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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Шановні колеги!  
Запрошуємо вас взяти участь у роботі 

Всеукраїнської науково-практичної конференції  
 

«ХОРЕОГРАФІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ: 
 МИСТЕЦЬКИЙ ТА ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ», 

 
яка відбудеться 15 - 16 квітня 2016 р.  
 за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36 

 
Мета конференції – виявлення основних тенденцій розвитку хореографічного мистецтва та 
освіти в Україні та світі початку ХХІ століття. 
 
Основні питання, що пропонуються для обговорення: 
– сучасні проблеми та тенденції розвитку різновидів хореографічного мистецтва в 
Україні та світі;  
– діалектика традицій та новацій в процесі розвитку хореографічного мистецтва; 
– педагогічні школи в сфері хореографії; 
– вітчизняна хореографічна освіта в контексті процесу євроінтеграції; 
– сучасні методики викладання фахових хореографічних дисциплін у вищий школі. 
 

До участі в конференції запрошуються керівники і викладачі вищих навчальних 
закладів, позашкільних навчальних закладів, аспіранти, студенти магістратури, керівники 
хореографічних колективів. 

 
Регламент роботи:  
15 квітня: 10.00 – 11.00 – реєстрація учасників (фойє, вул. Щорса, 36); 

11.00 – 13.00 – відкриття конференції та пленарне засідання (ауд. 224) 
                  13.00 – 14.00 – обід  
                  14.00 – 16.00 – відвідування занять за авторськими методиками з фахових 
хореографічних дисциплін 
                  19.00 – Творчий вечір кафедри бальної хореографії. Вхід безкоштовний 
 
16 квітня:  10.00 – 14.00 – відвідування занять за авторськими методиками з фахових 

хореографічних дисциплін 
       14.00 – 15.00 – підведення підсумків конференції. 

 
 



 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
Прізвище, ім’я, по-батькові  

Науковий ступінь, вчене, 
педагогічне, творче звання 

 

Місце роботи, навчання  
Посада   
Поштова адреса   
Телефон з кодом міста або 
мобільний 

 

E-mail  

Тема тез, доповіді 
(є обов’язковою, якщо бажаєте, щоб Ваші прізвище та тема 
були внесені до програмки конференції) 

Виступ на конференції (так чи ні) 
 
Витрати, пов’язані з проїздом та проживанням, – за рахунок учасників. 
Будь ласка, перевірте заповнення всіх необхідних полів для забезпечення своєчасної та 
вірної реєстрації заявки. 
Заповнену заявку просимо надіслати на електронну адресу: rhf@ukr.net або підтвердити 
участь у конференції, зателефонувавши +38(066)798 80 57 до 10 квітня 2016 р. 
 

Звертаємо Вашу увагу, що видання збірника тез, доповідей планується до 
конференції. Термін подачі – до 20 березня. Тексти тез, доповідей необхідно надіслати на 
електронну адресу rhf@ukr.net з назвою файлу «Прізвище_тези КНУКіМ». Відповідальний за 
видання збірника конференції - професор кафедри мистецтвознавства Підлипська Аліна 
Миколаївна, контактний тел. +38(097)719 21 44 

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ 
• Обсяг тез – не більше 5 сторінок (до 10 000 друкованих знаків); 
• шрифт – TimesNewRoman, кегль (розмір букв) – 14; інтервал – 1,5; 
• абзац – 1,25 см; поля з усіх боків – 2 см; сторінки не нумеруються; 
• нагорі сторінки праворуч – прізвище, ім’я, по-батькові; під ними – науковий ступінь, 

вчене, педагогічне, творче звання, посада та установа, в якій працює чи навчається автор, 
місто; ліворуч – УДК; назва тез по центру, після назви – текст, вирівняний по ширині. 
Посилання в тексті наводяться у квадратних дужках із зазначенням порядкового номеру зі 
списку літератури та номеру сторінки [5, c. 25–26], (функція «посилання» не 
використовується). Після тексту – література та джерела у відповідності до вимог 
бібліографічного опису за алфавітом; 

• текст набирається без перенесень. 
 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 
Київський національний університет культури і мистецтв 

Факультет хореографічного мистецтва 
Щорса, 36, м. Київ, Україна,01601 

Телефон для довідок: +38 (066) 798 80 57, +38 (044) 248 21 38,  +38 (050) 536 17 26, 
+38(097)719 21 44 
e-mail: rhf@ukr.net 

 
Відповідальні особи: 

Декан факультету хореографічного мистецтва Цвєткова Лариса Юріївна 
Заступник декана факультету хореографічного мистецтва Білаш Ольга Сергіївна 

Професор кафедри мистецтвознавства Підлипська Аліна Миколаївна 


