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КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 

28-30 березня 2022 року 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

запрошуємо взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

«МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В УМОВАХ СУЧАСНОГО СВІТУ»,  

що присвячена 105-річчю з дня заснування  

ХНУМ імені І.П. Котляревського 

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

- Методологічні і теоретичні засади сучасної мистецької освіти. 

- Психологічні засади професійної підготовки митця. 

- Технології та методики підготовки митця.  

- Видатні постаті мистецької освіти. 

 

Під час конференції відбудуться секційні засідання, дискусійні платформи, 

презентації науково-методичних видань.  

Планується проведення майстер-класів провідних музикантів Європи та 

України.  

Платформа для дистанційного спілкування буде вказана у запрошенні.  

Робочі мови конференції: українська, англійська.  

Регламент роботи: усна доповідь / презентація в он-лайн форматі до 10 хв. 

Дискусії до 5 хв.  

Оргвнесок не передбачений.  

Публікація матеріалів конференції.  

Для публікації матеріалів конференції треба подати до 1 березня тези доповіді 

(обсягом від 3 до 10 сторінок) українською чи англійською мовами.  

Обов’язково вказати ORCID автора та ключові слова.  

Тексти надсилати на адресу оргкомітету конференції (195828@ukr.net).  

Заявку на участь у конференції (анкету) на українській та англійській мовах 

просимо надсилати до 25 лютого 2022 р. в електронній формі на адресу 

оргкомітету 195828@ukr.net, указавши у темі листа прізвище учасника (форма 

заявки додається).  

Вартість публікації матеріалів конференції складає 150 грн. незалежно 

від кількості сторінок тез. Кожному учаснику буде надіслано Сертифікат 

участі у конференції обсягом 18 годин. 

 Реквізити оплати за публікацію  

Поточний рахунок UA763204780000026009924904274 



Отримувач платежу Благодійна організація «Благодійний фонд 

«Мистецький альянс» 

ЄДРПОУ44226299 

Банк отримувача АБ «Укргазбанк» 

МФО банку320478 

Призначення платежу благодійні внески  
 

Модератори конференції:  

ПОЛУБОЯРИНА  Ірина Іванівна, завідувачка кафедри теорії та методики 

мистецької освіти Харківського національного університету мистецтв ім. 

І. П. Котляревського (195828@ukr.net )  

СМИРНОВА Тетяна Анатоліївна, професорка кафедри теорії та методики 

мистецької освіти Харківського національного університету мистецтв імені 

І.П. Котляревського (smyrnova.tetiana@gmail.com )  

ТКАЧЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА, професорка кафедри теорії та 

методики мистецької освіти Харківського національного університету 

мистецтв імені І.П. Котляревського (tvt67@ukr.net) . 

ВОРОНЦОВ Сергій Олександрович, доцент кафедри теорії та методики 

мистецької освіти Харківського національного університету мистецтв імені 

І.П. Котляревського (vorontsov@kharkov.ua ) 

ЄГОРОВА Елеонора Миколаївна, доцентка кафедри теорії та методики 

мистецької освіти Харківського національного університету мистецтв імені 

І.П. Котляревського (egorova.eleonora57@gmail.com) 

Адреса оргкомітету: 61003, м. Харків, м. Конституції, 11/13, к. 17 (тел.: + 38 

(097)- 425-25-96  

 

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не 

відповідають тематиці конференції, вимогам до оформлення матеріалів і не 

містять наукової новизни.  

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, а також за 

дотримання авторських прав.  

 

АНКЕТА УЧАСНИКА 

Назва доповіді____________________________________________________  

Напрям ___________________  

Відомості про доповідача: 

Прізвище_________________________________________________________ 

Ім’я______________________________________________________________  

Місце роботи______________________________________________________ 

(повна назва установи, відділу, кафедри; посада)  

Науковий ступінь___________________________________________________ 

Вчене звання_______________________________________________________ 

Контактний телефон________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________ 
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