ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти та
Обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників
культосвітніх закладів м. Харків запрошують викладачів класу домри, балалайки та
гітари музичних шкіл, музичних відділень мистецьких шкіл, керівників та методистів
методичних установ сфери культури, представників інших навчальних закладів та
установ до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції до 100-річчя від дня
народження Миколи Тимофійовича Лисенка:

«Творча та педагогічна діяльність М. Т. Лисенка:
надбання сучасного виконавського мистецтва України»
24-25 березня 2018 року
м. Харків
У програмі семінару: пленарні засідання, ознайомлення з педагогічним досвідом провідних
викладачів харківської школи виконавства на народних інструментах, майстер-класи, відкриті
уроки, доповіді, концерти, презентація навчально-методичної літератури, круглий стіл та інше.
Детальна програма семінару буде опублікована на сайтах:
- Державного науково-методичного центру (www.dmc-art-ukraine.org.ua),
- Обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників
культосвітніх закладів м. Харків (http://onmcpk.kh.ua)
Фінансові умови:
Вартість участі у семінарі складає 200 грн. з однієї особи. Внесок здійснюється без мети
отримання організаторами заходу прибутку. Кошти підуть на покриття фінансових витрат, а саме
на:
канцелярські приналежності;
оренду приміщень і обладнання;
каву-брейк.
За підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції планується видання
збірника науково-методичних робіт. Текст статті державною мовою в електронному вигляді
надсилається разом з заявкою учасника до 02 березня 2018 року на електронну адресу:
onmc_pk@ukr.net.
Вимоги до оформлення: Формат — А-4; поля: верхнє і нижнє — 2 см, ліве — 3 см,праве —
1,5 см; основний шрифт — Time New Roman; міжрядковий інтервал — полуторний. У
друкованому вигляді текст статті, підписаний автором, надається особисто в день початку
семінару. Оплата публікації здійснюється за рахунок авторів (30 грн. за одну сторінку).
За результатами конференції всі учасники отримають сертифікат ДНМЦЗКМО
України про участь у конференції.
Заявки на участь у конференції (за формою, що додається, із зазначенням необхідності
у проживанні) надсилати до 02 березня 2018 року на електронну адресу: onmc_pk@ukr.net

Контактні телефони:
(044) 279-10-93 – Державний науково-методичний центр,
моб. (068) 424-61-15, (093) 245-60-75 – методист Івченко Поліна Олександрівна;
(057) 704-13-54 – Харківський ОНМЦПК,
моб. (096)451-83-56 — методист Харківського ОНМЦПК Волошко Наталя
Валентинівна.

