ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв України та навчальноестетичний комплекс «Художня школа» м.Херсон запрошують викладачів художніх шкіл, художніх
відділеннь початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання),
керівників і методистів методичних установ сфери культури, представників інших навчальних закладів
та установ до участі у Всеукраїнському науково-методичному семінарі з проблем розвитку
початкової мистецької освіти (образотворче та декоративно-прикладне мистецтво, дизайн)
на тему:
«ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ З ІСТОРІЇ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА УЧНІВ
ШКІЛ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ»
15 – 17 червня 2016 року м. Херсон
Тематичні напрями семінару:
1. Сучасні підходи до формування в учнів системи естетичних поглядів через вивчення історії
світового мистецтва.
2. Методика викладання предмета «Початковий курс історії образотворчого мистецтва» у початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних закладах.
Орієнтовна програма семінару:
15.06.16 – реєстрація, поселення, пленарне засідання, відвідування виставок, відкритий урок;
16.06.16 –педагогічні читання; майстер-класи, робота по секціях, круглий стіл;
17.06.16 – ознайомлення з діяльністю навчально-естетичного комплексу «Художня школа»
м. Херсона, від’їзд.
Фінансові умови:
Вартість участі у семінарі складає 100 грн. з однієї особи. Внесок здійснюється без мети отримання
організаторами заходу прибутку. Кошти підуть на покриття фінансових витрат, а саме на:
 канцелярські приналежності;
 друкування інформаційних матеріалів семінару;
 оренду приміщень і обладнання;
 каву-брейк.
Додаткові умови:
Під час семінару та за умови попереднього запису (формування груп відбувається на засадах
самоокупності), учасники мають можливість отримати свідоцтво про підвищення кваліфікації Інституту
публічного управління та кадрової політики Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.
Орієнтова вартість навчання – 500 грн. з однієї особи.
За підсумками Всеукраїнського науково-методичного семінару 2016 року планується видання
збірника статей та диску з матеріалами семінару, як це було здійснено на минулому семінарі. Орієнтовна
вартість публікації однієї сторінки 25 грн., вартість диску (за бажанням) – 25 грн.
Вимоги до написання статей:
(3-7 стор. комп’ютерного набору формату
А-4. Вгорі справа: прізвище, ім'я, по
батькові, місце роботи, посада автора.
Нижче посередині – назва статті великими
літерами. Текст – Microsoft Word; шрифт
– TimesNewRoman, кегль – 14; параметри
оформлення сторінки: верхній і нижній
береги – 20 мм, лівий – 20 мм, правий – 10
мм; інтервал між рядками – 1,5; посилання
на літературу позначають наскрізною
порядковою нумерацією у квадратних
дужках після тексту (напр.[1, 35]). В кінці
статті подається список використаних
джерел. Таблиці й малюнки друкуються у
чорно-білому варіанті.
Текстовий матеріал – попередньо
відредагований!

Пропозиції щодо варіантів проживання та харчування будуть надіслані пізніше електронним листом.
Заявки на участь у семінарі надсилати до 15 березня 2016 р.
Тексти статей, що плануються до друку, приймаються до 15 квітня 2016 р.
За результатами семінару всі учасники отримають довідку ДМЦНЗКМУ про участь у семінарі.
Інформацію надсилати на електронну адресу: DL2001@ukr.net
Контактні телефони: (044) 279-10-93 – Державний методичний центр, методист – Івченко Поліна
Олександрівна, (0552) 26-41-53, (050) 396-27-70 – директор навчально-естетичного комплексу «Художня школа»
м.Херсон Сліпіч Юлія Володимирівна, (050) 847-14-24 – заступник директора навчально-естетичного комплексу
«Художня школа» м.Херсон Кузнецова Оксана Іванівна.

