
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

факультет педагогіки та психології 

кафедра музичного мистецтва 

Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова 

Бердянський державний педагогічний університет 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Вельмишановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас до участі у VI Всеукраїнському науково-практичному 

онлайн семінарі «МИСТЕЦЬКА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ: МЕТОДИКИ, 

ТЕХНОЛОГІЇ»,  

який відбудеться 01 – 04 березня 2021 року дистанційно через платформу 

ZOOM 

 

Наукова проблематика семінару: 

Секція №1. Інноваційні методики і технології викладання предметів 

Мистецької освітньої галузі в закладах загальної середньої освіти та закладах 

вищої освіти.  

Секція №2. Професійна підготовка (вокально-хорова) учнів і студентів  

Секція №3. Професійна підготовка (інструментальне виконавство) учнів і 

студентів 

До участі у онлайн семінарі запрошуються науковці, викладачі закладів 

вищої освіти, методисти, учителі предметів Мистецької освітньої галузі 

закладів загальної середньої освіти та музичних шкіл, студенти, магістранти, 

аспіранти та інші фахівці. 

Під час роботи онлайн семінару передбачається робота секцій, перегляд 

конкурсних виступів Всеукраїнського фестивалю мистецтв «Мистецька феєрія» 

- «Фортепіанне виконавство» (конкурс «Ludus Royalis»), «Інструментальне 

виконавство» (конкурс «Златограй»), «Вокальне виконавство» (конкурс «Золоті 

голоси»). 

Робочі мови конференції: українська,  англійська. 

Форми участі в конференції: дистанційна через платформу ZOOM. 

Для участі в семінарі необхідно до 23 лютого 2021 року заповнити  

реєстраційну форму за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1I0-

nhql7SgG3cCfgtw1qoEXfZXizpZZ3k-DAWZ_50Lk/edit 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1I0-nhql7SgG3cCfgtw1qoEXfZXizpZZ3k-DAWZ_50Lk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1I0-nhql7SgG3cCfgtw1qoEXfZXizpZZ3k-DAWZ_50Lk/edit


ПОРЯДОК РОБОТИ ОНЛАЙН СЕМІНАРУ: 

 

01 березня 2021 року 

12.00 – 12.50 – ВІДКРИТТЯ СЕМІНАРУ:                       

https://us04web.zoom.us/j/4097659601  Ідентифікатор конференції: 409 765 9601    Код 

доступу: 2021 

13.00 – 15.00 – секційне засідання «Інноваційні методики і технології викладання предметів 

Мистецької освітньої галузі в закладах загальної середньої освіти та закладах вищої освіти». 

https://us04web.zoom.us/j/4097659601  Ідентифікатор конференції: 409 765 9601      Код 

доступу: 2021 

15.00 – 17.00 – секційне засідання «Професійна підготовка (вокально-хорова) учнів і 

студентів» 

https://us04web.zoom.us/j/5446014022?pwd=c0VlWnhQRWhtVGFEVUw5SDNOZXBFUT09  

Ідентифікатор конференції: 544 601 4022 Код доступу: 2021 

 

02 березня 2021 року 

 

14.00 – 16.00 – секційне засідання «Професійна підготовка (інструментальне виконавство) 

учнів і студентів» 

https://us05web.zoom.us/j/84076540295?pwd=ZWR2bjQ4ajFCOE5OTjNIQkdpdzQ5Zz09 

Ідентифікатор конференції:  840 7654 0295 Код доступу: 2121 

03 березня 2021 року 

14.00 – 16.00 – секційне засідання «Професійна підготовка (інструментальне виконавство) 

учнів і студентів» 

https://us04web.zoom.us/j/8256547097?pwd=M0NrOVBvaktwTVg5aXUrUUIycHJLZz09 

Ідентифікатор конференції:   825 654 7097 Код доступу: 2021 

04 березня 2021 року 

16.00 – 17.00 – прийняття рекомендацій учасників семінару. 

 

КОНТАКТИ: 
Відповідальний за проведення семінару: доктор педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри музичного мистецтва Стріхар Оксана Іванівна, 

тел. (0512) 76-89-75. 

З організаційних питань звертатися до Аристової Людмили Сергіївни: 

тел. 067–75–49–642. 

Організаційний внесок – 150 гривень (електронний сертифікат, 

програма). Оплату організаційного внеску перераховувати за номером картки 

https://us04web.zoom.us/j/4097659601
https://us04web.zoom.us/j/4097659601
https://us04web.zoom.us/j/5446014022?pwd=c0VlWnhQRWhtVGFEVUw5SDNOZXBFUT09
https://us05web.zoom.us/j/84076540295?pwd=ZWR2bjQ4ajFCOE5OTjNIQkdpdzQ5Zz09
https://us04web.zoom.us/j/8256547097?pwd=M0NrOVBvaktwTVg5aXUrUUIycHJLZz09


Приватбанку  5169 3305 2125 7698 Арт Академія (призначення платежу: 

прізвище учасника_ семінар). 

 

 

 

Щиро запрошуємо Вас до участі в роботі семінару! 

З повагою оргкомітет 


