МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
ІНСТИТУТ ДИЗАЙНУ ТА РЕКЛАМИ

Запрошуємо взяти участь у роботі
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«ДИЗАЙН – СИНЕРГІЯ МИСТЕЦТВА ТА НАУКИ»
м. Київ, 10–11 листопада 2021 р.
Мета конференції: Обговорення актуальних питань теорії і практики дизайну,
розвитку дизайну як науки та спеціальності, за якою здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти, представлення результатів досліджень в галузі
графічного дизайну та дизайну середовища.
Форма та місце проведення: конференція відбуватиметься в змішаному режимі –
очному та онлайн на платформі Zoom (або Google Meet)
До участі в науково-практичній конференції запрошуються науковці, викладачі,
студенти, аспіранти, молоді вчені та практики, які досліджують проблеми у
сфері дизайну та суміжних галузей знань.
Мова конференції: українська.
Напрями роботи конференції:
- Актуальні питання підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності
022 «Дизайн»;
- Істрія та теорія дизайну;
- Розвиток графічного дизайну;
- Дизайн середовища;
- Мистецтво фотодизайну.
Для участі в роботі конференції необхідно до 29 жовтня 2021 року надіслати
електронною поштою до організаційного комітету yakhim@ukr.net (з поміткою
«конференція») такі документи:
1) заповнену за зразком заявку;
2) тези доповіді.
Назва файлу повинна містити прізвище доповідача із вказівкою: для заявки –
Заявка, для тез – Тези.
Наприклад: Хіміч_Заявка.doc, Хіміч_Тези.doc
Матеріали конференції будуть опубліковані на сайті НАКККіМ у вигляді
електронного видання

Вимоги до тез доповіді
Прізвище, ім’я автора, науковий ступінь, вчене звання, повна назва
установи (навчального закладу) де працює, посада. Студенти вказують курс,
аспіранти – рік навчання, шрифт Times New Roman, кегль 14.
Рядком нижче подається інформація про наукового керівника
(консультанта). Через один міжрядковий інтервал – назва доповіді великими
літерами, напівжирним шрифтом без крапки в кінці.
Приклад оформлення для вчених
Мазніченко Олена Володимирівна,
кандидат мистецтвознавства,
доцент кафедри дизайну середовища
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
Приклад оформлення для магістрантів, аспірантів
Василенко Ольга Іванівна,
студентка 1 курсу магістратури
Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв
Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства,
доцент Іваненко О.К.
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ДИЗАЙНУ СЕРЕДОВИЩА
Текст
Список використаних джерел:
1. Пушкарьова К.К., Кочевих М.О., Гончар О.А., Бондаренко О.П.
Матеріалознавство (для архітекторів та дизайнерів): Підручник / За ред. д.т.н.
проф. К.К. Пушкарьової. Київ: Ліра-К, 2012. 592 с.:іл
Текст тез подавати через один міжрядковий інтервал після назви. Вирівнювання
по ширині. Вимоги до оформлення: формат А-4; всі береги – 2 см, шрифт Times New
Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5.
Список використаних джерел (без повторів) оформлюють у кінці тексту під
назвою «Список використаних джерел» відповідно до нормативних положень
ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання.
Загальні положення та правила складання». У тексті покликання позначають
квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком
та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [4, с. 89].
Обсяг тексту тез – до 3 сторінок.
Кількість співавторів тез не повинна бути більше за двох.

Форма заявки:
ЗАЯВКА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь, вчене
звання
Повна назва закладу вищої
освіти (установи), в якому
працює
(навчається),
посада
(курс,
спеціальність)
Тема доповіді
Прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника
(консультанта)
Повна назва установи, в
якій працює науковий
керівник (консультант),
посада, науковий ступінь,
вчене звання
Контактний телефон
учасника
Електронна адреса
учасника
Чи плануєте особисту
участь у конференції? (так
або ні)
Координати організаційного комітету:
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Інститут дизайну та реклами
вул. Лаврська, 9, корп. 7, ауд. 220, м. Київ, 01015
Телефони: (044) 280-43-72; (097) 435-27-87
електронна адреса: yakhim@ukr.net

