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Житомирське відділення
запрошують науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів та студентів
взяти участь у роботі
V Міжвузівської науково-теоретичної конференції молодих науковців
"АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ ТА НАУКИ:
ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ»,
яка відбудеться 04 грудня 2019 р.
на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка
Робота конференції планується за такими напрямами:
1. Глобальні проблеми сучасності як предмет філософії та науки.
2. Актуальні соціогуманітарні проблеми сучасності.
3. Випробування людського буття в умовах глобальної транзитивності.
4. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності.
5. Етика, естетика та культурологія у контексті сучасного філософського дискурсу.
6. Релігія і церква в в умовах глобалізації.
7. Сучасні тренди в освіті та науці.
8. Інформатизація, міжкультурна комунікація і світоглядний плюралізм.
9. Філософія сучасного природознавства. Етичні виміри новітніх біотехнологічних практик.
10. Українське суспільство: реалії та прогноз майбутнього.
Робочі мови: українська, англійська та польська.
Регламент виступів : доповідь до 10 хвилин, наукове повідомлення до 7 хвилин, дебати до
виступу до 5 хвилин.
Для участі у конференції необхідно до 24 листопада 2019 року надіслати оргкомітету
заявку та тези наукової доповіді. Вимоги до тез – до 5 тисяч знаків (з пробілами), набрані в
текстовому редакторі Microsoft Word, гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий
інтервал – 1,5. Поля: усі – 2 см., абзацний відступ – 1 см. Посилання на джерела в тексті у
квадратних дужках у порядку їх використання. У кінці тез подати список використаних джерел
та літератури.
Вимоги до оформлення студентських тез: в кінці тексту вказати дані про наукового
керівника (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, посада).
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають напрямку
конференції та вимогам щодо їх оформлення. Матеріали надсилати на е-mail. Назва файлу
повинна складатися з прізвища автора, наприклад, «Карпенко.doc» та «Карпенко_заявка.doc».
Організаційний внесок для учасників конференції становить 100 грн. (передбачає
організаційні витрати на проведення конференції, видання програми, форматування

електронного варіанту збірника матеріалів конференції). Участь у конференції для докторів
наук – безкоштовна. Копія квитанції про переказ організаційного внеску пересилається разом із
заявкою. Оплата здійснюється через відділення чи термінал «Приватбанку» за такими
реквізитами: 5168 7574 0265 0610 (Томчук А. О.)
Адреса оргкомітету:
Кафедра філософії та політології (ауд. 406, корпус № 4), Житомирський державний
університет імені Івана Франка, вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, 10008.
E-mail: aptn_2019@ukr.net (Для оргкомітету Міжвузівської науково-теоретичної конференції).
Контактні телефони:
(098) 731-48-72 – Чаплінська Оксана Вікторівна
(098) 299-82-87 – Ковтун Наталія Михайлівна
(096) 925-30-25 – Козловець Микола Адамович
(096) 993-98-79 – Томчук Аліна Олександрівна
Оргкомітет конференції

Зразок оформлення тез
Михайло Карпенко
доктор філософських наук, професор
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ
(текст статті)
Виклад основного матеріалу до 5000 друкованих знаків з пробілами. Посилання по тексту
(у порядку використання), наприклад [1, с. 245].
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ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ
(текст статті)
Виклад основного матеріалу до 5000 друкованих знаків з пробілами. Посилання по тексту
(у порядку використання), наприклад [1, с. 245].

Література
1. Слюсар В. М. Деякі зауваження до визначення поняття «насилля»: соціально–філософський
аспект / В. М. Слюсар // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред.
В. М. Вашкевич. – 2015. – № 98. – С. 245 – 248.
2. Слюсар В. М. Насилля: соціально-філософська природа / Вадим Слюсар. – Житомир: Видво Євенок О. О., 2017. – 452 с.
Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Іваненко П. І.
Заявка на участь у конференції
Прізвище, ім’я, по батькові учасника
конференції
Назва навчального закладу
Відомості про науковий ступінь, вчене звання,
посаду
Назва публікації
Напрям, в рамках якого планується доповідь
Контактний номер телефону
E-mail учасника

