
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРИ 

Кафедра теорії та історії мистецтва 

запрошують вас 

21 листопада 2020 року 

взяти участь у роботі 

Восьмих наукових читань 

пам’яті академіка Платона Білецького (1922–1998) 

Місце проведення:  он-лайн конференція по секціях 

Орієнтовне коло питань: 

 Класичне мистецтво Заходу і Сходу 

 Проблеми вивчення українського мистецтва від давнини до сьогодення 

 Методика викладання  профільних дисциплін у вищих мистецьких закладах та 

проблеми сучасної художньої освіти 

Організація роботи Читань: 

10. 00 –13.00 – Перша частина; 13.00-14.00 –  Перерва;. 14.00–17.00 – Друга частина. 

Закриття. 

Для участі у Читаннях необхідно до 11 листопада 2020 р. надіслати на адресу 

(creagh1954@gmail.com) заявку на участь у конференції (за пунктами таблиці) і тези 

доповіді з обов’язковим написанням: прізвище-тези; прізвище-заявка 

Вимоги до тез доповідей: 

Тези мають містити ключові слова.                                                                                                                

Технічні вимоги:  файл Word; формат А4; шрифт Times New Roman, кегль  14; 

міжрядковий інтервал 1.5; усі поля 2 см; абзац 1.25 см; без переносів, без посилань і 

літератури, без малюнків; максимальний обсяг 2000-2500 знаків (1-1,5 с.). 

Робочі мови конференції: українська, російська.                                                                                              

Регламент виступів – 10–15 хв. 

Координатори проекту залишають за собою право вносити редакційні правки в текст тез 

доповіді. За  результатами Читань планується видання тез «Восьмі Платонівські читання» 

у друкованому вигляді. Вартість друку тез – 100 грн. Після підтвердження прийняття  тез 

до друку реквізити для оплати будуть повідомлені  в особистому листуванні. Пересилання 

видання компанією «Нова пошта» – за рахунок одержувача. 
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ЗАЯВКА 

на участь у Восьмих Платонівських читаннях, що відбудуться  

21 листопада 2020 року 
 

Місце проведення:  он-лайн 

 

 

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 

(необхідне залишити) 

Очна з виступом та друком тез 

Заочна (тільки друк тез) 

8 Тема доповіді (тез)  

9 Адреса відділення «Нової пошти» 

для пересилання збірника тез 

 

10 Контактний телефон  

11 Е-mail  

12 Чи потрібне офіційне запрошення Так / Ні 

13 Додатковий пункт для 

студентів, аспірантів і 

магістрантів: 

дані про наукового керівника: 

ПІБ, науковий ступінь, вчене 

звання, посада 

 

 
 

За додатковою інформацією звертатися на вказаний e-mail 

(creagh1954@gmail.com) або за телефоном (у робочий час):   

+38(044)272-14-26 – кафедра теорії та історії мистецтва НАОМА 
 

Телефони членів організаційного комітету: 

(095) 494-89-72 – Марина Стрельцова 

(050) 548-92-53 – Валерія Пітеніна 

 
 

 


