МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА
ІНСТИТУТ ФІЛОСОФСЬКОЇ ОСВІТИ І НАУКИ
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Запрошуємо взяти участь у
МІЖНАРОДНІЙ
НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
В КУЛЬТУРНІЙ ГАЛУЗІ»
(Київ, 7 квітня 2016 року)

Кафедра
культурології
Інституту
філософської освіти і науки Національного
педагогічного
університету
імені
М.П. Драгоманова запрошує взяти участь у
Міжнародній науковій конференції «Інноваційні
технології в культурній галузі», яка відбудеться
7 квітня 2016 р.
Реєстрація учасників та прийом тез до
21 березня 2016 року.

Тематичні напрями конференції:
 Демократизація культурного процесу і нові
форми інтелектуальної праці
 Гуманітарні
технології
в
соціальноекономічному розвитку суспільства
 Культурні
практики
повсякденності
і
формування творчих індустрій
 Інформаційні технології у культурній галузі
 Особливості професійної освіти у сфері
творчих індустрій
 Нові освітні стратегії сучасності
 Сектор «нових медіа»: медіапростір як
культурний простір
 Інновації
в
культурі
як
фактор
особистісного росту
 Культурна
економіка
як
«економіка
переживань»,
«економіка
знань»,
«економіка послуг»
 Туризм як глобальна технологія культурної
індустрії
 Гейміфікація і культура
 Смарт-суспільство

 Організаційні питання
Участь у Міжнародній науковій конференції «Інноваційні технології в культурній галузі»
передбачає внесення організаційного внеску, який витрачається на організацію конференцію,
виготовлення програмки, друк матеріалів у книзі «Культурологічний альманах. Випуск 2», який
можна буде отримати під час проведення наукового заходу. Книзі присвоюються ISBN, УДК, ББК.
Обов’язкові примірники надсилаються до Книжкової палати України та провідних бібліотек країни.
Вартість оргвнеску: 120 грн. – 3-5 сторінок тез; 180 грн. – стаття обсягом 8-9 сторінок.
Організаційний внесок потрібно перерахувати на картку ПриватБанк 4149 4978 3633 2306
(одержувач – Русаков Сергій Сергійович) особисто учасником через відділення банку, платіжний
термінал або систему «Приват24».
За потреби організатори можуть надіслати офіційне запрошення на конференцію від
оргкомітету.

 Як взяти участь?
Для
участі
в
конференції
необхідно
заповнити
реєстраційну
анкету
(http://goo.gl/forms/DZNKLWWzmR) та надіслати на електронну адресу Оргкомітету gumkorpus@ukr.net (тема листа «Інноваційні технології в культурній галузі») окремими файлами:
тези/стаття (назва файлу: прізвище автора_назва матеріалу) і відскановану квитанцію про оплату
оргвнеску (назва файлу: прізвище автора).

Вимоги до оформлення тез
 Приймаються тези обсягом 3-5 сторінки або наукова стаття 8-9 сторінок формату А4
комп’ютерного набору через 1,5 інтервали (поля 20 мм з усіх боків, розмір шрифту 14
гарнітури Times New Roman).
 Оформлення заголовка (прописними, жирними буквами, вирівнювання по центру рядка)
НАЗВА СТАТТІ; на наступному рядку (шрифт жирний, вирівнювання по правому краю) – ПІБ
повністю; на наступному рядку (шрифт курсив, вирівнювання по правому краю) – науковий
ступінь посада, назва ВНЗ, e-mail), через 1 рядок – текст статті.
ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ

Іванов Іван Іванович,

д. філос. наук, проф. НПУ імені М.П. Драгоманова
globus@npu.edu.ua

 Посилання на літературу позначають наскрізною порядковою нумерацією за текстом у
квадратних дужках (напр. ... [3, с.45]).
 Тези друкуються за редакцією авторів. Відповідальність за зміст, граматичну та стилістичну
правильність текстів доповідей несе автор. Підготовлені з невиконанням вказаних вимог
тези – не приймаються і не друкуються.
 Оргкомітет залишає за собою право відбору тез. Автори, які подаються матеріали
погоджуються з тим, що текст є оригінальним і ніде раніше не друкувався.
 Витрати на проживання, харчування та проїзд учасники конференції несуть самостійно.
З усіх питань, що стосуються конференції, можна звертатись за електронною
адресою gum-korpus@ukr.net з темою листа
«Інноваційні технології в культурній галузі» або за номером телефону
+380999422630 (Сергій Русаков)

Ознайомитись з попереднім випуском книжки
«Культурологічний альманах» і матеріалами
інших конференцій можна на сайті
http://ifon.npu.edu.ua/ua/vydannia

БУДЕМО РАДІ БАЧИТИ ВАС В ЧИСЛІ УЧАСНИКІВ НАШОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ!

