УМОВИ УЧАСТІ ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ
МАТЕРІАЛІВ:
Участь в конференції передбачає:
на І-ій сесії - виступ з доповіддю;
на ІІ-ій сесії – друк тез та обговорення результатів
2-х етапів конференції.
Для підготовки програми І-ої сесії конференції
просимо Вас надіслати до 16 квітня 2021 року
(включно) тему Вашої доповіді.
Для друку тез просимо Вас у міжсесійний період до
20 листопада 2021 року (включно) надіслати такі
документи:
- тези доповіді ;
- заявку на участь у конференції;
- копію квитанції про оплату.
Файли мають мати назву: Прізвище_тези;
Прізвище_ заявка; Прізвище_копія.
Адрес для листування: shynk_chyt@ukr.net
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ –
БЕЗКОШТОВНА!
До початку роботи конференції програма (І сесія)
та усі надіслані матеріали (тези) учасників (ІІ сесія)
будуть розміщені оргкомітетом в електронному
форматі на сайті ТОВ «Знання» України.
У разі неотримання повідомлення на свою
електронну адресу про прийняття матеріалів, потрібно
тези надіслати повторно або з’ясувати дане питання
через контактну особу конференції.
Отриманням паперового збірника – 200 грн (без
пересилання збірника тез).
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ КОШТІВ:
ПВНЗ «Університет сучасних знань»
Банк одержувача: АТ «Укрексімбанк», м. Київ
Код ЄДРПУО: 31839933
П.І.Б.:
Р/Р: UA 04 322313 0000026004070043324
МФО банка одержувача: 322313
Призначення платежу: За участь у науковопрактичній конференції. П. І. по-батькові.

АДРЕСА КОНФЕРЕНЦІЇ:
Україна, м. Київ,
вул. Велика Васильківська, 57/3, каб. 208,
ст. М «Олімпійська»
Е-mail: shynk_chyt@ukr.net
Контактна особа:
Хлевицька Тетяна Борисівна
тел.0504224226
0673252990

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
Назва секції
Прізвище, ім’я, по-батькові
Науковий ступінь, вчене звання, посада
Назва закладу
Країна, Місто
e-mail:
НАЗВИ ТЕЗ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г. C. СКОВОРОДИ
НАН УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕСИТЕТ
ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА
ТОВАРИСТВО „ЗНАННЯ ” УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ
ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Запрошуємо на

XVІ Шинкаруківські
читання:
«Гуманістичні ідеї у
творчості В.І. Шинкарука:
історія та виклики
сучасності»

Текст тез…..
Список використаних джерел
Тези друкуються в авторській редакції.

Чекаємо на Вашу участь у
конференції!
м. Київ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ
НАУК УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕСИТЕТ
ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА
ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г. C. СКОВОРОДИ
НАН УКРАЇНИ
ТОВАРИСТВО „ЗНАННЯ” УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ
ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Шановні колеги!
Запрошуємо
Вас
взяти
участь
у
науково - практичній конференції «Гуманістичні ідеї у
творчості В.І. Шинкарука: історія та виклики
сучасності. XVІ Шинкаруківські читання», яка
проходитиме на базі Університету сучасних знань.
Проведення конференції дає можливість обговорити
різні інтерпретації минулого та їхній вплив на сучасність,
оприлюднити результати пілотних наукових досліджень,
спрямованих на виявлення проблем суспільства в сучасних
українських реаліях.
До участі в роботі конференції запрошуються вітчизняні
та зарубіжні вчені, науковці, викладачі, дослідники, студенти,
аспіранти, здобувачі.
Робочі мови конференції: українська, російська,
англійська.
Форма участі у конференції: очна та дистанційна.
Тривалість конференції:
Перша сесія – 22 квітня 2021 року
Підключитися до конференції ZOOM Час 11:00
https://us02web.zoom.us/j/83560350666?pwd=Zlcyb
DRncVU1Qm8vNnVTRDU5K0h1Zz09
Ідентифікатор конференції: 835 6035 0666
Код доступу: 1111
Друга сесія - 25 листопада 2021 року.

Напрями роботи конференції
1. Національні пріоритети гуманітарного розвитку
України
2. Гуманістика в духовному та соціально-культурному
просторі в добу швидких змін.

3. Гуманістичні аспекти соціально-економічних процесівв Україні.
4. Гуманізм в епоху цифрової трансформації.
ЗАЯВКА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:
Вказаний перелік містить основні напрями роботи конференції, який не є остаточним. До розгляду прийматимуться й інші
- прізвище, ім’я, по-батькові (повністю);
пропозиції, пов’язані з тематикою конференції.

-

посада;
науковий ступінь;
вчене звання;
повна назва організації;
секція конференції;
назва доповіді;
контактний телефон;
електронна адреса.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:
Тези подаються в електронному варіанті у форматі
.doc або .docx, редактор Microsoft Word.
Обсяг тез складає до 5 максимально заповнених
сторінок формату А4.
Всі поля сторінки по 20 мм.
Шрифт – Times New Roman, кегель – 14.
Міжрядковий інтервал – 1,5.
Абзац – 1,25 см.
Вирівнювання по ширині.
Шапка містить у собі наступні пункти: назва
секції, ПІБ автора(ів) (повністю), повна назва ЗВО,
країна та місто учасника(ів), e-mail учасника(ів).
Кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна бути
підписана, таблиця – мати назву.
Формули та позначення набирати у редакторі
формул MathType 6.0 або Microsoft Equation 3.0, як
окремий об'єкт.
Посилання на літературне джерело робити у тексті в
квадратних дужках.
Список використаних джерел може бути
оформлений згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та
документація. Бібліографічне посилання. Загальні
положення та правила складання.» або одним із стилів,
визначеним як рекомендований перелік стилів
оформлення списку наукових публікацій, які є
загальновживаними в зарубіжній практиці оформлення
наукових робіт (згідно із наказом Міністерства освіти і
науки України від 12 січня 2017 року № 40).

Організаційний комітет:
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. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України,
президент НАПН України, президент Товариства
«Знання» України;
Губерський Л. В. – академік НАН України, академік
НАПН України, д. філос. н., проф., віце-президент
Товариства «Знання» України, Герой України;
Єрмоленко А. М. – член-кор. НАН України, д. філос. н.,
проф., заслужений діяч науки і техніки України,
директор Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН
України;
Конверський А. Є. – академік НАН України, д. філос. н.,
проф., декан філософського факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка;
Андрущенко В. П. – академік НАПН України, член-кор.
НАН України, д. філос. н., проф., заслужений діяч науки
та техніки України, ректор Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова;
Кушерець В. І. – член-кор. НАПН України, д. філос. н.,
проф., голова правління Товариства „Знання” України,
президент Університету сучасних знань;
Ващук О. П. – д. ю. н., проф., голова Ради молодих
вчених при МОН України;
Кушерець Д. В. - д.ю.н., проф. член Ради молодих вчених
при МОН України;
Лях В. В. – д. філос. н., проф., зав. відділу історії
зарубіжної філософії Інституту філософії імені
Г.С.Сковороди НАН України;
Руденко С. В. – д. філос. н., доц., заступник декана
філософського факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка;
Мосьондз С. О. – д.ю.н., проф., в.о. ректора Університету
сучасних знань;
Василашко В. Ф. – віце-президент з виховної та наук. –
просвіт. роботи Університету сучасних знань,
заслужений журналіст України;
Філіпенко А. С. – д.е.н., проф., проф. кафедри світового
господарства і міжнародних економічних відносин
Київського національного університету імені Тараса
Шевченка;
Хлевицька Т.Б. – к.е.н., доц., проф. кафедри економіки
та менеджменту Університету сучасних знань.

