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Шановні колеги!  

Запрошуємо Вас до участі у роботі  

 I Всеукраїнського науково-практичного семінару  

„Проблеми музичної освіти учнівської молоді: 

історія та сучасність” 
(28 січня 2016 р. м.Дрогобич) 

Місце проведення: Дрогобицький державний педагогічний університет,  

Актовий зал головного корпусу, вул. І.Франка, 24,  м.Дрогобич, Львівська обл. 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська. 
 Організаційний внесок, що включає друк публікації у науково-педагогічному журналі «Молодь і ринок» 

(журнал внесено в оновлений перелік фахових видань з педагогічних наук) становить 300грн. Учасники отримують 

журнал та програму семінару. 

 Організаційний внесок, що включає друк публікації в збірнику матеріалів семінару становить 200грн. 

Учасники отримують збірник матеріалів семінару та програму семінару. 

 Організаційний внесок, що включає участь у семінарі без друку матеріалів становить 50 грн. Учасники 

отримують програму семінару. 

 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ 

«МОЛОДЬ І РИНОК» 

До друку приймаються статті (одноосібні та в співавторстві). Текст обсягом 8-10 друкованих аркушів. 

Коректорський варіант: Формат A4, шрифт Times New Roman, відстань між рядками – 1,5 інтервалу, кегль 14, 

дзеркальні поля: угорі – 2, внизу – 2; зліва – 2,5 справа – 1,5. Абзац – відступ – 1,25, з пронумерованими сторінками. 

Статті повинні містити: 
– УДК; – у правому кутку курсивом – прізвище, ім’я та по-батькові автора (повністю), посада, місце праці, вчений ступінь, наукове 

звання; – посередині великими літерами заголовок статті; –  ключові слова (українською, російською та англійською мовами); – анотація 

статті на окремій сторінці у одному примірнику українською, російською та англійською мовами; – текст, вирівняний в ширину. 

Відповідно до вимог ВАК України (Постанова №7-06. 1 від 15 січня 2003 р.) необхідно дотримуватися таких елементів написання 

статей: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз основних 

досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше 

частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття; мета статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку; список використаної літератури, оформлений у відповідності з діючим ДСТ-ом (за абеткою; у тексті в дужках 

позначається позиція та сторінка [3, 47]). 

Редколегія відхиляє статті з порушенням цих вимог. 

 

 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ (ТЕЗ) У ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ СЕМІНАРУ 

До друку приймаються статті чи тези (одноосібні та в співавторстві).  Текст обсягом 4-8 друкованих аркушів. 

Коректорський варіант: Формат A4, шрифт Times New Roman, відстань між рядками – 1,5 інтервалу, кегль 14, 

дзеркальні поля: угорі – 2, внизу – 2; зліва – 2,5 справа – 1,5. Абзац – відступ – 1,25, з пронумерованими сторінками. 

 

Матеріали подати до 24 січня 2016р. друкованим та електронним варіантом. 

На електронну пошту Gnativz@ukr.net  висилаються з поміткою «На конференцію»: 
1) Текст статті; 

2) Відомості про авторів окремим файлом (прізвище, ім’я та по-батькові, посада, місце праці, вчений ступінь, 

наукове звання, адреса для листування, телефони, e-mаil). 

3) Відскановану копію документа про оплату. 

 (Назва файлів: Стаття Петренко, Дані Петренко, Чек Петренко, Фото Петренко) 

Роздруковану статтю та кошти висилається на адресу: Гушоватому Петру Васильовичу, а/с 91, 

м.Дрогобич, Львівська обл., 82100. 

Контактні телефони:  
067-798-33-19 (професор кафедри методики музичного виховання і диригування Гушоватий Петро Васильович); 

097-320-04-52, 095-324-30-37, (канд.філос.наук, доцент кафедри методики музичного виховання і диригування  

                                                                                                           Гнатів Зоряна Ярославівна); 

098-560-57-70 (канд.пед.наук, вчитель-методист, доцент кафедри методики музичного виховання і диригування 

                                                                                                                     Медвідь Тетяна Олександрівна). 

Участь у семінарі очна та заочна. Витрати на проїзд, харчування і проживання – за власний рахунок учасника. 

mailto:Gnativz@ukr.net

