
ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

 31 жовтня — 01 листопада 2020 року Національна академія мистецтв 

України проводить традиційну щорічну Всеукраїнську творчу акцію 

«Мистецтво молодих».  

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні та Києві, творча акція 

відбудеться у форматі on-line. 

Акція «Мистецтво молодих» – 2020 зосередить увагу на творчих 

проблемах випускників вищих навчальних закладів медіа- та кіноосвіти — 

професійних режисерів, операторів, художників, акторів, мистецтвознавців, 

продюсерів та інших фахівців екранних мистецтв. 

У межах акції заплановано: 

– конкурс дипломних робіт за останні 5 років (2016-2020 рр.) випуск-

ників відповідних спеціальностей (практичних та теоретичних); 

– проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції за участі 

педагогів, науковців, аспірантів «Культура. Мистецтво. Освіта. 

Актуальний полілог», де, зокрема, будуть обговорюватися такі питання, як 

інновації у навчальному процесі, сучасні особливості аудіовізуальної 

компетентності майбутніх фахівців у сфері кіно, телебачення, соціальних 

мереж тощо, з наступним оприлюдненням тез доповідей на офіційному сайті 

Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв 

України. 

Кращі конкурсні роботи будуть відзначені почесними дипломами 

Національної академії мистецтв України. 

 

 
ПОРЯДОК ПОДАННЯ НА КОНКУРС 

ФІЛЬМІЧНИХ І ТЕКСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

Оргкомітет творчої акції «Мистецтво молодих»-2020 розпочинає 

формування конкурсної програми дипломних робіт 21 вересня 2020 року. 

З цією метою звертаємось до кожного навчального закладу екранної освіти з 

пропозицією провести внутрішню селекцію  дипломних робіт (за період 

2016-2020 р.р.) та сформувати програму екранних дипломних творів 

загальним хронометражем до 100-120  хвилин (дипломні роботи бакалаврів і 

магістрів розглядатимуться в окремих категоріях), а також подати добірку  

теоретичних дипломних робіт (до 5 дипломних досліджень від школи). 

Для участі в конкурсі екранні та текстові матеріали просимо надіслати 

на розгляд журі в термін 21 вересня – 15 жовтня 2020 року до оргкомітету 

творчої акції за електронною адресою:  ipsm2@ukr.net  з позначкою: «До 

оргкомітету Всеукраїнської творчої акції «Мистецтво молодих». 

Телефон для довідок: 529-20-51. 
   

 

 

 

mailto:ipsm2@ukr.net


 

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

З 21 вересня 2020 року розпочинається реєстрація учасників наукової 

конференції «Культура. Мистецтво. Освіта. Актуальний полілог», що 

відбудеться 01 листопада 2020 року за участі педагогів, науковців та 

аспірантів. Програму конференції буда розміщено на офіційному сайті 

Національної академії мистецтв України https://academia.gov.ua/, а тексти тез 

виступів – на офіційному сайті Інститут проблем сучасного мистецтва 

Національної академії мистецтв України.   
 

Для участі у конференції необхідно до 15 жовтня  2020 р. надіслати 

електронною поштою заявку учасника, заповнивши наведену нижче 

таблицю: 

 

1 Прізвище, ім’я, по батькові 

(ПОВНІСТЮ) 

 

2 Місце роботи або навчання  

3 Посада  

4 Науковий ступінь  

5 Вчене звання  

6 Почесне звання  

7 Форма участі у конференції очна або заочна ( публікація тез) 

8 Контактні телефони  

9 Контактний e-mail  

10 Тема доповіді (тез)  

 

Робоча мова конференції: українська 

 

Тези доповіді оформлювати за такими вимогами: Word, А4, Times New 

Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5; усі поля 20 мм; абзац 1,25; без 

переносів, без зносок, без малюнків; список літератури лише за наявністю 

цитувань; максимальний обсяг – 6 тис. знаків з пробілами (3 сторінки). 

 

Матеріали надіслати до 15 жовтня 2020 р. за електронною адресою:  

ipsm2@ukr.net  з позначкою: До оргкомітету Всеукраїнської творчої акції 

«Мистецтво молодих»: КОНФЕРЕНЦІЯ «Культура. Мистецтво. Освіта. 

Актуальний полілог». 

 

Телефон для довідок: 529-20-51. 

 

https://academia.gov.ua/
mailto:ipsm2@ukr.net

