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ПРОВОДЯТЬ 

 
Міжнародну науково-практичну конференцію 

 

«ФІЛОСОФСЬКО-СВІТОГЛЯДНИЙ ВИМІР 

СУЧАСНОСТІ: МІЖГАЛУЗЕВІ ДИСПУТИ» 
 

Присвячено Всесвітньому дню філософії 

 

До участі в конференції запрошуються науковці, вчителі, працівники структурних 

підрозділів установ, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, інших 

підприємств і організацій, діяльність яких має відношення до порушених на конференції 

проблем, аспіранти. 

Мета: обмін досвідом з комплексних проблем сучасності та окреслення шляхів їх 

вирішення. 

Робочі мови конференції – українська, англійська, польська, болгарська. 

Формат: дистанційний, заочний 

 

Напрямки роботи конференції 

 

1. виклики сучасності для соціально-гуманітарних наук; 

2. актуальні проблеми філософської науки; 

3. філософія освіти; 



4. теорія та методика викладання філософії у закладах вищої освіти; 

5. актуальні проблеми соціологічної науки:; 

6. історія та сучасні виклики богослов’я; 

7. актуальні проблеми історичної науки 

 

Подання документів для участі у конференції 

Заявку (включає тези) необхідно надіслати на електронну адресу організаційного 

комітету до 01 листопада 2022 року. 

 

Заявка на участь у конференції  

(надсилається обов’язково!) 

1. Прізвище, ім'я, по батькові. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, навчальний заклад або місце роботи, посада. 

1. Планую виступити за напрямом № ___ (обов’язково зазначити номер секції), 

виступити з доповіддю та отримати сертифікат учасника (додаються тези доповіді); 

4. Електронна адреса (обов’язково!), номер контактного телефону 

5. Дата. 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей 

1. Тези доповідей приймаються до друку англійською, українською, полською, 

болгарською мовами. 

2. Обсяг тез 2-3 сторінки (разом зі списком використаних джерел), текстовий редактор 

Word for Windows (розширення doc, docx). Орієнтація  книжкова. Міжрядковий інтервал 

одинарний, абзацний відступ 1,0 см. Усі береги 1,5 см. Шрифт Times New Roman. Розмір 

кегля 12. Сторінки не нумеруються. 

3. Прізвище та ініціали автора (авторів) розміщують у правій частині аркуша, нижче – 

назва установи (без скорочень)  курсивом, через 1 інтервал – назва тез великими літерами 

напівжирним курсивом; далі через 1 інтервал за шириною аркуша – текст (без переносів). 

4. Таблиці позначаються згори як «Таблиця 1. Назва таблиці (за потреби)», вирівнюючи 

праворуч. Розмір шрифту в таблицях – 12, інтервал – 1. Для формул використовувати 

внутрішній редактор формул Microsoft Word. 

5. Посилання за текстом у квадратних дужках. У кінці тексту тез вказують список 

використаних джерел під словом «Література», що друкують по центру напівжирним 

курсивом. Оформлення: розмір кегля – 12, нумерація за абеткою, курсивом. 

6. Електронною поштою надсилають: тези доповіді та заявка на участь у круглому столі 

у двох різних файлах: «тези_Михайленко», «заявка_Михайленко». 

 

Організаційний внесок не стягується, тези учасників конференції, що успішно 

пройдуть рецензування, будуть опубліковані в електронній версії збірника 

"Матеріали конференції" безоплатно, учасникам конференції, котрі будуть 

запрошені до участі і виступатимуть із доповіддю видається електронний сертифікат  

 
Контакти 

Координатори:  

Олександр Черемісін 

066 98-30-422 

E-mail: al.cheremisin@gmail.com 

Сергій Костючков 

095-1990272 

E-mail: kosser.63@ukr.net 
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Internationalscientific and practical conference 
 

«PHILOSOPHICAL WORLDVIEW DIMENSION  

OF THE PRESENT: INTERDISCIPLINARY DEBATE» 
 

Dedicated to the World Philosophy Day 

 

We invites cientists, postgraduates, teachers, employees of the departments of 

institutions, executive agencies, local government bodies, other enterprises and organizations 

whose activitiesare related to the issues of the conference to participate in this scientific event. 

The purpose is to shareex perienceindealing with complex problems of the presentand outline 

the methods to solve them.  

Working languages of the conferenceare Ukrainian, English, Polishand Bulgarian. 

Format: online, distance 

 

The subthemes of the conference: 

 

1. сhallenges of the present forsocial sciences and humanities; 

2. topical problems of philosophical science; 

3. philosophy of education; 

4. theory and methodology of teaching philosophyat higher education institutions; 

5. topical problems of sociological science; 



6. history and currentchallenges for theology; 

7. topical problems of historical science. 

 

Submissionguidelines 

An application form (includingreport outlines) should be sentto the address of the 

organizational committeebefore November 1, 2022. 

 

Application form for participation in the conference 

(should be sent obligatorily!) 

1. Surname, name, patronymicname. 

2. Scientificdegree, academicrank, educational institution or place of work, position. 

1. Intend to make a presentation within Subtheme № ___ (the subtheme number is 

obligatory), deliverareport and receivea certificate (the report outlines are attached). 

4. E-mail (obligatory!), contact phone number. 

5. Date. 

 

Instructions for authors 

1. Submissions should in clude papersin English, Ukrainian, Polish and Bulgarian. 

2. Report outlines must be 2-3 pages (including references), text editor Word for Windows 

(doc ordocx files). Portrait orientation. Set 1.0 line spacing, ident your paragraphs by 1.0 cm. All 

margins are 1.5 cm. Times New Roman type, 12pt. Nopage numbers. 

3. The author’s (authors’) surname(s) and initial sareprinted in the rightpar to fapage, below – 

your institution name (with out abbreviations) initalics, in 1.0 line spacing – your paper titlein 

capital letters,bold italics; furtherin 1.0 line spacing,width alignment – your text (no word 

division). 

4. Tables are marked at the topas «Table 1. Thetabletitle (if necessary)», right alignment. Font 

size in tables – 12, 1.0 line spacing. Formula editor Microsoft Word should be used for formulas. 

5. In-text citations are enclosedin square brackets. At the end of the reportoutlines, the cited 

literature is presented as «References», printed in the center,in bold italics. The listis givenin 

12pt, alphabeticalorder, italics. 

6. Report outline sand application forms for participation in the conference should be sent in 

twodifferent files: «report outlines_Mychailenko», «application form_Mychailenko» to the e-

mail. 

 

The conference feeisnot paid, the conference participants’ report outlines after 

successfulpeer-review will be published in the electronic version of thecollection of papers 

"The conference proceedings"on a free basis. The conference participant swho will be 

invited to present their reports,will be given electronic certificates. 

 

Contact details 
Coordinators: 

OleksandrCheremisin 

06698-30-422 

E-mail: al.cheremisin@gmail.com 

Serhii Kostiuchkov 

095-1990272 

E-mail: kosser.63@ukr.net 

 
 

 


