ПРОГРАМА

Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем розвитку
початкової мистецької освіти (музичне мистецтво) на тему:
«Роль особистості в контексті сучасного розвитку музики: на прикладі
творчості композитора Володимира Скуратовського»
30-31 березня 2018 року

м. Дніпро

Організатори конференції:
Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
Інститут публічного управління та кадрової політики Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв
МКЗК «Дніпровська дитяча музична школа № 6 імені В. І. Скуратовського»
Мета конференції — покращення якості початкової мистецької освіти, підвищення
кваліфікації та обмін досвідом викладачів мистецьких шкіл, консолідація науково-методичної
діяльності викладацького складу закладів освіти сфери культури, методичних центрів та
викладачів-практиків щодо втілення інтеграційних форм у сучасній музичній освіті,
узагальнення передового педагогічного досвіду та обмін методичною інформацією.
Для досягнення мети поставлені такі завдання:
- обговорення проблемних питань мистецької освіти щодо формування творчої
особистості дитини, організація обміну досвідом з актуальних проблем розвитку
культурно-мистецької освіти та формування пропозицій щодо їх вирішення.
ознайомлення з педагогічним досвідом провідного викладача дніпровської
музикознавчої школи Володимира Ілліча Скуратовського, проведення майстер-класів,
круглого столу, презентації навчально-методичної літератури; доповіді;
ознайомлення з досвідом організації, проведення та підтримки різноманітних
культурних проектів для дітей та молоді;
популяризація сучасного українського академічного мистецтва.
Заїзд учасників — 30 березня 2018 року

30 березня 2018 року
Місце проведення:
Дніпровська Центральна міська бібліотека
вул. Воскресенська,23
Час
проведення

Назва заходу

Місце проведення

09:00 - 10:00

Реєстрація учасників семінару

ІІІ поверх

10:00 – 10:30 Урочисте відкриття
Всеукраїнського науково-методичного семінару

Зал
ІІІ поверх

10:30 – 11:00 Доповідь -методиста вищої категорії викладача,
завідуючої відділом музично- теоретичних
дисциплін МКЗК « ДДМШ №6 імені
В.І.Скуратовського» О.В.Скуратовської на тему:
«Роль особистості в контексті сучасного розвитку

Зал
ІІІ поверх

музики: на прикладі творчості композитора
Володимира Скуратовського»
11:00-12:00

Презентація відео фільма про В.І.Скуратовського

12:00 – 12:30 Перерва. Кава-брейк

12:30 – 13:30

13.30-14,00

Презентація нотної та методичної літератури

Концерт з творів В.І.Скуратовського

Зал
ІІІ поверх
Зал
ІІІ поверх
Зал
ІІІ поверх
Зал
ІІІ поверх

14:00 -15:00 Перерва
15:30-17:30

Презетація проекту В.І.Скуратовського
«Дискусійний клуб» . Модератор старший
викладач Дніпровської академіїї музики імені
М.Глінки Гонтова Л.В.

Арт центр
« КВАРТИРА»
Троїцька площа, 3, кв 1,

31 березня 2018 року
Місце проведення:
МКЗК «Дніпровська дитяча музична школа № 6 імені В. І. Скуратовського» вул. Робоча,87
Місце
Час
Назва заходу
Місце проведення
проведення
10:00 - 11:00 Презентація Музейної експозиції, присвяченої
творчості викладача, композитора та поета
Володимира Скуратовського

Концертна зала

11:00-12:00

Виступи, доповіді учасників семінару, майстеркласи
на
тему проведення та підтримки
різноманітних культурних проектів для дітей та
молоді. Концертна програма викладачів та учнів
«Дніпровської дитячої музичної
школи № 6
імені В. І. Скуратовського»

Концертна зала

12:00-12:30

Перерва. Кава-брейк

Концертна зала

13:00-14:00

Круглий стіл на тему: «Важливість ролі педагога та
результатів його діяльності на якість процесу
музичної освіти»

Концертна зала

14:00-15:00

Урочисте закриття семінару
Концертна програма викладачів та учнів
«Дніпровської дитячої музичної школи № 6 імені
В. І. Скуратовського»

Концертна зала

16:00-16:30

Вручення сертифікатів

16:30:00

Від'їзд учасників

