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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

 

 
 

04 -05 жовтня 2019 року 

ХХVІ  Міжнародний музичного фестиваль «Харківські асамблеї» 

 «КОТЛЯРЕВСЬКИЙ – 250: особистість на перехресті культур» 

міжнародна науково-практична конференція  

«НА ЗЛАМІ ЕПОХ: МИТЕЦЬ ЯК РУШІЙ КУЛЬТУРНИХ ПЛАСТІВ» 

Інформація на веб-сайті ХНУМ: http://num.kharkiv.ua 

 

Напрями роботи конференції: 

 Культуротворчий потенціал мистецької особистості у XVIII і ХІХ столітті; 

 Соціо-культурний контекст і суспільні впливи на особистість митця як творця; 

 Митець та художній артефакт в сучасному мистецтвознавчому дискурсі; 

 Український музичний класицизм: духовний вимір художнього досвіду; 

 Новітні підходи до вивчення та збереження національної музичної спадщини;  

 У пошуках ідентичності: українське музично-драматичне мистецтво романтичної 

доби; 

 Горизонт новацій у музичному і театральному мистецтві європейських країн XVIII-

ХІХ століть; 

 Виконавські школи і видатні виконавці минулого: історичне буття особистісних 

сенсів;  

Під час конференції відбудуться секційні засідання, дискусійні платформи, презентації 

наукових і нотних видань університету. 

За матеріалами конференції передбачено видання тематичного числа фахового 

наукового журналу.  

Місце проведення конференції: 

Харківський національний університет мистецтв 

імені І. П. Котляревського 

м. Харків, Майдан Конституції, 11/13, Мала зала 

Проїзд: ст. м. «Майдан Конституції» 

Реєстрація учасників конференції: 04 жовтня з 9.30 до 10.30 на другому поверсі головного 

корпусу ХНУМ ім. І. П. Котляревського, відкриття – 04 жовтня об 11.00, Мала зала, ауд. 58. 

Робочі мови конференції: українська, англійська, італійська, німецька, польська, 

французька.  

Регламент: усна доповідь/презентація до 15 хвилин. 

Умови участі: Заявку на участь у конференції (анкету), статтю та електронну копію 

квитанції про сплату оргвнеску просимо до 21 вересня 2019 року надіслати на електронну 

адресу оргкомітету alconostart@gmail.com, указавши в темі листа прізвище учасника з 

нижнім підкресленням, наприклад: Жданько_заявка.  



Оргвнесок – 100 грн. передбачає часткове покриття організаційних витрат на проведення 

конференції, у тому числі видання програми конференції, друк сертифікатів учасників, 

технічний супровід заходу тощо.  

Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо), оплачуються 

учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає. 

Реквізити для перерахування оргвнеску: 

Поточний рахунок 26001500069913 

Отримувач платежу БФ «Харківські асамблеї»  

Банк отримувача ПАТ«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 

Код 38281252 
МФО банку 300614  

Призначення платежу Благодійні внески 

 

Оплата здійснюється у відділенні будь-якого банку. 

 

Вимоги до оформлення матеріалів, поданих до публікації, містяться за посиланням 

http://num.kharkiv.ua/share/pdf/Вимоги до оформлення статей ХНУМ 2019.pdf  

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають 

тематиці конференції, вимогам до оформлення матеріалів і не містять наукової новизни. 

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, а також за дотримання 

авторських прав. 

 

КОНТАКТИ: 

Координатор конференції:  

Жданько Андрій Миколайович, проректор з наукової роботи Харківського національного 

університету мистецтв ім. І. П. Котляревського (тел.: +38 (093) 062 20 31).  

Адреса оргкомітету: 61003, м. Харків, м. Конституції, 11/13, к. 70 (тел.: + 38 (057)-731-48-

32; + 38 (057)-731-10-95), е-mail: alconostart@gmail.com 

 

 

http://num.kharkiv.ua/share/pdf/Вимоги%20до%20оформлення%20статей%20ХНУМ%202019.pdf
mailto:alconostart@gmail.com


АНКЕТА 

учасника конференції 

«На зламі епох: митець як рушій культурних пластів» 

04 – 05 жовтня 2019 року 

 

Назва доповіді (статті)_____________________________________________________ 

 

Відомості про доповідача: 

 

Прізвище_________________________________________________________________ 

Ім’я______________________________________________________________________ 

По батькові________________________________________________________________ 

Місце роботи______________________________________________________________ 
                         (повна назва установи, відділу, кафедри, посада) 

Науковий ступінь__________________________________________________________ 

Вчене звання______________________________________________________________ 

Контактний телефон________________________________________________________ 

E-mail____________________________________________________________________ 

 
 


