
 
Присвячується Всесвітньому Дню філософії 

 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

разом з Міністерством освіти і науки України, Київським національним уні-

верситетом ім. Тараса Шевченка, Київським університетом права НАН Украї-

ни, Одеським національним університетом імені І.І. Мечникова, Харківським 

національним університетом будівництва і архітектури, Академією військово-

історичних наук і козацтва ГШ СКВ, Харківським науково-дослідним інсти-

тутом козацтва оголошує проведення 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 

 ННААУУККООВВОО--ППРРААККТТИИЧЧННООЇЇ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦІІЇЇ  

  

««ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ  ВВ  ССУУЧЧААССННООММУУ  ССВВІІТТІІ»»  

  

2222--2233  ллииссттооппааддаа  22001199  рр..,,  мм..  ХХааррккіівв 

 

 

 

Місце проведення: у конференц-залі Науково-технічної бібліотеки Національного технічного уні-

верситету «Харківський політехнічний інститут» за адресою: м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТБ НТУ 

«ХПІ». 

Форма роботи конференції: очна та заочна. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

 

Секції та проблематика конференції: 

 

Секція 1. Філософія у сучасних викликах 

1. Теоретико-методологічні проблеми сучасної філософії 

2. Соціальна та політична філософія  

3. Філософія науки та техніки 

4. Філософія і теорія освіти. 

5. Філософські проблеми економіки. 

 

Секція 2. Філософські проблеми права та держави. 

1. Право в системі соціальних норм. 

2. Особистість, право, держава: правова держава, права і свободи людини та громадянина. 

3. Історія філософії права. 

4. Сучасні філософські проблеми права і держави. 

 

Секція 3. Культурні традиції України: історія і сучасність. 

1. Культура України перед викликами глобалізму та мультикультуралізму. 

2. Релігія і сучасна культура. 

3. Етика та естетика в конструюванні культурного ландшафту сучасної людини. 

4. Культура Слобідської України і козацтва: традиції та новації. 

 

Секція 4. Духовне та фізичне здоров’я нації. 

1. Духовні потреби особистості в сучасних реаліях. 

2. Філософія  спорту і тілесного. 

3. Здоров’я нації як здобуток і суспільна цінність. 

4. Філософський аналіз екологічних викликів. 

 

 

 

У межах конференції планується проведення виставок. 



Вимоги до оформлення тез: 

 

Для участі у конференції необхідно подати до організаційного комітету заявку (див. на звороті) та 

матеріали доповіді. 

 

Публікація доповідей конференції буде здійснюватися у збірнику наукових праць. Обсяг матеріалу 

доповіді – від 2-х до 4-х сторінок, формат А4, поля з усіх боків – 2 см, тип шрифту – Times New 

Roman, розмір - 12, інтервал – 1, відступ на абзац – 1,25 см. По центру – назва доповіді без переносів 

(шрифт – прописний, напівжирний), наступний рядок – прізвища та ініціали авторів (шрифт – напі-

вжирний), наступний рядок – назва організації та місто (шрифт – напівжирний, курсив).  

Прийом матеріалів у електронному вигляді здійснюється до 15 жовтня 2019 року, на електронну 

адресу e-mail: conference.philosophy904@gmail.com 

 

Організаційний внесок за участь у конференції : заочної форми – 100 грн., в цю вартість входить 

програма конференції, електронний збірник матеріалів конференції; 150 грн. - в цю вартість входить 

програма конференції, друкований збірник матеріалів конференції; очної форми – 250 грн., в цю 

вартість входить програма конференції, друкований збірник матеріалів конференції, участь у творчій 

програмі, кава-брейк;. Сплата публікаційних внесків відбувається після прийняття наукової праці до 

друку. Надіслані матеріали вважаються прийнятими за умови отримання від оргкомітету конферен-

ції підтвердження на Ваш e-mail. 

Оргкомітет залишає за собою право відхилити роботи, оформлені без дотримання вказаних 

вище вимог, а також матеріали з низьким рівнем наукової розробки. 

Витрати на проїзд та проживання – за власний рахунок учасника конференції, або за рахунок 

сторони, що їх відряджає. 

 

Голова оргкомітету: ТАРАРОЄВ Яків Володимирович. д.філос.н., професор, зав. кафедри філосо-

фії НТУ «ХПІ» 

 

Заступники голови оргкомітету:  

     КІПЕНСЬКИЙ Андрій Володимирович,  д.техн.н., професор, декан факультету соціально-

гуманітарних технологій НТУ «ХПІ» ; 

     ПРОЦЕНКО  Ольга  Петрівна , д.філос.н, професор, проф.каф. соціальних та гуманітарних наук  

ХНУБА . 

 

Адреса оргкомітету:  

Україна, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова , 2, НТУ «ХПІ», навчальний корпус У1, 9 поверх, к. 904 

Тел. : (057) 707-60-20 

e-mail: conference.philosophy904@gmail.com 

З повагою, Організаційний комітет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції  

«Філософія в сучасному світі» 

 

Назва доповіді_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів), посада, місце роботи, науковий ступень, вчене звання, 

почесні звання: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Секція семінару:______________________________________________________________________ 

Форма участі:  доповідь та публікація матеріалів, 

  тільки публікація матеріалів доповіді. 

Контактний телефон _________________________________________________________________ 

e-mail: _____________________________________________________________________________ 

 

 

 


