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ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА  

ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА 

 

запрошують Вас 

 

26 жовтня 2017 року 

 

взяти участь у роботі 

 

науково-практичної конференції з міжнародною участю 

 

«ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ» 

 

До участі у конференції запрошуються науковці, працівники закладів культури, бібліотек, 

державні службовці органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, інших організацій і 

підприємств, студенти та всі зацікавлені особи. 

Мета конференції – залучити учасників до обговорення актуальних питань управлінської 

діяльності у сфері культури та мистецтв, обміну досвідом, координації науково-дослідної роботи, 

розв’язання практичних проблем управління закладами культури, бібліотеками, вищими навчальними 

закладами.  

Робочі мови конференції – українська, англійська, польська, іспанська. 

За результатами конференції планується видання наукового електронного збірника. 

 

Напрями роботи конференції 

 

Секція 1. Особливості менеджменту у соціально-культурній сфері  

Секція 2. Педагогічні традиції та інновації у позашкільних навчальних закладах. 

Секція 3. Початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання): 

педагогічні та мистецькі виміри. 

Секція 4. Сучасна бібліотека – відкритий простір соціокультурної комунікації. 

 

Правила оформлення тез доповідей та умови їх видання 

 

1. До друку приймаються тези доповіді однією з робочих мов конференції, обсяг яких не 

перевищує 3-х сторінок, включаючи рисунки, таблиці і список використаних джерел. 

2. Тези доповіді повинні бути підготовлені у форматі А4 за допомогою редактора МS Word. Поля 

– 2 см з усіх сторін. Файл має бути названий прізвищем автора. Сторінки не нумеруються. 

3. Тези доповіді мають бути побудовані наступним чином (дивіться зразок): 

 прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, установа, місто, у правому верхньому 

кутку, шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, інтервал 1; 

 назва тез – великими літерами, шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, інтервал 1, по центру 

(уважно дивіться зразок!); 

 тези – шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, інтервал 1,5; 
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 список використаних джерел – шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, інтервал – 1,5. 

4. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman, 14 рt, жирний. 

Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. Формули розташовувати по центру з нумерацією 

по правому краю. При наборі формул використовувати редактор формул МS Offic. 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ СКАНОВАНІ ОБ’ЄКТИ! 
5. Список використаних джерел наводиться у кінці тексту мовою оригіналу. Використані джерела 

нумеруються відповідно до порядку згадування у тексті. Посилання на джерело та сторінки у ньому 

подаються у квадратних дужках за текстом (наприклад: [5, с. 78]). 

Увага! До тексту тез доповіді, без узгодження з автором, можуть бути внесені редакційні правки. 

Тези студентів друкуються у співавторстві з науковим керівником. 

6. Право рекомендувати тези доповіді до друку залишається за редакційною колегією. 

 

Зразок оформлення тез доповіді 

 

Черненко І. І. 

к.ф.н., доцент 

Національний гуманітарний університет, м. Київ 

 

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ СЬОГОДНІ 

 

[Текст] 

 

Список використаних джерел 

 

Заявка на участь у конференції  

(надсилається обов’язково!) 

1. Прізвище, ім’я, по батькові. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, навчальний заклад або місце роботи, посада. 

3. Планую у секції № ___ (обов’язково зазначити номер секції): 

 виступити з доповіддю; 

 бути слухачем. 

4. Обладнання, необхідне для доповіді (комп’ютер, проектор тощо). 

5. Необхідність готелю (оплачується учасником самостійно). 

6. Номер контактного телефону, E-mail. 

7. Підпис, дата. 

 

Подання документів для участі у конференції 

Заявку, тези доповіді необхідно надіслати на електронну адресу організаційного комітету до 15 

жовтня 2017 року. 

 

Координатори: 

 

1. Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Деснянської районної в 

місті Києві державної адміністрації (начальник Управління Закомірний Ігор Миколайович, тел. 099-001-

34-35). 

2. Відділ андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії 

педагогічних наук України (провідний науковий співробітник Зінченко Світлана Володимирівна, тел. 

097-282-37-29, 066-171-62-03; провідний науковий співробітник Калюжна Тетяна Григорівна, тел. 066-

324-33-29, 096-449-29-50). 

 

Матеріали надсилати за електронною адресою: andragogika@ukr.net 

 

 


