
Наступні матеріали: 
 

Тези доповіді. Матеріал повинен бути ретельно 

відредагований та вичитаний. Обсяг 2-4 сторінки, 
набрані в редакторі Word у форматі А-4 з розширенням 
*.doc. Шрифт тексту Times New Roman, розмір 14 pt. 

Абзацний відступ 12 мм. Міжрядковий інтервал 1.5. Усі 
береги – 20 мм. Не допускається використання у тексті 
фотографій, кольорових елементів. Посилання на 

літературу наводяться у тексті доповіді у квадратних 
дужках. Файл має бути названий прізвищем автора тез. 

Протягом трьох робочих днів після отримання 

пакету документів оргкомітет електронною поштою 

обов’язково направляє автору повідомлення про 

отримання матеріалів та результати їх розгляду. 

Прохання до авторів, що відправили матеріали і не 

отримали підтвердження про їх отримання, 

продублювати заявку. Після отримання позитивного 

рішення оргкомітету автор оплачує участь та направляє 

документ про оплату на електронну адресу 

оргкомітету конференції. 

До друку не приймаються матеріали, які не 

відповідають тематиці конференції або правилам 

оформлення, а також представлені з порушенням 

установленого порядку. 

2. Відомості про автора у встановленій формі (див. 

бланк) – заповнюється на контактну особу. 

3. Скан-копію (або розбірливу цифрову фотографію) 

квитанції про сплату оргвнеску або вказати П.І.Б. 

платника, № квитанції про оплату, дату, суму. 

З метою відшкодування організаційних, 

видавницьких, поліграфічних витрат необхідно 

сплатити організаційний внесок у розмірі 225 грн. за 

одну публікацію. У випадку перевищення обсягу 

публікації, вартість кожної наступної сторінки 

становить 10 грн. Кількість поданих матеріалів від 

одного автора не обмежується. Поштові витрати за 

рахунок отримувача. 

Кошти слід перераховувати: 

 

Одержувач: ГО «Соборність» 
ЄДРПОУ: 37928410, р/р 260 040 608 753 11 

у «ПриватБанку» МФО 304795 

Призначення платежу: благодійний внесок на  

розвиток конференції 

(обов’язково вказати прізвище автора тез) 

 

 

 
 

 

Контактна інформація 
 

Питання можна надсилати на е-mail оргкомітет 

virtustoday@gmail.com або задавати по телефону    

095 054 75 73 (Старіченко Олена Василівна, заступник 
головного редактора з 9-00 до 19-00). Надається перевага 

використанню електронної пошти 
 

 

Зразок оформлення тез 
 

Філософія / Духовність у сучасному інформаційному соціумі 

Іванов І.П. 

професор, д.філос.н., завідувач кафедри філософії 

Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля 

Україна, м. Сєвєродонецьк 

Сакральне у віртуальному просторі 
 

Розвиток інформаційного суспільства пов’язаний з 

фундаментальним значенням інформації [1, с. 120].  

Література 

1. ………….. 

2. …………. 

3. …………. 
 

Бланк відомостей про автора: 
П.І.Б. (повністю)____________________________________ 

Місце роботи автора (ВНЗ) (повністю) _________________ 

Посада, кафедра (без скорочень), вчене звання,  

науковий ступінь____________________________________ 

Тема доповіді_______________________________________ 

Назва секції та підсекції______________________________ 

Домашня адреса для надсилання матеріалів _____________ 

Телефон (моб.), е-mail _______________________________ 

Планую (очна/заочна участь)__________________________ 
 

 
Видавництво: СPM «ASF» (Канада, Монреаль) 

 

Відправка  матеріалів поштою  

(програми, збірника наукових праць 

конференції та сертифіката учасника) 

відбудеться протягом 1-2 місяців після 

завершення конференції  
 

 

 

 

 

ГРОМАДСЬКА НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ «СОБОРНІСТЬ» (Україна) 
 

ЦЕНТР СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ «НАВЧАННЯ  

БЕЗ КОРДОНІВ» (Канада) 
 

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ (Україна) 
 

ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ (Україна) 
 

МБО «КОНСОРЦІУМ ІЗ УДОСКОНАЛЕННЯ 

МЕНЕДЖМЕНТ-ОСВІТИ В УКРАЇНІ» (CEUME) (Україна) 
 

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені ІВАНА ФРАНКА (Україна) 
 

ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ» (Україна) 
 

ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ (Україна) 
 

БАКІНСЬКИЙ ІСЛАМСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Азербайджан) 
 

УНІВЕРСИТЕТ м. НІШ (Сербія) 
 

ЗЕЛЕНОГУРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Польща) 

Інформаційний лист 

Шановні науковці та дослідники! Запрошуємо вас 

прийняти участь у V Міжнародній науково-

практичній конференції  

 

«Людина віртуальна:  

нові горизонти» 
 

 

з 30 по 31 грудня 2017 року 
 

 

Термін подачі тез до 25 березня  

2018 року 

 
Монреаль – Рубіжне – Сєвєродонецьк – Житомир –   

Баку – Ніш – Зелена Гура  

mailto:virtustoday@gmail.com


Шановні колеги! 

Мета конференції полягає у комплексному науковому аналізі 
реалій сучасного інформаційного суспільства. 

 

Оргкомітет конференції  

(див. на сайті  http://conference-ukraine.com.ua) 
 

 

Передбачається розгляд широкого 
спектру проблем за такими напрямками: 

 

Філософія, релігія та культура 

 Віртуальна реальність: проблеми та перспективи 

 Етико-естетичні виклики ХХІ сторіччя 

 Релігія та цивілізація: сучасні виміри та 

співвідношення  

 Філософія культури і філософська антропологія 

 Архетипи, символи, мовленнєві образи культури як 

фактор еволюції суспільної свідомості 

 Українська культура: міжетнічний та регіональний 

аспекти 

 Моделі міжкультурної комунікації в умовах 

глобалізації 

 Традиційні та канонічні культури в ситуації 

постмодерну 

 Соціальна та політична філософія 

 Україна між європейським та євразійським вектором 

розвитку 

 Цивілізаційна парадигма 

 Екологічна філософія. Екогуманізм. Біоетика 

 Історія філософії та філософія історії 

 Метафізичні основи історичної подієвості 

 Філософія науки й основні закони правильного 

мислення 

Філологія і лінгвістика 

 Класична філологія в контексті світової культури 

 Сучасна лінгвістика 

 Загальне мовознавство: історія і теорія лінгвістики 

Педагогіка 

 Проблеми виховання особистості в умовах 

інформаційного суспільства 

 Філософські, психологічні, історичні та 

організаційно-методичні питання навчально-виховного 

процесу 

 Інноваційні технології в освіті  

 Неперервна освіта: стан, проблеми, перспективи 

розвитку 

 Демократизація освіти: теорія, програми, проекти, 

тренінги 

Психологія 

 Загальна психологія та історія психології 

 Сучасна психологія: проблеми та перспективи 

 Соціально-психологічні проблеми розвитку та безпеки 

індивіда в інформаційному суспільстві 

 Психологія становлення та розвитку професіонала 

 Медична психологія и психофізіологія 

 Соціальна психологія, психологія соціальної роботи 

 Вікова психологія и психологія праці 

 Практична психологія: теорія та життя 

 Онтопсихологія: теорія та практика 

Історія 

 Історія держави: інформаційний вимір 

 Історико-філософські концепції утворення української 

народності 

 Історія науки і техніки 

Державне управління та право 

 Історія й теорія держави та права 

 Інтернет як новий правовий простір 

 Актуальні проблеми державного управління  

 Юриспруденція в формуванні правової держави та 

громадянського суспільства 

Соціологія та політологія 

 Теорія та історія соціології 

 Теорія та історія політичної науки 

 Соціокультурна диференціація і динаміка цінностей у 

сучасному інформаційному суспільстві 

 Соціальні та інформаційно-комунікаційні технології 

 Історія соціально-політичних вчень: вітчизняний та 

зарубіжний досвід 

 Влада та громадське суспільство: філософський, 

політичний та соціальний аспекти 

 Соціальна політика та соціальна робота 

 Трансформація національної ідентичності та 

соціокультурна консолідація суспільства 

 Сучасні інформаційні реалії та розбудова інформаційного 

суспільства в Україні 

Соціальні комунікації 

 Теорія та історія соціальних комунікацій 

 Медіакомунікації в сучасному світі 

 Документознавство, архівознавство, книгознавство та 

бібліотекознавство 

 Теорія та історія журналістики 

 Теорія та історія видавничої справи та редагування 

 Прикладні соціально-комунікаційні технології 

 Соціальні мережі: актори и процеси 

Економіка 

 Віртуальна економіка: становлення та розвиток 

 Smart-економіка або шлях до розумної економіки 

 Економічна теорія та економічна політика в умовах 

інформаційного простору 

 Міжнародні аспекти економічного розвитку 

 Регіональна економіка в сучасних умовах 

 Фінансова та податкова політика: проблеми та 

перспективи 

 Математичні методи і моделі в економіці 

 Сучасний менеджмент 

 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 

 Інновації та інвестиційна діяльність 

 Економіка природокористування й захисту 

навколишнього середовища 

 Демографія, економіка труда, соціальна економіка та 

політика 

 Математичні методи й моделі в економіці 

 Туризм як ефективний чинник впливу на економіку 

 Маркетинг, рекламна діяльність та PR 
 

Менеджмент здоров’я 

 Розвиток фізичної культури і спорту в сучасних умовах 

 Спортивна медицина та реабілітація 

 Методологічні аспекти фізичного виховання молоді 

 Залежна поведінка: проблеми, профілактика, протидія 

 

 

 

Для участі у конференції необхідно у строк 
до 25 березня (включно) автоматично 
зареєструватися на сайті конференції 

 
 
 

wwwwww ..ccoonnffeerreennccee--uukkrr aa iinnee .. ccoomm..uuaa   
 
 

або направити на електронну адресу оргкомітету 
 

 

virtustoday@gmail.com 
 

 

 
 

 

Робочі мови конференції: 

українська, російська, англійська 

http://conference-ukraine.com.ua/
mailto:virtustoday@gmail.com

