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Всеукраїнську науково-практичну конференцію 

«Феномен української інтелігенції в контексті  

глобальних трансформацій» 
(до 95-річчя заснування Донецького національного технічного університету) 

 
Рекомендоване коло питань: 

 Феномен інтелігенції в (світовій) українській філософській традиції: міфи та реальність. 

 Місце та роль інтелігенції в українському суспільстві: системні, цивілізаційні та ціннісні 

аспекти. 

 Етичні та естетичні виміри української інтелігенції в сучасних соціокультурних проектах. 

 Роль інтелігенції в системі української освіти й виховання. 

 Проблеми та перспективи української інтелігенції в контексті європейського розвитку 

культури.  

 Українська релігійна інтелігенція: еволюція соціально-історичного типу. 

 Релігійна інтелігенція як важлива складова розбудови громадянського суспільства в умовах 

сучасної української держави. 

 Діяльність та досягнення української інтелігенції в історичній ретроспективі. 

 Відносини інтелігенції та влади на різних етапах вітчизняної історії: взаємодія або спротив.  

 Повсякденне життя представників інтелігенції на тлі політичних, соціально-економічних та 

духовно-культурних змін: умови життя та праці. 

 Гуманітарна і технічна інтелігенція: спільне та відмінне. До питання про ідентичність 

інтелігенції. 

 

Робота конференції не обмежується рамками зазначеної проблематики та може бути 

розширена (згідно наукових інтересів авторів) у рамках теми конференції.  
Організатори конференції запрошують до участі фахівців із різних галузей: філософії, 

історії, соціології, філології, культурології, педагогіки тощо. 

 

Для участі у роботі конференції до 15 лютого 2016 року на електронну адресу оргкомітету 

donntu.conf.2016@ukr.net необхідно надіслати: 

а) заявку на участь за зразком (надсилається відсканований варіант); 

б)  матеріали (тези); 

в)  відскановану рецензію щодо участі у роботі конференції та публікації матеріалів за підписом 

рецензента, завірену печаткою (для студентів, аспіратів і викладачів, які не мають наукового 

ступеня). 
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Обов’язково слід одержати від оргкомітету повідомлення з підтвердженням факту 

отримання Ваших матеріалів. 

 

Організаційний внесок для учасників конференції складає 100 грн. (для студентів денної форми 

навчання – 50 грн.) і сплачується під час реєстрації учасників конференції. Усі витрати, пов’язані з 

перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування), здійснюються учасниками власним 

коштом, або за рахунок організації, що їх відряджає. 

 

Планується видання збірки матеріалів конференції. Оргкомітет залишає за собою право відбору 

матеріалів для публікації. Придбання збірки матеріалів конференції –  за рахунок учасників. Розсилка 

збірки матеріалів – Новою поштою (за рахунок отримувача). 

Окрім матеріалів конференції буде видано черговий випуск фахового збірника з педагогічних наук 

«Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». За бажанням авторів та за умови 

підготовки статті можлива публікація у цьому фаховому виданні. Вимоги до публікації, контакти 

редколегії та зразок оформлення статті буде надіслано  зацікавленим особам додатково. 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська. 

 

До друку приймаються тези доповідей обсягом не більше 4-5 сторінок формату А4 (таблиці та 

ілюстрації включно), у форматі Word у вигляді комп’ютерного файлу *doc. Назва файлу – Прізвище та 

ініціали автора (якщо декілька авторів – прізвище та ініціали першого з них).  

Оформлення матеріалів: 

 Прізвище та ініціали автора (авторів) шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 14, напівжирний. 

 Місце роботи (навчання) шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 14, курсив. 

 Назва тез шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 14, жирний. 

 Текст тез шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 14. 

 Міжрядковий інтервал тексту – 1,5. 

 Посилання у тексті – (приклад [7, с. 17]). 

 Межі сторінки – 1,27 мм з усіх сторін. 

 Рисунки згруповані. 

 Перелік  використаних джерел та літератури розміщується наприкінці тексту, має назву ЛІТЕРАТУРА 

(великими літерами), подається в порядку згадування в тексті і оформлюється згідно з діючим 

стандартом бібліографічного опису. 

 

Адреса оргкомітету: 95007, Україна, Донецька область, м. Красноармійськ, пл. Шибанкова, 2, ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет», кафедра філософії, кімн. 3.116; е-mail: 

donntu.conf.2016@ukr.net. 

Оргкомітет конференції: 

Співголови оргкомітету – к. т. н., доц., в. о. ректора ДВНЗ «ДонНТУ» Ляшок Я. О.; д. т. н., проф., 

проректор з наукової роботи ДВНЗ «ДонНТУ» Башков Є. О.  

Заступники – д. богословських н., к. філос. н., проф., зав. каф. філософії ДВНЗ «ДонНТУ» 

Нікульчев М. О. ((050) 655-15-13); к. і. н., в. о. зав. каф. історії та права ДВНЗ «ДонНТУ» Дмитрик І. О. ((066) 

725-11-13).  

Члени оргкомітету: д. соц. н., к. філос. н., проф., зав. каф. філософії та соціології ДЗ «ЛНУ ім. Тараса 

Шевченка» Кононов І. Ф.; д. філос. н., проф., декан філософського факультету ПНУ ім. Василя Стефаника 

Гоян І. М.; д. філос. н., проф., зав. каф. філософії та соціології ПНУ ім. Василя Стефаника Ларіонова В. К.; д. 

філос. н., проф., зав. каф. теоретичної і практичної філософії, декан філософського факультету ХНУ 

ім. В. Н. Каразіна Карпенко І. В.; д. філос. н., проф., зав. каф. філософії і соціально-політичних дисциплін 

ПНТУ ім. Юрія Кондратюка Аляєв Г. Є.; к. філос. н., доц., зав. каф. теорії та історії культури ЛНУ ім. Івана 

Франка Сінькевич О. Б.  

Науковий секретар – к. і. н., доц., доц. каф. філософії ДВНЗ «ДонНТУ» Фесенко А. М. ((050) 943-68-

81). 
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Заявка учасника 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій» 

(м. Красноармійськ, 17-18 березня 2016 року) 

 

Прізвище _______________________________ Ім’я______________________________ 

По батькові________________________________________________________________ 

Науковий ступінь_________________________ Вчене звання ______________________ 

Місце роботи або навчання (повна назва та поштова адреса) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Посада ____________________________________________________________________ 

Контактний телефон ________________________________________________________ 

Факс___________________________________ Е-mail_____________________________ 

Тема доповіді______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Чи потрібен паперовий варіант збірки? (ТАК або НІ)_____________________________ 

Планую ___________________________________________________________________ 

 виступити з доповіддю (до 10 хвилин); 

 виступити з повідомленням (до 5 хвилин); 

 взяти участь як слухач; 

 заочну форму участі. 

 

Особистий підпис (підтвердження оригінальності матеріалів)______________________ 

Дата заповнення заявки _____________________________________________________ 


