
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ 
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА НАМ УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ НАМ УКРАЇНИ 
 

Запрошуємо до участі у щорічній міжнародній науковій конференції «ПРОБЛЕМИ 
МЕТОДОЛОГІЇ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА ТА КУЛЬТУРОЛОГІЇ», 
що відбудеться 16-17 листопада 2021 року. 

Конференцію зареєстровано в ДНА «Український інститут науково-технічної 
експертизи та інформації» (УкрІНТЕІ). Посвідчення № 349 від 20.06.2021.  

Проведення конференції у 2021 році передбачається в режимі присутності, але у разі 
введення карантинних обмежень відбудеться в онлайн-режимі (платформа Zoom, посилання 
на вхід буде надіслано учасникам конференції не пізніше 15 листопада 2021 р.).  

Програма конференції буде доступною на офіційних web-сайтах  НАМ України 
(www.academia.gov.ua) та ІПСМ НАМ України (http://mari.kiev.ua/science/conferences). 

Конференція проводиться від 2019 року з ініціативи Президії Національної академії 
мистецтв України та Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України. Серед 
учасників конференції – члени відділень НАМ України, науковці ІПСМ та ІК НАМ України, 
інших наукових установ і закладів вищої освіти України й зарубіжжя.  

В рамках конференції працюватиме секція молодих учених, до участі в якій 
запрошуються молоді науковці (магістри, аспіранти, докторанти) наукових установ та 
закладів вищої освіти України та зарубіжжя. 

Робочі мови конференції: українська, англійська.  
 

Тематика конференції 
 

• Предметне поле мистецтвознавства та культурології на сучасному етапі: перетини, 
розмежування; 

• Понятійний апарат сучасного мистецтвознавства та культурології; 
• Методи проведення сучасних мистецтвознавчих і культурологічних студій; 
• Мистецтвознавство, культурологія і художня критика: кордони й перетини; 
• Українські мистецтвознавчі школи в контексті актуальних міжнародних тенденцій 

розвитку культури і мистецтва. 
 

Для подачі заявки на участь в конференції та надсилання тез необхідно заповнити 
форму за посиланням: https://forms.gle/qk5me8VoTsAiARwZ6 

Кінцева дата прийому заявок та тез – 15 жовтня 2021 року (включно).  
 
 

http://www.academia.gov.ua/


 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

Обсяг: до 4 сторінок: 
Шрифт: Times New Roman, 14; 
Міжрядковий інтервал: 1,5; 
Список використаних джерел оформлюється у відповідності зі стилем АРА 

(https://www.sciencehunter.net/Services/Bibliography). 
 

СТРУКТУРА ТЕЗ: 
ПІБ автора, науковий ступінь, місце робота, посада, ORCID. 
Назва  
Текст 
Висновки 
За умови 100% оригінального тексту, наявність списку використаних джерел  

є необов’язковою. 
 
Матеріали конференції (програма конференції та тези доповідей) будуть 

опубліковані на офіційних web-сайтах НАМ України та ІПСМ НАМ України 
(www.academia.gov.ua, http://mari.kiev.ua/science/conferences) не пізніше 15. 11. 2021 року.  

 
Умовою участі в цьому науковому заході є надання тез, дотичних за змістом до 

проблемного поля конференції.  
 
Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до координаторів 

конференції:  
+38 067 504 51 61, Харченко Поліна Вагифівна 
+38 066 777 41 22, Чібалашвілі Асматі Олександрівна 
+38 044 529 20 51, приймальня ІПСМ НАМ України 

 
 

http://www.academia.gov.ua/

