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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас узяти участь у І Міжнародній науково-практичній 
конференції студентів, аспірантів, молодих учених та практиків
«КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ: СУЧАСНІ ТРЕНДИ»,

яка відбудеться 13 травня 2021 року.

Результатом конференції стане:
o обговорення сучасних трендів та прогнозування тенденцій розвитку

креативних індустрій;
o обмін думками між молодими дослідниками та фахівцями-практиками;
o публікація результатів досліджень в електронному збірнику

конференції;
o видання електронних сертифікатів кожному учаснику.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
o Тренди та перспективи розвитку креативних індустрій
o Особливості функціонування креативних індустрій в умовах пандемії
o Інноваційні технології в креативних індустріях
o Освіта у сфері креативних індустрій
o Креативні індустрії в соціально-гуманітарній сфері
o Роль креативних індустрій у розвитку міста, регіону

КРУГЛИЙ СТІЛ:
«Сучасні виклики та тренди у сфері креативних індустрій».

МАЙСТЕР-КЛАСИ:
o Монетизація цифрових медіа
o Креативне підприємництво
o Креативні медіапроєкти

Форма проведення конференції: дистанційна.
Офіційні мови : українська, англійська.

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО до 5 травня 2021 року
(включно):
o Підготувати тези доповіді за зразком;
o Заповнити реєстраційну онлайн-форму.
Відповідальний секретар конференції: Масімова Лариса Гагіківна
(e-mail: l.masimova@kubg.edu.ua)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoH6wqLAPufrlSW7Pv0mBmvtQ66E71WezMzkr3EWAgn0nS5w/viewform
mailto:l.masimova@kubg.edu.ua


ДОДАТОК 1

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ   

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ:
Тези потрібно оформити на папері формату А4 (210х297 мм) (збереження
файлу у форматі *.doc або *.docx).
Орієнтація – книжкова.
Розмір полів: усі поля по 2 см.
Абзацний відступ – 1,25 см.
Міжрядковий інтервал – одинарний.
Розмір шрифту – 14 (Times New Roman).
Перенесення слів не використовувати.
Нумерацію сторінок не використовувати.
Рисунки й таблиці подавати одразу після тексту, де їх згадують уперше, або
на наступній сторінці. Усі рисунки підписують внизу. Таблиці повинні мати
заголовки (орієнтація заголовків таблиці – праворуч). Текст у таблиці
подавати кеглем 10–12 (Times New Roman). Альбомний варіант рисунків і
таблиць не використовувати.
Формули: внутрішній редактор формул у Microsoft Word.
Література: у квадратних дужках по тексту [1, с. 2], список літератури
подавати в кінці тексту в порядку посилання.
Обсяг тез доповіді – до 4 сторінок.

СТРУКТУРА ТЕЗ:
Назва тез великими літерами (шрифт жирний) українською та англійською
мовами.
Прізвище, ініціали автора(ів) (шрифт жирний), посада (за наявності), номер
телефону, електронна адреса для листування, назва установи / місце роботи
(шрифт звичайний) українською та англійською мовами.
Анотація – українською та англійською мовами. Обсяг – до 500 знаків.
Ключові слова українською та англійською мовами (3–5 слів або
словосполучень).
Мова основного тексту – українська або англійська.
Список літератури (4–10 джерел).

ЕЛЕКТРОННИЙ ФОРМАТ:
Назва файлу: прізвище автора + нижнє підкреслення + «тези» (мова
українська). Наприклад: Шевченко_тези.



ДОДАТОК 2

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

ПРОМОЦІЯ НОВОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ ЧЕРЕЗ 
ТЕХНОЛОГІЮ ВІДЕОСКРАЙБІНГУ: КЕЙС УНІВЕРСИТЕТУ 

ГРІНЧЕНКА

Соколовська М. О.
студентка Інституту журналістики  

Київського університету 
імені Бориса Грінченка,

м. Київ, Україна

У сучасних умовах реальної конкуренції на ринку освітніх
послуг важливо не тільки створити якісний сучасний освітній
продукт, а й ефективно про нього розповісти потенційній
аудиторії.

Література:

Androshchuk, I. V., & Androshchuk, I. P. (2019). SCRIBING AS A
MEANS OF ENHANCING THE EDUCATIONAL PROCESS IN SECONDARY
SCHOOL. Information Technologies and Learning Tools, 72(4), 67-80.
https://doi.org/10.33407/itlt.v72i4.2602

https://doi.org/10.33407/itlt.v72i4.2602


ДОДАТОК 3

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ ДЛЯ ДОПОВІДІ 
НА  КОНФЕРЕНЦІЇ   

Регламент виступу – до 10 хвилин.

Структура презентації:
o актуальність дослідження;
o мета та завдання; 
o теоретична частина;
o методика дослідження;
o наочно- ілюстративна частина;
o результати роботи.

Вимоги до стильового оформлення:
o усі слайди повинні бути оформлені  одним стилем;
o дизайн повинен бути простим і лаконічним;
o шрифтовий контраст можна створити за допомогою: розміру шрифту 

або товщини шрифту, накреслення, форми та кольору;
o ідеальне поєднання тексту, кольору та тла: темний шрифт, світле тло;
o кожен слайд повинен мати заголовок;
o на слайдах повинні бути тези, які  супроводжують виклад думок 

доповідача, а не навпаки;
o оформлення слайдів не повинно відволікати увагу слухачів від його 

змістовної частини.
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