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Шановні колеги!  
 
 

У лютому – квітні 2020 року на базі Національної музичної академії 
України імені П. І. Чайковського відбудеться Третій всеукраїнський 
конкурс студентських наукових робіт з «Музичного мистецтва» та 
«Культурології».  

Запрошуємо студентів, які здобувають вищу освіту за освітніми 
ступенями бакалавра і магістра на історико-теоретичних та виконавських 
факультетах музичних вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів 
акредитації, взяти участь у конкурсі.  

Згідно з Положенням про конкурс, затвердженим Вченої радою НМАУ 
ім. П.І.Чайковського, захід передбачає три тури:  

• І тур проводиться на місцях у тих ВНЗ, студенти яких беруть участь у 
конкурсі, у порядку, визначеному відповідним ВНЗ. Його метою є 
відбір робіт для подальшої участі у конкурсі. Роботи переможців І 
туру, що надсилаються на ІІ тур, подаються на умовах анонімності у 
єдиній формі за єдиними вимогами, які прописані в Положенні 
(Додаток № 1). Від одного автора до участі у ІІ турі може бути подана 
лише одна робота.  

• ІІ тур проводиться на базі НМАУ ім. П. І. Чайковського і передбачає 
рецензування надісланих робіт та визначення претендентів на призові 
місця. Роботи рецензуються фахівцями з відповідної тематики у формі 
письмового резюме та оцінки роботи за дванадцятибальною системою, 
за обов’язкової умови, що рецензенти не можуть працювати у ВНЗ, з 
якого надійшла конкурсна робота.  

• ІІІ тур проводиться у НМАУ ім. П. І. Чайковського у формі науково-
практичної конференції і передбачає публічний захист претендентами 
на призові місця власних наукових робіт.  

 

Наукові роботи, що стали переможцями I туру, направляються для 
участі у ІІ турі Конкурсу до 8 березня 2020 року. Наукові роботи, 
представлені на Конкурс, не повертаються.  



Переможці ІІ туру будуть запрошені на підсумкову науково-практичну 
конференцію, яка відбудеться 29 квітня 2020 р. у НМАУ 
імені П. І. Чайковського (м. Київ, вул. Городецького 1-3/11).  

Оплата відряджень учасників здійсняється за рахунок закладів, в яких 
вони навчаються. Учасники ІІІ туру повинні зробити організаційний внесок у 
розмірі 100 грн. Якщо претендент на нагородження не бере участі в 
підсумковій науково-практичній конференції, його робота не може бути 
нагороджена.  

Роботи разом із відомостями про авторів, поданими у єдиній формі 
(Додаток № 2), надсилати на адресу: НМАУ імені П. І. Чайковського, 01001, 
м. Київ, вул. Городецького 1-3/11, проректору з наукової роботи 
А. Я. Скорик.  

 
 
Контактні телефони:  
Вердіян Маріам Сергіївна: (063) 289-48-82,  
Філатова Тетяна Володимирівна: (095) 401-78-94. 

 


