно до вимог ВАК України (не більше десяти джерел, 

окрім публікацій історичного характеру); транслітерований список джерел 

та літератури; прізвище автора, назва та анотація статті російською мовою 

з ключовими словами ідентична українській. Прізвище автора, назва 

та анотація статті англійською мовою (250 слів) за наступним планом: 

постановка проблеми, матеріал дослідження та його методи, виклад 

результатів, висновки, ключові слова з абзацу; для статей польською мовою 

додатково прізвище автора, назва статті, анотація мовою оригіналу 

з ключовими словами ідентична українській. 

Матеріали, оформлені з порушенням вказаних вище вимог та вимог 

Постанови ВАК від 15.01.2003 № 7-051/1, до друку не приймаються. 

Якщо стаття є результатом проекту, фінансованого певною установою, 

цей факт обов’язково зазначається автором. Матеріали рецензуються протягом 

місяця, після чого автор повідомляється про рішення редколегії відносно 

публікації статті. 

Редколегія не несе відповідальності за зміст публікацій. Відповідальність 

за зміст статей несе автор. Редколегія залишає за собою право перевірки статті 

на наявність плагіату та гарантує авторові захист авторських прав під час 

рецензування та розгляду статті редколегією. Процес рецензування 

є анонімним та забезпечує рівні можливості для всіх авторів, додаткових умов 

для публікації крім тих, що зазначені у цих правилах, не існує. Редколегія 

дотримується принципу вільного доступу до всіх матеріалів, що опубліковані 

у науковому журналі. 

Зразок оформлення статті 

УДК 378(09)(477.4/7)''19/20'' 

Н. А. Сейко, 

доктор педагогічних наук, професор 

(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

seiko@zu.edu.ua 

ORCID: 0000-0001-7985-341Н 

Проблема доброчинності в Україні на сторінках ’’Журналу міністерства народної освіти’’ (друга 

половина ХІХ століття). 

У статті представлено... З’ясовано... Обґрунтовано... 

Ключові слова: доброчинність, освіта, стипендія, система фондів. 

 Текст статті. Текст статті. 
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Seiko N. A. The Issue of Charity in Ukraine on the Pages of the ’’Folk Education Ministry Journal’’  

(the Second Half of the XIX Century). 

The research deals with… The material of the research… The scientific method used … The results obtained… The 

conclusions made… 

Key words: charity, education, scholarship, fund system 

Зразки подання анотацій: 

Анотації статті російською та англійською мовами містять ім’я автора та 

назву статті (курсив). Після анотації з нового рядка розміщують ключові слова, 

які не повторюють назву статті. Анотації українською та російською мовами 

обсягом не менше 6 рядків є ідентичними: 

У даній статті розкривається сутність інтеркультурологічних аспектів міжкультурного ділового 

спілкування як премету тренінгових занять, описується зміст поняття "європейська ділова культура". Також 

мова йде про необхідність формування інтеркультурологічної компетенції для фахівців, які мають іноземних 

ділових партнерів. Етапи проведення тренінгу та визначення тем рекомендується здійснювати відповідно до 

послідовності кроків розвитку ділового контакту. До того ж, даються інші методичні рекомендації щодо 

підготовки до міжкультурного тренінгу. 

Ключові слова: ділова культура, інтеркультурологічна компетенція, діловий контакт, міжкультурний 

тренінг. 

Копыл Г. О. Интеркультурологические аспекты делового общения как предмет межкультурного 

тренинга. 

В данной статье раскрывается сущность интеркультурологических аспектов межкультурного делового 

общения как премета тренинговых занятий, описывается содержание понятия "европейская деловая 

культура". Также речь идет о необходимости формирования интеркультурологической компетенции для 

специалистов, имеющих иностранных деловых партнеров. Этапы проведения тренинга и определение тем 

рекомендуется осуществлять в соответствии с последовательностью шагов развития делового контакта. К 

тому же, даются другие методические рекомендации по подготовке к межкультурному тренингу. 

Ключевые слова: деловая культура, интеркультурологическая компетенция, деловой контакт, 

межкультурный тренинг. 

Анотація статті англійською мовою має обсяг 200-250 слів та будується за наступним планом: постановка 

проблеми, матеріал дослідження та його методи, виклад результатів, висновки. Після анотації розміщуються 

ключові слова, які не повторюють назву статті. 

Seiko N. A. The Issue of Charity in Ukraine on the Pages of the ’’Folk Education Ministry Journal’’  

(the Second Half of the 19
th

 Century). 

The research deals with charity issues in education of Ukraine as presented in the ''Folk Education Ministry Journal'' 

which was one of the most important in the educational sphere in the second half of the 19
th
 cent. The articles 

containing information on charity selected from the journal in question serve as research material. The scientific 

methods of analysis, synthesis, description and comparison have been used in order to single out types and character of 

charity in Ukraine. State, private, confessional, and local peculiarities of the charity are specified. Charity activities 

including a range of scholarships, dwellings for gymnasium students, prospective teachers’ training and support as 

well as lustration in the sphere of charity are brought into light. As a result it is proved that the “Folk Education 

Ministry Journal” was an important source of information for educational establishments of the Russian Empire about 

the charity issues in Ukraine. The latter comprised a significant component of the journal contents. The material about 

the development of charity in the western provinces of the Russian Empire was frequently published in the journal 

under investigation because the fund system in which local communities and private donators supported education was 

created in the first half of the 19
th

 century in the provinces mentioned above. 

Key words: charity, education, scholarship, fund system. 

 

 



Вимоги до оформлення статей у науково-методичній збірці 

«Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті 

європейської інтеграції»:  

 

Структура, зміст та оформлення статті повинні відповідати вимогам ВАК 

України від 15.01.2003 р. (постанова Президії ВАК України за № 7–05/1).  

Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи: постановка 

проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 

започатковано розв'язання даної проблеми; формулювання цілей статті 

(постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки із даного 

дослідження і перспективи подальших наукових розвідок.  

 Матеріали подаються в паперовому та електронному варіантах. 

Рекомендований обсяг до 10 сторінок. 

 Електронний варіант: файл формату «RTF» або «DOC» на диску CD-R 

або CD-RW. Формат аркуша – А4 (210 х 297 мм). Шрифт «Times New Roman» 

розміром 14 пунктів, чорного кольору, звичайний; міжрядковий інтервал – 1,5; 

поля: зліва ‒ 25 мм, зверху, знизу – 20 мм, справа – 25 мм; абзацний відступ – 

1,25 см. Номери сторінок не проставляються. Щільність тексту статті – всюди 

однакова – звичайна. 

Якщо у статті кілька таблиць чи рисунків – їх нумерують. Заголовки таблиць 

і рисунків необхідно розміщувати по центру, а нумерацію таблиць праворуч від 

таблиці (стиль – normal, шрифт – Тіmes New Roman, № 12). Рисунки повинні 

бути виконані за допомогою редактора Word, згруповані і являти собою один 

графічний об'єкт. Формули та позначення по тексту обов'язково набирати за 

допомогою Equation Editor – редактора формул Word, а не у текстовому 

режимі. У редакторі формул мають бути встановлені такі параметри – розміри: 

загальний – 12 pt. великі індекси – 10 pt, малі індекси – 7 pt, великі символи – 

14 pt. малі символи – 10 pt: стиль: текст, функції, змінні, матриці-вектори, 

числа – шрифт Тіmes New Roman Cyr. Великі за розміром вирази та рівняння 

необхідно записувати у кілька рядків. 

Посилання на літературні джерела в тексті подаються у квадратних дужках 

із зазначенням номера джерела та використаної сторінки. Наприклад: [5, с. 24]. 

 На окремій сторінці додаються відомості про автора. 

Стаття повинна відповідати тематиці видання і сучасному стану науки, 

бути літературно опрацьованою.  

Структура статті: 

Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, 

установа (справа). НАЗВА СТАТТІ – друкується великими літерами (по 

центру). Основний текст статті. Посилання в тексті подаються у квадратних 

дужках із зазначенням номера джерела та сторінки (наприклад: [5, с. 24]). Після 

закінчення основного тексту статті через один інтервал подають список 

літератури з дотриманням вимог (Бюлетень ВАК України, № 5, 2009 р.). 



Список літератури повинен починатися із заголовка посередині сторінки – 

ЛІТЕРАТУРА (шрифт – Тіmes New Roman, № 11). 
 

Матеріали статті розташовувати у такій послідовності  
 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

науковий ступінь, вчене звання, посада 

( установа). 

НАЗВА СТАТТІ 

Текст статті 

ЛІТЕРАТУРА  

 

Друк статей здійснюється коштом авторів. Рукописи надсилаються на 

адресу: 10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40. Житомирський 

державний університет імені Івана Франка. Бладинській Ірині Владиславівні. 

Електронні версії статей з приміткою «Конференція «Мистецька освіта» 

надсилати на адресу: baladynska@ukr.net 

 

З будь-яких питань стосовно публікації Ви можете звернутися до 

координаторів конференції електронною поштою або за одним із указаних 

нижче номерів телефонів. 

КОНТАКТИ 

Баладинська Ірина Владиславівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри музики і хореографії з методиками викладання. 

тел: 067-393-71-46, e-mail: baladynska@ukr.net  

Колесник Наталія Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри естетики, етики та образотворчого мистецтва 

тел: 097-210-13-35, e-mail: kolesnik@zu.edu.ua  
 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Для участі в конференції до 20 жовтня 2016 року необхідно надіслати на 

електронну адресу: 
 заявку для участі (форма додається); 
 текст статті (оформлений відповідно до вимог); 
 рекомендацію наукового керівника (для осіб без наукового ступеню); 
 відскановану копію квитанції про сплату оргвнеску (50 грн.) й 

перерахунок коштів за друк статті, відповідно до кількості сторінок (по 
90 грн. за сторінку у фаховому виданні «Вісник Житомирського 
державного університету імені Івана Франка» або 20 грн. за сторінку у 
науково-методичній збірці «Теоретичні та методичні засади розвитку 
мистецької освіти в контексті європейської інтеграції»). 
 

Організаційний внесок та оплату статті здійснювати через 

поповнення картки Приватбанку № 4731 2127 0093 8250 з позначкою 

«Конференція «Мистецька освіта». Одержувач: Баладинська Ірина 

Владиславівна 

 

mailto:baladynska@ukr.net
mailto:baladynska@ukr.net
mailto:kolesnik@zu.edu.ua


 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

«Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті 

європейської інтеграції» 

 

Прізвище:  

Ім’я:   

По батькові:  

Напрям (орієнтовний вибір):  

Назва статті:  

Місце роботи:  

Посада:  

Науковий ступінь:  

Вчене звання:  

Контактний телефон:   

Електронна адреса:  

№ відділення «Нової пошти»:  

Необхідність у бронюванні 

місця проживання: 

Так / ні  

Необхідність у друкуванні 

сертифікату: 

Так / ні 

Необхідність у друкуванні 

програми конференції: 

Так / ні 

Форма участі у конференції 
(необхідне залишити) 

 публікація матеріалів + 

усна доповідь; 

 тільки усна доповідь; 

 участь без доповіді та 

публікації. 

 

 

Дата:  

 
Примітка. Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, 
харчування, проживання тощо), оплачуються учасниками за власний кошт або 
за рахунок сторони, яка відряджає. Пересилання матеріалів конференції 
здійснюватиметься за вказаною у заявці адресою «Нової пошти» за рахунок 
одержувача. Доктори наук, які беруть участь у конференції, організаційний 
внесок не сплачують. 


