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Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції 

«КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ», яка відбудеться 26 
травня  2016 року у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв за адресою. До участі в 
її роботі запрошуються вчені, викладачі та наукові працівники закладів освіти, практики. 
 

Наукові напрями конференції 
• Креативні індустрії, взаємообумовленість теорії  і практики  
• Міждисциплінарний характер культурних ініціатив 
• Творчість як основа культурних індустрій  
• Креативна економіка як базовий компонент культурних індустрій 
• Бізнес-проекти в культурній розбудові: вітчизняна та світова практика 
• Сучасний менеджмент: від теорії до практики 
• Освіта в системі функціонування креативних ініціатив 
• Портрет сучасної молоді в світлі культури Web 2.0 
• Антикварні злети, як специфічний синтез праці й дозвілля в арт-бізнесі. 

 
У рамках конференції передбачається проведення круглого столу на тему «Культурні 

індустрії  в структурі сучасного міста». 
 
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.  
 
Умови участі у конференції: 

1. Бажаючим взяти участь у роботі конференції пропонується надіслати тези доповіді або заявку 
про участь до 10 травня 2016 р. на адресу оргкомітету. Приймаються оригінальні матеріали, що 
раніше не друкувалися. Обсяг матеріалів – до 5 сторінок (розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5, 
поля – всі по 2 см, шрифт – Times New Roman). Матеріали приймаються електронною поштою.  

2. Вимоги до тез аспірантів: тези подаються в електронному та у друкованому вигляді. 
Обов’язковою умовою є наявність підпису наукового керівника, завіреного за його основним 
місцем роботи, про те, що він ознайомлений із текстом тез. 

3. До тез обов’язково додається заявка на участь у конференції. 
4. Повідомлення про прийняття або відхилення тез буде надіслане авторам електронною поштою. 
5. Тези доповідей будуть опубліковані до початку конференції. Програму та збірник тез можна 

буде придбати при реєстрації. 
6. Проїзд, розміщення та харчування за рахунок учасників. Оргкомітет сприяє розміщенню 

учасників у готелях м. Києва за індивідуальним запитом. 
7. Організаційний внесок включає участь у всіх заходах конференції, інформаційний пакет 

учасника:  для організаторів конференції — безкоштовно;  для представників ВНЗ України і 
зарубіжжя – 150 грн. 

Адреса оргкомітету: 
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 11, каб. 7.  
тел. (+380 44) 531-94-01  E-mail: kreatuvni.industrii@mail.ru 
 
Запрошуємо до співпраці! 
 



 

 

ЗАЯВКА 
учасника Міжнародної  науково-практичної конференції 

«КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ» 
м. Київ, 26 травня 2016 року 

 
  

Прізвище 
Українською  

Англійською   

Ім’я 
Українською  

Англійською   

По-батькові  

Науковий ступінь,  

вчене звання 

 

 

Місце роботи 
Українською  

Англійською   

Посада  

Форма участі 

 

Очна  

Заочна 

Науковий напрям  

Назва доповіді 
Українською  

Англійською   

Контактна адреса   

Контактний  телефон  

E-mail  

Необхідні технічні засоби  

 



 

 

 
 


