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Напрями роботи конференції:
Соціально-філософська рефлексія світових цивілізаційних конфліктів.
Нові виклики міжнародній безпеці у ХХІ ст.
Соціальні
комунікації
в
умовах
модернізації
національного
інформаційного простору.
Модернізація політичної системи України в контексті глобальних
викликів.
Актуальні проблеми сучасної історичної науки у контексті модернізації
соціогуманітарного простору.
Україна і Польща в сучасному світі: соціокультурний вимір.
У межах конференції відбудеться круглий стіл на тему:
«Україна після Євромайдану: виклики та надії».

Для участі в роботі конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти,
магістранти, студенти вищих навчальних закладів та академічних наукових
установ.
Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.
Заявку на участь у конференції (формуляр заявки учасника додається) разом із
матеріалами статей просимо надіслати до 15 квітня 2015 року на електронну
адресу оргкомітету: conf.donnu@gmail.com або zutoleranz@rambler.ru з
позначенням секції.
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти заявки та матеріали, які не
відповідають тематиці конференції та вимогам до оформлення статей. Для
студентів – обов’язково слід надіслати рецензію наукового керівника
Видання матеріалів планується до початку конференції.
Оргкомітет конференції працює над питанням про надання матеріалам
конференції статусу фахових.

По закінченні прийому заявок на участь у конференції та їх розгляду усім
учасникам буде надіслано офіційне запрошення на e-maіl, зазначеній у
реєстраційній формі.
Організаційний внесок для участі в конференції (витрати на оргзаходи та друк
матеріалів) складає 100 гривень. Доктори наук, які беруть участь у конференції,
від сплати оргвнеску звільняються. Кошти слід переказувати на рахунок 5168
7420 6286 1772 (ПриватБанк, Кушнір Павло Тимофійович).
Примітка. 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.
Вимоги щодо оформлення статей
Обсяг публікації – 3-5 сторінок книжкового формату А 4.
Технічні параметри. Текст має бути набраний на комп’ютері (Microsoft Office
Word 98, 2003 чи пізніші версії). Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль –
12 пт, міжрядковий інтервал1,0, абзац – 1,25 см. Поля: ліве– 30 мм, праве – 15 мм,
верхнє та нижнє – 20 мм.
Порядок розміщення матеріалу. У першому рядку по центру необхідно
вказати ім'я і прізвище автора, у дужках місто і країну; другий рядок – назва
статті великими літерами, напівжирним шрифтом, форматування по центру; потім
анотація (2-3 речення) та ключові слова англійською мовою і далі (з одиничним
інтервалом) розміщується основний текст. Вирівнювання тексту – по ширині.
Таблиці (підписані) друкуються вбудованим редактором Microsoft Word, рисунки
(підписані і згруповані) – вбудованим редактором Microsoft Office.
Оформлення бібліографічного опису літератури – згідно з вимогами ВАК
України. Посилання – в тексті в квадратних дужках. Перелік використаних
джерел та літератури подається в кінці тексту в порядку посилання. При
посиланні на архівні джерела одиницею опису є архівна справа. Таким чином,
посилання на джерело в тексті має виглядати так: [5, с. 12] в разі посилання на
друковані праці або [17, арк. 31зв.] для архівних документів, де перша цифра – це
позиція джерела в переліку. Якщо посилання здійснюється на декілька видань,
вони розділяються крапкою з комою, наприклад: [4, с. 8; 11, с. 27]. Посилання на
багатотомні видання під однією назвою виглядатимуть так: [3, т.2, с. 725].
Зразок оформлення статті:
Ірина Захарченко (м. Житомир, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Анотація (2-3 речення) та ключові слова англійською мовою (курсивом)
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[Текст]........................................................................................................
…………………………………………………………………………………...[1,
с.
23].
Список використаних джерел та літератури :
1. Бердяев Н. А. Опыт парадоксальной этики / Н. А. Бердяев. – М: АСТ;
Харьков: Фолио. – 2003. – 701 с.
Матеріали статті мають обов’язково базуватися на результатах власного
дослідження та не містити логічних, стилістичних, друкарських помилок. За зміст
матеріалів, коректність посилань відповідальність несуть їх автори та науковий
керівник (для студентів).
Заявка на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Модернізація соціогуманітарного простору : історичний досвід, виклики та
перспективи»
Прізвище, ім’я, по-батькові
(повністю)
Науковий ступінь, вчене
звання
Місце роботи, посада
Назва доповіді
Напрям, до якого належить
доповідь (з перелічених в
оголошенні)
Електронна адреса
Контактний телефон
Використання проекційної
так (зазначте якої)
техніки
ні
Ваша участь у конференції виступ із доповіддю
передбачає
друк матеріалів
Потреба у житлі
так (зазначити: гуртожиток чи готель).
Ні

Контакти:
Адреса оргкомітету:
10008 м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40, кафедра філософії;
21021 м. Вінниця, вул. 600-річчя 21, каб. 612, деканат історичного
факультету.
Координатори конференції та їх контактні телефони:
Півень Марта Василівна 097 2803032 (Житомир);
Кушнір Павло Тимофійович +380 66 339 60 53 або +380 97 536 95 85
(Вінниця – Донецьк);
Кокорський Валентин Францевич +380 95 540 18 99 (Вінниця – Донецьк).

Оргкомітет конференції
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