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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Третій Міжнародний
науково-практичний семінар
«Проблеми музичної освіти учнівської молоді:
історія та сучасність»
ЗАПРОШУЄ
до роботи науковців, вчителів загальноосвітніх шкіл, викладачів
дитячих мистецьких навчальних закладів, студентів, аспірантів
Семінар відбудеться 22 лютого 2018 р. (о 10:30 год) в приміщенні Інституту музичного
мистецтва (вул. І.Франка 11) ауд.№27
Учасники семінару матимуть можливість презентувати доповіді проблемнопошукового, науково-дослідницького, практичного та методичного характеру з теми
семінару. Участь у семінарі – очна та заочна з наступними варіантами опублікування
результатів досліджень:
 Публікація матеріалів у фаховому науково-педагогічному журналі
«Молодь і ринок»;
 Публікація у збірнику матеріалів семінару;
 Участь без публікації.
Для участі у науково-практичному семінарі
необхідно до 17 лютого 2018 року подати на e-mail оргкомітету конференції
Gnativz@ukr.net :
1. Заявку учасника конференції (зразок подано нижче).
2. Електронний варіант статті (тез)
3. Відскановану електронну копію квитанції про сплату оргвнеску
З ВИМОГАМИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ У ФАХОВИЙ НАУКОВОПЕДАГОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ «МОЛОДЬ І РИНОК» можна ознайомитись за адресою
http://mr.dspu.edu.ua/avtors.html

 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ (ТЕЗ) У ЗБІРНИК
МАТЕРІАЛІВ СЕМІНАРУ
До друку приймаються статті чи тези (одноосібні та в співавторстві). Текст обсягом
4-8 друкованих аркушів. Коректорський варіант: Формат A4, шрифт Times New Roman,
відстань між рядками – 1,5 інтервалу, кегль 14, дзеркальні поля: угорі – 2, внизу – 2; зліва ‒
2,5 справа – 1,5. Абзац – відступ – 1,25, з пронумерованими сторінками.
Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань.
Редакційна колегія не приймає матеріали, які не мають відповідного оформлення та
залишає за собою право відбору матеріалів до друку.
Організаційний внесок для відшкодування витрат на проведення семінару
(програма, друк у фаховому збірнику, збірник матеріалів семінару, пересилання
матеріалів) становить:
 420 грн. для друку публікації у науково-педагогічному журналі «Молодь і ринок»
(журнал внесено в оновлений перелік фахових видань з педагогічних наук) + програма
семінару.
 220 грн. для друку публікації в збірнику матеріалів семінару + програма семінару.
 50 грн. включає участь у семінарі + програма семінару.
Організаційний внесок здійснювати через поповнення картки Приватбанку
№ 5168 7573 5237 7693 з позначкою: “Оргвнесок (Прізвище відправника)”.
Одержувач: Гнатів Зоряна Ярославівна
Контактні телефони організаторів:
 +38(097 320 04 52), +38(066 470 30 73) (кандидат філософських наук, доцент кафедри
методики музичного виховання і диригування Гнатів Зоряна Ярославівна);
 +38(098 851 61 03) (старший викладач кафедри музикознавства та фортепіано, магістр
педагогічної освіти Каралюс Марія Михайлівна).
 +38(067 679 50 88) (аспірант, концертмейстер кафедри методики музичного виховання
і диригування Лензіон Яна Павлівна)
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
у Третьому Всеукраїнському науково-практичному семінарі
«Проблеми музичної освіти учнівської молоді:
історія та сучасність»
Прізвище ім’я, науковий ступінь, вчене звання, посада, тема доповіді
Обов’язково додається:
Контактна адреса: ____________________________
№ відділення «Нової пошти»: __________________
Тел.: ______________________________________
Е-mail: ____________________________________
Форми участі у семінарі: (необхідне залишити)
Публікація матеріалів у фаховому журналі «Молодь і ринок»
Публікація у збірнику матеріалів семінару
Участь без публікації

