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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо Вас взяти участь  

у IV Міжнародній науково-практичній  конференції  
«ПРОФЕСІЙНА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА І ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА:  

ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ», 
яка відбудеться 12 квітня 2018 року 

 
Напрями роботи конференції: 

 Філософські засади професійної мистецької освіти і художньої культури. 
 Історичний досвід професійної мистецької освіти та художньої культури.  
 Постнекласична мистецька освіта в контексті парадигмальних змін. 
 Міждисциплінарність у постнекласичному університетському просторі. 
 Сучасне мистецтвознавство у системі художньої культури. 
 Інноваційні технології в системі неперервної професійної мистецької освіти. 

 
У роботі конференції планується участь провідних вітчизняних та зарубіжних учених. 
 

Місце проведення конференції: 
Київський університет імені Бориса Грінченка 
м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б 
Проїзд: ст. м. «Мінська» 
                                      
Порядок роботи конференції: 

      
Реєстрація учасників: 9.30 – 10.30    
Пленарне засідання: 10.30 – 12.00 
Перерва на обід: 12.00 – 13.00 
Дискусійна платформа «Міждисциплінарний науковий простір: реалізація інноваційного концепту 
мистецької освіти»: 13.00 – 16.00 
* У рамках дискусійної платформи відбудеться презентація наукових та навчальних видань Інституту 
мистецтв Університету Грінченка. 
  
 

Робочі мови конференції: українська, англійська.  
 
Матеріали конференції будуть надруковані у  наукових журналах Київського університету імені Бориса 
Грінченка «Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі» та «Арт-простір». 
ПРИМІТКА. Пропозиція щодо друку статті надійде автору після наукового  рецензування доробку.  
Видання наукових журналів планується  після проведення конференції. 

 
Вартість участі у конференції:  
• Оргвнесок – 160 грн., сплачують усі учасники конференції (передбачає часткове покриття 
організаційних витрат на проведення конференції, у т.ч. видання програми конференції, друк 
сертифікатів учасників, технічну підтримку заходу тощо). Кошти переказувати на рахунок Київського 
університету імені Бориса Грінченка – код ЄДРПОУ 02136554, Р/р № 31557241148659 ГУДКУ в м.Києві, 
код банку 820019 з позначкою «Оргвнесок на проведення конференції». 
• Вартість друку статті у науковому журналі «Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі» – 
55 грн. за одну сторінку. Кошти за друк статті слід сплачувати після отримання позитивного рішення 
редколегії про її включення до наукового журналу на рахунок, який буде надіслано додатково. 
Вимоги до оформлення статей та умови друку у науковому журналі «Музичне мистецтво в 
освітологічному дискурсі».  
• Вартість друку статті у науковому журналі «Арт-простір» – 55  грн. за одну сторінку. Кошти за 
друк статті слід сплачувати після отримання позитивного рішення редколегії про її включення до 
наукового журналу на рахунок, який буде надіслано додатково. 
Вимоги до оформлення статей та умови друку у науковому журналі «Арт-простір».  

http://mmod.kubg.edu.ua/index.php/journal%23.Wmh24rxl8r-
http://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/index%23.Wmh3ybxl8r8
http://mmod.kubg.edu.ua/index.php/journal/pages/view/forAuthor%23rules
http://mmod.kubg.edu.ua/index.php/journal/pages/view/forAuthor%23rules
http://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/pages/view/forAuthor%23rules


 
УВАГА! 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, тематиці конференції і не містять наукової новизни.  
 
ПРИМІТКА. Доктори наук, які беруть участь у конференції, сплачують оргвнесок, а вартість друку 
статті без співавторства не сплачують.  
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  

просимо до 15 березня 2018 року заповнити реєстраційну форму учасника конференції  
та на електронну адресу оргкомітету ktmmm.im@kubg.edu.ua надіслати: 

1.  Відскановану електрону копію квитанції про оплату оргвнеску. 
2. Відскановану електрону копію квитанції про оплату друку статті (надсилається після отримання 
позитивного рішення редколегії про включення статті до наукового журналу «Музичне мистецтво в 
освітологічному дискурсі» або «Арт-простір»).  
 

 
КОНТАКТИ 
 
Адреса оргкомітету: 02152, м. Київ, б-р. І. Шамо, 18/2, кафедра теорії та методики музичного 
мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, (к.224). 
 
Е-mail: ktmmm.im@kubg.edu.ua  
 
Координатори конференції:  
Олексюк Ольга Миколаївна, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту 
мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор (050-
783-00-05);  
Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені 
Бориса Грінченка (044 295-34-68). 

Оргкомітет  конференції 
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