НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА НАМ УКРАЇНИ
Міжнародна наукова конференція 
«ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА ТА КУЛЬТУРОЛОГІЇ»
м. Київ, 06-07 листопада 2019 року 
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
Відомості про автора*
Прізвище, ім’я, по батькові*

Науковий ступінь, вчене звання*

Місце роботи*
Навчальний (науковий) заклад, 
кафедра (відділ)

Посада*

Відомості про заплановану доповідь*
Назва секції, участь в якій плануєте взяти участь

Тема доповіді*

Контактні дані*
Прізвище, ім’я, по батькові контактної особи (заповнюється у випадку, коли є два чи три співавтори)

Номер мобільного телефону*
+38-0**-***-**-**
e-mail*
**********@*******
Зазначені мною відомості є вірними. Висловлюю згоду на опублікування матеріалів своєї доповіді в мережі Інтернет*

Висловлюю свою згоду на використання зазначених мною даних організаторами конференції при оформленні збірника доповідей та їх on-line версії*

* — Обов’язкові поля
Координати оргкомітету:
+38 044 529 20 51, приймальня ІПСМ НАМ України
+38 067 504 51 61, Харченко Поліна Вагифівна
+38 066 777 41 22, Чібалашвілі Асматі Олександрівна
Офіційні веб-сайти для отримання додаткової інформації: 
НАМ України  http://academia.gov.ua 
ІПСМ НАМ України  http://mari.kiev.ua
Умови участі в роботі конференції:
Учасникам необхідно до 15 жовтня 2019 року направити на електронну адресу Організаційного комітету metodakonf@ukr.net  заповнену заявку на участь в конференції, де вказати необхідні відомості й надати тему доповіді.
Статті, які буде надруковано на сторінках чергового фахового видання ІПСМ, надіслати на адресу metodakonf@ukr.net   до 10 грудня 2019 року.

Вимоги до оформлення статей:
Обсяг статей – до 10 сторінок.
Поля: верхнє, нижнє та праве – 15 мм, ліве –20.
Шрифт – Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
Абзац – 1,25 мм.
Ілюстрації (чорно-білі) подаються в основному тексті доповіді, а також подаються додатково у вигляді окремих файлів у форматі JPG.
Список літератури оформляється відповідно до вимог ВАК України і повинен містити не менше трьох найменувань. 
Статті повинні містити анотацію українською, англійською, російською мовами.
Зразок оформлення статті:
УДК 371.134
І. І. Іванов
Вчене звання, посада, місце роботи
ORCID ID
Назва статті
Анотація …
Ключові слова: … 
Annotation: …
Key words: …
Текст статті.
(детальну інформацію щодо вимог до статей див. за посиланням http://bit.ly/2HxWMAj)
Література
1.
2.
3.
УВАГА! Усі доповіді будуть перевірятися на унікальність!
У разі наявності плагіату, матеріали не прийматимуться до друку!

