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запрошують до участі
у Міжнародній науково-теоретичній конференції
«ГЛОБАЛІЗОВАНИЙ СВІТ :
ВИПРОБУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ»
Дата проведення : 6–7 жовтня 2017 року.
Місце проведення : 10008, Україна, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40.
Житомирський державний університет імені Івана Франка, конференц-зала.
Проблемні поля конференції:
ü Людина в нестабільному світі. Проблеми безпечного майбутнього.
ü Глобалізація і трансформація цінностей. Оптимістична трагедія суспільства
«балансування на межі хаосу».
ü Буттєвість людини у мінливому інформаційно-комунікативному просторі.
ü Імперативи екологічної етики й новий образ людини.
ü Глобальні міграційні процеси і політика рівної гідності.
ü Блиск теорії та практична неспроможність мультикультурного проекту в контексті
плюралістичного типу цивілізації.
ü Інформаційно-психологічна безпека: стан та умови оптимальної трансформації
особистості в мінливому світі.
ü Освіта і наука в умовах кризового соціуму.
ü Сучасне українське суспільство : феноменологія нестабільності.
Планується проведення круглого столу
«Людина маси і Homo creator в реаліях ХХІ століття».
Робочі мови конференції: англійська, білоруська, німецька, польська, українська, російська.
Заявку на участь у конференції разом із текстом доповіді з зазначенням секції конференції
просимо надіслати до 18 вересня 2017 року на e-mail: konf2017@ukr.net
Формуляр заявки учасника конференції додається.
Вимоги до оформлення матеріалів зазначені в інформаційному листі.
Увага: оргкомітет залишає за собою право відхиляти заявки та матеріали, які не
відповідають тематиці конференції, критеріям науковості тексту та вимогам до оформлення.
Організаційний внесок для учасників конференції (організаційні витрати та друк
матеріалів) становить 100 гривень. Іноземні учасники конференції від сплати оргвнеску
звільняються. Кошти слід переказувати на картку 4731 2171 1233 8734 (ПриватБанк, Горохова
Людмила Вікторівна) з обов’язковим зазначенням прізвища та ініціалів учасника.
Оплату здійснювати лише після підтвердження оргкомітетом включення заявки до
програми конференції.
Оргвнесок можна сплатити і під час реєстрації учасників конференції.

Видання матеріалів планується до початку роботи конференції.
Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування
тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.
Прохання квитки на зворотній проїзд придбати завчасно.
Контакти:
Адреса оргкомітету:
10008, Україна, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40, ЖДУ імені Івана Франка,
кафедра філософії.
Координатори конференції та їх контактні телефони:
Смаілова Таміла Усеінівна: +38-067-967-75-61 або +38-0412-42-10-79 (м. Житомир);
Горохова Людмила Вікторівна: +38-097-648-70-32;
Гордійчук Ольга Олегівна:+38-097-672-67-26.
ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ ВСІХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ!

Оргкомітет конференції
Вимоги до оформлення матеріалів
Обсяг публікації – до 5 сторінок книжкового формату А 4.
Технічні параметри:
Перший рядок, вирівнювання по правому краю, – Ім’я та Прізвище автора (-ів) (місто,
країна). 2-й рядок – пробіл. У третьому рядку НАЗВА СТАТІ – 12 кегль, всі слова з великої
літери, напівжирним, по центру; 4-й рядок – пропуск. Далі текст, який має бути набраний у
форматі MS WORD; шрифт Times New Roman, 12 кегль, міжрядковий інтервал 1,0; абзацний
відступ – 1,0 см. Поля з усіх боків – 2,5 см. Лапки в тексті «-». Посилання на використану
літературу наводити у тексті [1, с. 48]. Список використаних джерел та літератури наводити в
кінці тексту у порядку посилання. Співавторів не більше трьох.
Назва файлу – за прізвищем автора.
Матеріали подавати українською, англійською, білоруською, польською, російською та
німецькою мовами.
Взірець оформлення матеріалів:

Ірина Захарченко (Житомир, Україна)
ДИСКУРС ТОЛЕРАНТНОСТІ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ
[Текст]........................................................................................................[1, с. 48].
Література
1. Іщенко Ю. Толерантність як філософсько-світоглядна проблема // Філософська і
соціологічна думка. – 1990. – № 4. – С. 48-60.
2. Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности : Коллективная
моногр. / Отв. ред. Н. А. Купина и М. Б. Хомяков. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – 542 с.
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Заявка
на участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції
«Глобалізований світ : випробування людського буття»
Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)
Науковий ступінь, вчене звання
Місце роботи, посада
Назва доповіді
Проблемне поле, до якого належить доповідь
(з перелічених в оголошенні)
Електронна адреса
Контактний телефон
Форма участі у конференції
Ваша участь у конференції передбачає
Використання технічних засобів
Потреба у житлі

очна
заочна
виступ із доповіддю
друк матеріалів
так
ні
так (зазначити: гуртожиток чи готель).
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Адреса для зв’язку і пересилки збірника
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