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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

ШАНОВНІ МОЛОДІ НАУКОВЦІ! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь в II Всеукраїнській студентській науково-практичній 

конференції «Мистецька освіта очима молодого науковця», яка відбудеться 20 листопада 

2019 року в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. 

 

Тематичні напрямки конференції: 

 Проблеми та перспективи розвитку сучасної художньої освіти. 

 Новітні освітні технології на уроках музичного мистецтва та хореографії. 

 Актуальні проблеми сучасного мистецтвознавства. 

 

Робоча мова конференції – українська. 

Форма участі: очна і заочна. 

Регламент роботи:  

 Доповідь на пленарному засіданні – до 10 хв. 

 Доповідь на секційному засіданні – до 7 хв. 

 Обговорення доповіді – до 3 хв. 

Для участі в роботі конференції Вам необхідно до 8 листопада 2019 року надіслати: 

 Заявку на участь у конференції. 

 Тему доповіді. 

 Матеріали доповіді (стаття в науково-методичну збірку – від 6 сторінок).  

 Організаційний внесок 50 гривень (друк програми та сертифікату учасника 

конференції, брейк-кава).  

Матеріали II Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, згідно 

дотриманих вимог до їх оформлення, будуть опубліковані у науково-методичній збірці 

«Проблеми мистецької освіти». 

Вимоги до оформлення статті:  

До друку приймаються науково-методичні статті обсягом від 6 сторінок. Текст має 

бути набраний у форматі Word 97 або пізнішої версії, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

з 1,5 інтервалом та розмірами полів: – 20 мм, абзацний відступ – 1,25 см. Вирівнювання 

тексту – за шириною. Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора або першого 

співавтора латинськими літерами. 
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Прізвище, ім’я, по батькові автора або співавторів пишуться у першому рядку справа; 

під ними – прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника, навчальний заклад, місто; через 

інтервал – назва статті (друкується великими літерами, вирівнювання – посередині); через 

інтервал – коротка анотація українською мовою та ключові слова; через інтервал – текст 

статті. Література розміщується після статті у порядку згадування або в алфавітному 

порядку. Список літератури оформляється за ДСТУ 8302:2015 та відповідно до наказу МОН 

№40 від 12.01.2017 р. 

 

Вартість 1 стандартної сторінки статті в науково-методичній збірці – 30 грн. 

Матеріали статей та заявки надсилати до 8  листопада 2019 р. на електронну адресу: 

art.culture@ndu.edu.ua  

Організаційний внесок та оплату статті здійснювати через поповнення картки 

Приватбанку № 4149 4991 3468 7985, вказуючи ПІБ платника. Одержувач – Дворник Юрій 

Феодосійович. 

 

Контактні телефони:  

Навчально-науковий інститут мистецтв імені Олександра Ростовського (04631)–7–19–84  

Коваль Олена Віталіївна 068–386–98–12  

Дворник Юрій Феодосійович 068–107–21–24  

 

Організація роботи II Всеукраїнської студентської конференції: 

  9.00 – 11.00 – Реєстрація учасників конференції.  

11.00 – 11.30 – Кава-брейк. 

12.00 – 13.30 – Пленарне засідання. 

13.30 – 14.00 – Перерва. 

14.00 – 16.00 – Секційні засідання. Підведення підсумків. 

16.00 – Культурно-мистецька програма. 

 

Наша адреса: 16602, Україна, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Графська, 2, 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Навчально-науковий інститут 

мистецтв імені Олександра Ростовського. 

Проїзд до університету від залізничного вокзалу – маршрутними таксі № 3, 9  до 

зупинки «Університет». Сподіваємося на Вашу участь у конференції.  

З повагою, оргкоміт. 

 

 

Заявка 

на участь у II Всеукраїнській студентській  

науково-практичній конференції  «Мистецька освіта очима молодого науковця» 

 

1. Прізвище, ім’я та по батькові. 

2. Навчальний заклад, факультет / інститут (відділення), курс. 

3. Домашня адреса, тел., e-mail. 

4. Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання керівника. 

5. Планую (потрібне позначити): 

 виступити з доповіддю; 

 взяти участь як слухач; 

 взяти участь заочно (тільки друк публікації). 

6. Тема доповіді. 

7. Необхідні технічні засоби. 

8. Необхідність замовлення готелю / гуртожитку. 

9. Відділення Нової пошти. 

mailto:art.culture@ndu.edu.ua

