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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо науково-педагогічних працівників, науковців, докторантів,
аспірантів до участі у Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною
участю

«ДУХОВНІСТЬ. КУЛЬТУРА. ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ»
Дата проведення: 21-22 квітня 2017 року.
Місце проведення: Львівський національний університет імені Івана
Франка, дзеркальна зала.
Тематичні напрями роботи конференції


Сучасність як доба глобальних викликів та відповідей: теоретичне
осмислення і методологічні рефлексії



Людина і виклики сучасної техногенної цивілізації



Нова медіареальність: здобутки та втрати



Інформаційна культура особистості та виклики інформаційного
суспільства



Соціально-антропологічні аспекти повсякденності



Цивілізаційний
вимір
мультикультурності



Доля інтелігенції в сучасному світі



Трансформації масової культури: масовізація – демасовізація –
надмасовізація



Виклики сучасного глобалізованого світу та національна культура



Мистецтво як самосвідомість сучасної культури



Релігія в умовах соціокультурних трансформацій



Етичний вимір сучасної соціокультурної дійсності.



Глобальні екологічні проблеми сучасності та максими екологічної
етики



Трансформація традиційних цінностей в контексті викликів сучасності



Виклики культурі ХХІ ст. та праксеологічні аспекти гуманітарної
політики



Сучасні тренди в освіті.
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глобалізації
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УМОВИ УЧАСТІ:
1. Робочі мови конференції – українська, російська, білоруська, польська,
англійська.
2. Форма участі в конференції – очна і дистанційна.
3. До початку конференції планується видання збірника тез.
4. Оргвнесок для учасників конференції становить 150 грн. Оргвнесок
включає редагування, публікацію матеріалів і розсилку програми
конференції, збірника тез та сертифіката учасника.
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ОРГВНЕСКУ:
Відділення вул. Менцинського 2 ПАТ «КРЕДОБАНК» у м. Львів
МФО 325365
Отримувач: Петровська Ірина Миронівна
Рахунок: 2625001869627
Ід. код (ДРФО) 2184120363
Призначення платежу: за участь у міжнародній конференції від ПІБ
5. Закордонні учасники отримують лише електронні матеріали. Участь для
них безкоштовна.

6.
Не
пізніше
26.03.2017
подати
на
електронну
адресу
kultura_konference@ukr.net: заявку, тези, скановану копію квитанції (або
фото квитанції) про оплату. У темі повідомлення вказати «Матеріали на
конференцію. Петренко (прізвище автора)». Файли назвати за прикладом:
Petrenko_zayavka; Petrenko_tezy; Petrenko_oplata.
Вимоги до оформлення матеріалів та формуляр заявки учасника
конференції додаються.
Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд,
проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками власним коштом
або коштом сторони, що відряджає. Прохання квитки на зворотній проїзд
придбати завчасно.
Контакти:
Адреса оргкомітету:
вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна
Львівський національний університет імені Івана Франка, філософський
факультет, кафедра теорії та історії культури
e-mail: kultura_konference@ukr.net
Оргкомітет конференції

Вимоги до оформлення матеріалів
Обсяг публікації – до 5 сторінок книжкового формату А4.
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. Текст 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 літератури – в
алфавітному порядку
Назва файлу – за прізвищем автора.
Матеріали подавати українською, російською, білоруською, польською,
англійською мовами.
Зразок оформлення матеріалів:
Олена Кушнір (м. Луцьк, Україна)
СУЧАСНА ВИЩА ОСВІТА: ВИКЛИКИ ЧАСУ
[Текст]........................................................................................................[1, с. 48].
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Заявка
на участь у Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною участю
«ДУХОВНІСТЬ. КУЛЬТУРА. ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ»
Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)
Науковий ступінь, вчене звання
Місце роботи, посада
Назва доповіді
Проблемне поле, до якого належить
доповідь
(з перелічених в інформаційному листі)
Електронна адреса
Контактний телефон
Форма участі у конференції
Ваша участь у конференції передбачає
Використання технічних засобів
Потреба у житлі
Адреса для пересилки збірника

очна
заочна
виступ із доповіддю
друк матеріалів
так
ні
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