НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
ННЦ «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК» - ЦЕНТР ІІ КАТЕГОРІЇ ЮНЕСКО З НАУКОВОЇ
ОСВІТИ
КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МУЗИЧНИЙ ЛІЦЕЙ імені М. В. ЛИСЕНКА
ЦЕНТР РОЗВИТКУ «ДЕМОКРАТІЯ ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ»

Запрошуємо до участі у Всеукраїнській науковій конференції «ОСВІТА У
СФЕРІ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ: ДОСЛІДЖЕННЯ,
ОХОРОНА», що відбудеться 17 травня 2021 року. Головна тема конференції:
«Практика і традиції передачі мистецьких знань і творчих навичок як дієвий
інструмент охорони та розвитку живої культури».
Участь у конференції дистанційна. Захід транслюватиметься на платформі
Zoom
17
травня
2021
року
з
11
години,
посилання:
https://us02web.zoom.us/j/89425490238?pwd=R3FBdXFIRDVvWUJDRk1lV010NF
RMdz09
Ідентифікатор конференції: 894 2549 0238
Код доступу: 660078.
Міжнародна конференція з питань освіти у сфері нематеріальної культурної
спадщини, що відбувається кожні два роки, започаткована з ініціативи Президії
Національної академії мистецтв України та Регіонального центру ІІ-ої категорії
ЮНЕСКО з питань охорони нематеріальної культурної спадщини в країнах
Південно-Східної Європи (Софія, Болгарія). Перша Міжнародна конференція
відбулася в жовтні 2019 року. Цьогорічна Всеукраїнська наукова конференція є
продовженням розгляду питань, порушених на міжнародній зустрічі.
Організатори цьогорічної конференції: Президія НАМ України, Національний
науковий центр «Мала академія» - Центр ІІ-ої категорії ЮНЕСКО з наукової освіти в
Україні, Київський державний музичний ліцей імені М.В. Лисенка, Центр розвитку
«Демократія через культуру» (акредитована в ЮНЕСКО недержавна організація).
Серед учасників конференції – члени відділень НАМ України, науковці
Інституту культурології та Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України,
інших наукових установ і навчальних закладів України, недержавних організацій.
Робоча мова конференції: українська.
Тематика конференції:
• Мистецька освіта як успішна практика охорони нематеріальної культурної
спадщини – міжнародний та національний досвід;
• Історія професійної мистецької освіти в дослідженнях української регіоніки;

• Досвід мистецьких освітніх практик – передача знань і навичок між
поколіннями;
• Теоретичні та практичні аспекти організації діяльності спеціалізованих
мистецьких закладів у сучасних реаліях;
• Роль особистості в мистецькій освіті – національне культурне надбання;
• Мистецька освіта в міждисциплінарних наукових дискурсах;
• Місце і роль мистецької освіти в системі загальної середньої освіти.
Умовою участі в конференції є надання тез, дотичних за тематикою до теми
конференції.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
Обсяг: до 4 сторінок:
Шрифт: Times New Roman, 14;
Міжрядковий інтервал: 1,5;
Список використаних джерел оформлюється у відповідності зі стилем АРА
(https://www.sciencehunter.net/Services/Bibliography).
СТРУКТУРА ТЕЗ:
ПІБ автора, науковий ступінь, місце робота, посада, ORCID.
Назва
Текст доповіді (із вказанням актуальності, мети та висновків)
Список використаних джерел (до 5 позицій).
За умови 100% оригінального тексту, наявність списку використаних джерел є
необов’язковою.
Заявки на участь у конференції та тези доповідей просимо надіслати до 5
травня 2021 р. (включно) в електронному вигляді на e-mail: namu2573@gmail.com
(у назві теми обов’язково вказати повну назву конференції).
Приклад оформлення заявки на участь у конференції:
Прізвище, ім’я, по батькові------------------------------------Організація, ВНЗ ------------------------------------------------Посада -------------------------------------------------------------Науковий ступінь -----------------------------------------------Вчене (почесне) звання ----------------------------------------Телефон ----------------------------------------------------------E-mail --------------------------------------------------------------

Тема доповіді ---------------------------------------------------Планую: (потрібне підкреслити) виступ із доповіддю (до 15 хв.),
тільки публікація тез.
Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до координаторів
конференції:
+38 (096)462 19 61 – Дем’ян Валентина Володимирівна – начальник відділу
науково-координаційної діяльності та інформації НАМ України;
+38 (050) 938-60-81 – Волков Сергій Михайлович – директор Київського
державного музичного ліцею імені М.В. Лисенка.
+38 (067) 504-51-61 – Харченко Поліна Вагифівна – учений секретар відділення
теорії та історії мистецтв НАМ України;

