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Шановні колеги! 
Запрошуємо студентів, магістрантів, аспірантів і докторантів гуманітарного профілю освіти 

вищих навчальних закладів взяти участь у ХVІІІ Міжнародній науково-творчій конференції 

«Мистецтво та шляхи його осмислення в дослідженнях молодих науковців», яка відбудеться 22-

23 березня (четвер, п’ятниця) 2018 року у Харківському національному університеті мистецтв 

імені І. П. Котляревського. Працюватимуть секції: музикознавства та гуманітарних наук, іноземних 

мов, виконавської майстерності, а також театрального мистецтва.  

 

Основні тематичні напрямки роботи конференції: 

 Історія і теорія мистецтва;  

 Художня творчість, аспекти її вивчення, критика; 

 Нові методологічні засади мистецтвознавчих наук; 

 Проблеми виконавської майстерності та мистецької педагогіки; 

 Сучасні вектори кінотворчості; 

 Полілог мистецтв і мистецтво полілогу: на перетині музики, театру, кіно з архітектурою, 

скульптурою, живописом, літературою; точки зіткнення мистецтва і різних видів наук 

(природознавчих, соціальних, гуманітарних, формальних). 

Формами виступів є доповіді (10 хв. з дискусією, для наведення прикладів надається до 2 хвилин), 

візуальні презентації, майстер-класи. Всі допоміжні аудіо- та відеоматеріали мають бути записані 

на окремий носій (флеш-накопичувач) у форматі MP3 для аудіо- та AVI для відеофайлів. 

 

Заявки приймаються до 18 березня 2018 р. в електронному вигляді (на e-mail: : 

m.borisenko1919@gmail.com ). 

У заявці необхідно вказати українською: 

 прізвище, ім’я, по-батькові учасника (без скорочень), контактний телефон; 

 назву доповіді; навчальний заклад, факультет, курс; 

 прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступень та вчене звання наукового керівника (без 

скорочень); 

 чи використовуватимуться аудіо- та відеоматеріали;  

 термін перебування та необхідність забезпечення житлом. 

 

Вимоги до оформлення тез: 

Очна форма виступів передбачає платну публікацію тез доповідей (останній термін подачі 

– 1 квітня, на e-mail: m.borisenko1919@gmail.com, бажаним є підпис наукового керівника). Обсяг тез 

– до 2 сторінок формату А4 (близько 3000 тис. символів), текстовий файл в форматі Microsoft Office 

Word 1997-2003 (*.doc), шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5, поля 2,5 см. з усіх боків. 

Всі посилання на літературу в тексті оформляються у виносках або скобках, на відміну від загальних 

правил. Робочі мови конференції – українська, російська. 

Витрати на проїзд, проживання та харчування забезпечується учасниками самостійно.  

Контактний телефон: 096-77-99-539 - наук. кер. Борисенко Марія Юріївна. 
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