
Огляд-конкурс на кращу студентську науково-пошукову роботу 
Черкаського музичного училища ім. С.С.Гулака-Артемовського 

 

проводить циклова комісія музичної літератури і фольклору (природничо-наукових та 
фундаментальних дисциплін). Його спрямованість – музично-культурологічна діяльність, 

активізація пошукових музично-краєзнавчих досліджень творчої молоді. 
 

Мета конкурсу: 

• Стимулювання і поглиблення професійного інтересу студентів до вітчизняної і світової 
музичної літератури, а також до мистецьких надбань свого краю, історії рідного 

навчального закладу; 

• Виявлення і підтримка обдарованої молоді у напрямку музикознавства та надання їй 

можливості розкрити і реалізувати науково-дослідницькі потреби і здібності; 
• Поповнення знань про мистецьке минуле і сьогодення Черкащини, ліквідація «білих 

плям» в історії Черкаського музичного училища; 

• Вшанування особистостей, які прислужилися музично-педагогічній ниві та сприяли 

культурному розвою Вітчизни. 
 

Склад журі:    викладачі циклової комісії, члени методичної ради училища. 
 

Номінації:  

� кращий реферат,  

� краща науково-пошукова аналітична робота,  

� краща мультимедійна презентація на навчальні теми, 

� краще музично-краєзнавче дослідження спрямування "З історії музичного 

життя Черкащини", 

� краща пошукова робота на тему "Черкаське музичне училище: події і 
традиції, викладачі та випускники". 

 

Порядок організації: Тематика конкурсних робіт, правила їх оформлення, 

розв'язання проблемних ситуацій, які можуть постати у ході наукового пошуку, 

узгоджуються із викладачами-консультантами з предметів музично-історичного, 

музично-теоретичного та гуманітарного циклів відповідно обраному напрямку 

пошуку. Заявка про участь в огляді-конкурсі на кращу студентську науково-пошукову 

роботу та безпосередньо виконана робота подається викладачу, який виступатиме у 

ролі наукового консультанта.  
 

Терміни: 
Конкурс проводиться з 1 1 1 1 груднягруднягруднягрудня    2012012012014444    ррррокуокуокуоку    до    16 16 16 16 квітняквітняквітняквітня    2012012012015555    ррррокуокуокуоку у 2 тури: 

- перший тур – 1 березня 2015 р. до 10 квітня 2015 р. – представлення і рецензування 

робіт;  
- другий тур – друга половина квітня 2015 р. – презентація і захист кращих робіт на 

училищній студентській науково-практичній конференції «Творча особистість як 

рушій розвитку національної культури». 
 

Кращі роботи будуть відзначені дипломами та подарунками. Автори робіт 
отримають додаткові бали при виведенні підсумкової семестрової оцінки з 
відповідного навчального предмету. 


