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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні колеги!  

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  

 Всеукраїнської науково-практичної конференції 
 «ФІЛОСОФСЬКІ РЕФЛЕКСІЇ СУЧАСНИХ СВІТОГЛЯДНИХ ДИСКУРСІВ» 

(в контексті програми “Світоглядні засади «Modern learning community»”) 
 

Конференція відбудеться 19-20 квітня 2019 р. у Донецькому 

національному університеті імені Василя Стуса (м. Вінниця). 
Для участі запрошуються викладачі ВНЗ, науковці, докторанти, аспіранти; 

магістранти та студенти (за умови керівництва з боку викладача або за наявності 
рецензії кандидата чи доктора наук), а також фахівці-практики, представники 
державних органів влади, місцевого самоврядування, недержавних організацій 
та громадськості. 

Напрямки роботи конференції: 

– Сучасне розмаїття світоглядних дискурсів та тенденції 

трансформацій. 

– Міжкультурна комунікація  в сучасних соціальних процесах. 

– Український соціум в умовах світоглядного протистояння.  

– Війна як протиборство світоглядів та ідентичностей.  

– Специфіка релігійного бачення світоглядних проблем.  

– Сучасне українське православ’я у пошуках самоідентифікації.  

– Історико-філософські студії світоглядних дискурсів.  

– Філософська рефлексія поглядів на життєвий світ людини.  

 
В межах конференції передбачається також проведення Круглого 

дискусійного столу на тему: «Томос для України: геополітичні, релігійні та 
культурні аспекти». 

 

Робочі мови конференції – українська та англійська. 

 

Можлива як очна, так і заочна участь у конференції. 



Організаційний внесок очної участі – 200 грн. 

Організаційний внесок заочної участі – 150 грн.  

Реквізити для сплати організаційного внеску:  

платіжна картка Приватбанку 5168 7573 1898 4269 Артюхова Марія 

Володимирівна  
Проїзд, харчування та проживання – за рахунок учасників.  

Для участі в конференції учасники повинні до 02.04.2019 р. надіслати 

окремими файлами на електронну адресу Артюхової Марії Володимирівни 

m.artuhova@donnu.edu.ua три файли:  

1. Заявка на участь («ПІБ_Заявка»);  

2. Тези («ПІБ_Тези»);  

3. Квитанція про оплату участі із зазначенням прізвища, ім’я та по-

батькові учасника конференції («ПІБ_Квитанція»). 
 

Оплата оргвнеску: Призначення платежу: 

На картку Приватбанку 

5168 7573 1898 4269  
на ім'я: 

Артюхова Марія Володимирівна  

«За участь у конференції 

(Прізвище, ім'я, по-батькові)» 
 

 

Контактна адреса оргкомітету: 

Донецький національний університет імені Василя Стуса,  

кафедра філософії: 

м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, каб. 411. Телефон: +38 (095) 461-85-25 

Електронна адреса: m.artuhova@donnu.edu.ua  

 

Вимоги до оформлення матеріалів: 

1. Обсяг – до 5 стор. Матеріали повинні мати логічну структуру (вступ з 

постановкою проблеми, виклад основного матеріалу, висновки). 

2. Назва – великими літерами, напівжирним шрифтом, вирівнювання по 

центру. Ініціали та прізвища авторів, посада/статус – на наступному рядку 

після назви статті: курсив, вирівнювання по правому краю. Назва організації – 

на наступному рядку: курсив, малими літерами, вирівнювання по правому 

краю. 

 

ОСОБЛИВОСТІ СВІТОГЛЯДУ УКРАЇНСЬКИХ НЕОЯЗИЧНИКІВ 

О. В. Мельник, д. філос. н, професор, 

Донецький національний університет імені Василя Стуса 

 

 

3. Текст – через один інтервал після назви організації: вирівнювання за 

шириною, абзацний відступ 1,25. Матеріали у текстовому редакторі Microsoft 

Word для Windows (версія до 2010 включно). Формат шрифту: кегль – 14; тип 

– Times New Roman. Міжрядковий інтервал – одинарний. Поля: зліва, справа, 
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зверху, знизу – 20 мм. У тексті допускаються рисунки, таблиці або схеми в 

чорно-білому варіанті (кегль 12). 

4. Література – через інтервал після тексту: слово Література по центру і далі 

список літератури, вирівнювання за шириною. Міжрядковий інтервал – 

одинарний. Перелік літератури подавати в алфавітному порядку. Посилання на 

літературу – в тексті, наприклад: [3] або [5, с.44]. Список нумерується і 

складається за правилами Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015.  

Сторінки не нумеруються.  

 

Автор несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься 

в поданих матеріалах, а також за їх граматичне і стилістичне оформлення. 

Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, якщо вони не 

відповідають етичним нормам, вимогам або тематичним напрямкам 

конференції, а також за умови відсутності підтвердження оплати. 
 

Збірник тез та сертифікати будуть надані очним учасникам конференції; 

заочним – надіслані авторам по завершенні конференції в електронному вигляді 

(PDF-формат) або за додатковим замовленням у паперовому вигляді («Новою 

поштою») та розміщено на офіційному сайті Донецького національного 

університету імені Василя Стуса (м. Вінниця).  

Учасники конференції, які виявлять бажання отримати додатковий  

паперовий варіант збірника тез або отримати його поштою, мають його 

попередньо замовити за телефонами, зазначеними нижче.  
 

 

Контактні телефони:  

Попов Володимир Юрійович (050) 296-40-84; (096) 507-03-27; 

Артюхова Марія Володимирівна (095) 461-85-25;  

Котець Яна Юріївна (067) 171-87-64. 

 

З повагою, 

Оргкомітет кафедри філософії  

Донецького національного університету імені Василя Стуса 
 

Тел. (095) 461-85-25  

Е-mail: m.artuhova@donnu.edu.ua 

             popovmak@ukr.net   
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Заявка на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«ФІЛОСОФСЬКІ РЕФЛЕКСІЇ СУЧАСНИХ СВІТОГЛЯДНИХ ДИСКУРСІВ» 

19-20 квітня 2019 року 

П.І.Б. учасника (повністю) 

 

 

Науковий ступінь   

Вчене звання  

Місце роботи / навчання (повна 

назва ВНЗ, організації, установи) 

 

Посада /статус  

Тематичний напрям роботи 

конференції  

 

Назва тез, що публікуються  

Бажаю отримати друкований 

збірник матеріалів конференції 

 

Бажаю отримати сертифікат 

учасника конференції 

 

Бажаю виступити на 

конференції/ круглому столі 
(підкреслити)  

та назва моєї доповіді:  

 

Заплановані форми участі у 

конференції:  
(відмітити один чи кілька варіантів) 

 

Очна участь з публікацією  

Заочна участь з публікацією  

Очна участь без публікації  

Потреба у офіційному 

запрошенні 

(зазначити: на ім’я учасника 

конференції, на ім’я наукового 

керівника, на ім’я керівника 

структурного підрозділу) 

Так/Ні 

 

Поштова адреса (відділення 

Нової пошти) для відправки 

матеріалів (якщо участь є 

заочною) 

Відділення «Нової пошти» № ______,  

Місто ____________________________,  

Тел.отримувача_______________________ 

ПІБ отримувача:  

Контактний телефон  

E-mail:  

Viber  

До зустрічі у м. Вінниці! 


