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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь  

у I Міжнародній науково-практичній  конференції  

«МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ 

ПРОСТОРІ  ХХІ СТОЛІТТЯ», 

яка відбудеться 20 – 21 квітня 2017 року 

у Мукачівському державному університеті 
 

 

Напрями роботи конференції: 
 

* Історична   ретроспектива   мистецької   освіти. 

* Теорія та методика мистецької освіти: проблеми і перспективи розвитку.  

* Кадрове забезпечення освітньої діяльності у мистецькій сфері: напрями підвищення 

якості фахової підготовки. 

* Інтеграційні тенденції в розвитку музичної педагогіки ХХІ століття. 

* Аналіз і оптимізація інноваційних процесів у контексті практики викладання 

мистецьких дисциплін. 

 

                                      

Порядок роботи конференції: 

          

               20 квітня                                                                           21 квітня 

м. Мукачево, Ужгородська, 26 

Реєстрація учасників: 9.30 – 10.30    

Пленарне засідання: 10.30 – 12.00 

Перерва на обід: 12.00 – 13.00 

Робота секцій за напрямами: 13.00 – 16.00 

  

м. Мукачево, Ужгородська, 26 

Фестиваль-конкурс «Крила мрії»: 10.00 – 15.00 

Підбиття підсумків і нагородження переможців: 

15.00 – 16.00 

Урочисте закриття: 16.00 – 17.00 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, словацька, угорська, польська.  

 

 

Вартість участі у конференції:  

 оргвнесок – 170 грн. (передбачає часткове покриття організаційних витрат на 

проведення конференції (видання програми та збірника тез конференції, кава-брейк);  

 оргвнесок переказувати на рахунок Мукачівського державного університету: 

р/р 31254368254498  

код ЄДРПОУ 36246368, МФО 820172  

в ДКСУ в Закарпатської області,   

з позначкою «Оргвнесок на проведення конференції». 

 

Усі витрати пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, 

харчування тощо), оплачується учасникам за власний рахунок, або за рахунок сторони, 

що відряджає. 



 

Для участі у конференції з публікацією тез доповіді 

просимо до 01 квітня 2017 року 

 

надіслати на електронну адресу  misznconf@ukr.net  оргкомітету конференції: 

 

1. Заявку учасника конференції (зразок подано нижче). 

2. Копію (або відскановану електронну копію) квитанції про оплату оргвнеску (170 грн). 

3. Тези доповіді. 

 

Вимоги до оформлення тез: 

▪ тези доповіді не повинні перевищувати 3-ох сторінок друкованого тексту на листках 

формату А4, набраного у редакторі MS Word; 

▪ поля: ліве – 3 см; праве – 2 см; верхнє – 2 см; нижнє – 2 см; 

▪ гарнітура: Times New Roman 14 пт. Інтервал між рядками – 1,5; 

▪ рукопис починається з індексу УДК у верхньому лівому кутку листа (Times New 

Roman 12 пт.). Прізвище, ім’я, по-батькові, назва організації, де працює (навчається) 

автор, повністю, 8 пт. Назва тез – прописними великими літерами (Times New Roman 

12 пт., жирний); 

▪ список використаних джерел наводиться наприкінці мовою оригіналу. 

▪ за достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідальність 

несуть автори публікацій. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та 

статті, які не відповідають вищезгаданим вимогам і тематиці конференції. 

 

Збірник тез доповідей планується видати до початку роботи конференції. 

 

 

 

Для  публікації статті у фаховому виданні 

 «Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка 

та психологія»: 

 

За бажанням автора, матеріали доповіді можуть бути опубліковані у фаховому 

виданні «Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка 

та психологія». 

 

 вимоги та умови публікації статей розміщено на веб-сайті видання 

http://msu.edu.ua/vidannja/ 

 вартість друку статті у фаховому виданні «Науковий вісник Мукачівського 

державного університету. Серія «Педагогіка та психологія» – 35 грн. за одну 

сторінку;  

 реквізити для оплати буде надіслано автору після погодження матеріалів до друку; 

 друк матеріалів у фаховому виданні «Науковий вісник Мукачівського державного 

університету. Серія «Педагогіка та психологія» планується після проведення 

конференції. 
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ЗАЯВКА 

учасника І Міжнародної науково-практичної  конференції 

«Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі  ХХІ століття» 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові  

Науковий  ступінь   

Вчене звання  

Місце роботи  

(повна  назва організації) 

 

Посада  

Контактний телефон   

Поштова адреса для листування  

Е-mail  

Форми участі у конференції 

(необхідне підкреслити) 

Тільки  усна доповідь 

Тільки публікація тез/статті  

Публікація  тез/статті + усна доповідь 

Повна назва доповіді   

Запланований напрям  

 

 

КОНТАКТИ: 

Адреса оргкомітету: кафедра педагогіки музичної освіти  та виконавського 

мистецтва МДУ,  каб. 301а, вул. Я.А.Коменського, 59, м. Мукачево, 89600. 
 

Е-mail: 

misznconf@ukr.net 
 

 
КООРДИНАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Попович Наталія Михайлівна – д.пед.н., доцент, завідувач кафедри педагогіки 

музичної освіти  та виконавського мистецтва (тел. +38(095)164-57-52); 

Гаснюк Вероніка Василівна – к.пед.н., доцент кафедри педагогіки музичної освіти  та 

виконавського мистецтва (тел. +38(066)044-90-36) ; 

Ленд’єл-Сяркевич Антоніна Антоніївна – к.пед.н., доцент кафедри педагогіки 

музичної освіти  та виконавського мистецтва (тел. +38(095)736-02-31). 

 

 

 
 

 

 

З Повагою, 

оргкомітет  конференції 


