
 

Науково-практична конференція 

«Народні художні промисли України: 
історія, сьогодення, перспективи». 
 

 

20 листопада 2015 р. у приміщенні Національного музею українського народного 

декоративного мистецтва відбудеться науково-практична конференція «Народні художні 

промисли України: історія, сьогодення, перспективи». 

Метою конференції є залучення дослідників до вивчення означеної теми та оприлюднення 

цінної, розпорошеної по різних джерелах інформації про діяльність на території України 

осередків народних художніх промислів і підприємств художньої промисловості, які, на жаль, 

припинили своє існування. 

Основні тематичні напрямки роботи конференції: 

- народні кустарні промисли та навчально-показові майстерні кінця ХІХ – початку ХХ 

ст.; 

- діяльність земств – організацій, що об’єднували майстрів, надавали їм матеріальну 

і технічну допомогу, організовували збут готових виробів; 

- роль Першої південноруської кустарної виставки 1906 року у розвитку народних 

кустарних промислів і формуванні музейних колекцій творами народного 

мистецтва; 

- заснування перших артілей і фабрик у 20-ті роки ХХ століття; 

- діяльність Української художньо-промислової спілки (Укрхудожпрому) у 1930–1980-

ті роки та її значення у появі широкої мережі осередків художньої промисловості і 

розвитку традицій народного мистецтва; 

- центри народних художніх промислів, підприємства художньої промисловості, їхні 

художники та майстри; 

- стан народних художніх промислів на сучасному етапі; 

- перспективи розвитку народних художніх промислів в Україні у ХХІ столітті. 

Заявки до участі в роботі конференції у вигляді назви теми та короткого резюме просимо 

надати до 15 жовтня 2015 року, вказавши при цьому своє  ім’я, по батькові, прізвище, науковий 

ступінь, місце роботи, посаду, адресу, контактний телефон.  

Доповіді подаються по прибутті на конференцію на компакт-дисках для РС з обов’язковим 

наданням друкованої копії. Вимоги до оформлення матеріалів: обсяг 8–10 сторінок, формат 

Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5; поля: ліве – 25 мм, праве – 15 

мм, верхнє та нижнє – 20 мм; 4-5 ілюстрацій  в електронному вигляді, в кінці тексту – посилання 

на цитовані джерела та літературу за правилами бібліографічного опису, перелік ілюстрацій, 

список умовних скорочень; посилання у тексті слід наводити у квадратних дужках. Музей зберігає 

за собою право редагування.  

Планується видання збірника матеріалів конференції.  

Оплата витрат для учасників конференції за рахунок організації, яка відряджає. 

Організаційний внесок – 70 грн. 

Довідки за телефонами: 380 (44) 254-36-42; 380 (44) 280-13-43 

E-mail: musukrndm@kv.ukrtel.net 


