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Маємо честь запросити Вас до участі у 

ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

 «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ» 

 

Дата проведення конференції 22 квітня 2021 р. 

Місце проведення м. Київ, Київський національний університет технологій та 

дизайну 

Мета проведення: обмін досвідом та результатами наукових досліджень з 

актуальних проблем дизайну, сприяння творчім зв’язкам дизайнерів, митців, 

науковців у галузі дизайну та мистецьких спеціальностей. 

ПЛАТФОРМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Платформа 1. Мистецтвознавчі та культурологічні чинники дизайну. 
Платформа 2. Тенденції розвитку арт і фешн-дизайну. 
Платформа 3. Інформаційні технології візуалізації у дизайні. 
Платформа 4. Перспективи розвитку дизайну архітектурного середовища. 
Платформа 5. Підприємницькі аспекти дизайн-діяльності. 

До обговорення пропонуються такі питання: 

 соціально-гуманітарні та культурологічні проблеми мистецтвознавства, 

методологічні питання дизайну; проблеми історії, теорії і практики дизайну 

та художньо-проектної культури; декоративно-прикладне та образотворче 

мистецтво; 

 художньо-комунікативні особливості дизайну, стилістика та художньо-

образні засоби дизайн-діяльності: сучасні концепції та тенденції розвитку; 

художнє моделювання костюма, стилю, іміджу, брендової продукції, 

аксесуарів та ювелірних виробів, виробів з текстилю, виробів 

спецпризначення тощо; 

 комп’ютерний дизайн предметно-просторового середовища, графічних 

знакових систем, фото-, відео-, web-, motion-дизайн: проблеми та тенденції 

розвитку; сучасні напрями і технології створення мистецьких об’єктів 

матеріальної культури, промислових виробів, творів дизайн-графіки; 



 теорія та практика архітектурного дизайну, дизайн інтер’єру та меблів, 

ландшафтний дизайн, еко-дизайн, методологічні аспекти теорії та історії 

архітектури; 

 брендинг, менеджмент та маркетинг у дизайнерській діяльності, 

прогнозування тенденцій моди, естетика та засоби створення рекламної 

продукції, тенденції розвитку дизайну, ефективність дизайн-рішень. 

 

У рамках конференції відбудуться майстер-класи, виставки, конкурси, 

презентації тощо. 

Мови конференції: англійська, українська, російська. 

За результатами роботи планується видання збірника матеріалів 

конференції у друкованому та електронному вигляді.  
Вимоги до оформлення тез подано на сайті Конференції 

http://designconference.knutd.edu.ua. 

Форми участі: 

1. Усна доповідь і публікація тез. 

2. Стендова доповідь (постер) і публікація тез. 

3. Заочна участь – тільки публікація тез. 

Важливі дати 

1 лютого 2021 р. – початок електронної реєстрації на офіційному сайті 

Конференції http://designconference.knutd.edu.ua 

22 березня 2021 р. – закінчення прийняття тез доповідей, остаточний термін 

оплати участі 

22 квітня 2021 р. – реєстрація учасників, офіційне відкриття конференції 

 

Також запрошуємо Вас до публікації статей у фаховому науковому 

журналі Art and design. Журнал включено до Переліку наукових фахових видань 

України(категорія Б): мистецтвознавство (17.00.05, 17.00.06, 17.00.07), технічні 

науки (05.02.01, 05.18.19); спеціальності 022 Дизайн, 023 Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 132 Матеріалознавство, 182 

Технології легкої промисловості. Журнал розміщено в міжнародних 

наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах: Index Copernicus, 

Crossref, CiteFactor, Google Scholar, InfoBase Index, Research Bible, Scientific 

Indexing Services (SIS), Scientific Journal Impact Factor (SJIF), Ulrich’s Periodicals 

Directory, WorldCat, Україніка наукова). 

 

 

Сподіваємось на співпрацю! 

 

З повагою, 
Оргкомітет 

e-mail: design_сonf@knutd.edu.ua 

тел. +38 096 142 1135 Калина Лівіанівна Пашкевич 

тел. +38 097 338 3318 Тетяна Федорівна Кротова 


