МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Міжнародна науково-практичнa конференція молодих вчених, аспірантів та магістрів
«КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО: СУЧАСНИЙ НАУКОВИЙ ВИМІР»
м. Київ, 6-7 грудня 2018 року
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
«КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО: СУЧАСНИЙ НАУКОВИЙ ВИМІР», яка відбудеться в
Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв. До участі запрошуються молоді
вчені, аспіранти та магістранти, фахівці з відповідних спеціальностей, професорськовикладацький склад інших ЗВО України та зарубіжних країн.
Наукові напрями конференції:
 Експертна діяльність в галузі культури і мистецтва
 Культура та інформаційні комунікації
 Сценічне та аудіовізуальне мистецтво: творчість і технології
 Музичне мистецтво: традиції та сучасність
 Інформаційна,бібліотечна, архівна справи в соціокомунікативних процесах сучасності
 Міжкультурний потенціал соціокультурної послуги: від теорії до практики
 Дизайн і реклама: культурно-мистецький вимір
 Хореографічна культура: стан, проблеми, перспективи
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Умови участі у конференції:
1. Бажаючим взяти участь у роботі конференції пропонується надіслати заявку про участь
до 15 листопада 2018 р., тези доповіді – до 20 листопада 2018 р. на адресу оргкомітету.
Приймаються оригінальні матеріали, що раніше не друкувалися, перевірені науковими
керівниками на змістовність та антиплагіат – 3 стор., у т. числі список джерел,
оформлений за ДСТУ-2015 (розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5, поля – по 2 см, шрифт –
Times New Roman).
2. Матеріали приймаються електронною поштою. E-mail: culture2018@ukr.net
3. Реєстрація учасників – 06.12.2018 р. з 9.00 до 10.00.
4. Початок конференції – 06.12.2018 р. о 10.00 (Київ, вул. Лаврська 9, корп. 7 (актова зала).
5. Проїзд, розміщення та харчування за рахунок учасників.
Оргкомітет конференції:
 Голова оргкомітету – Іванов С.В., д-р хім. наук, проф., перший проректор НАКККіМ;
 Заступник голови – Литвин С.Х., д-р іст. наук, проф., проректор з наукової роботи та
міжнародних зв’язків;
 Денисюк Ж.З. – канд. культурології, начальник науково-редакційного відділу;
 Прищенко С.В. – д-р наук габіліт. у галузі дизайну, проф. кафедри графічного дизайну,
завідувач відділу аспірантури та докторантури;
 Директори інститутів, завідувачі кафедр Академії.
Адреса оргкомітету:
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 11, каб. 204.
Тел. (+380 44) 289-21-93 E-mail: culture2018@ukr.net
Щиро запрошуємо до співпраці!
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