
 

Присвячується Всесвітньому Дню філософії 
 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

разом з Міністерством освіти і науки України, Київським національним 

університетом ім. Тараса Шевченка, Київським університетом права НАН 

України, Громадською організацією «Академія військово-історичних наук і 

козацтва», Громадською організацією «Науково-дослідний інститут 

українознавства та козацтва», Академічним Співтовариством Міхала 

Балудянського (Словаччина), Щецинським університетом (Польща), 

Університетом Тлемсена (Алжир), Литовськім університетом спорту; 

Університетом Мишкольца (Угорщина)  оголошує проведення 

 

МІЖНАРОДНОЇ 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

«ФІЛОСОФІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ» 

 

18-19 листопада 2022 р., м. Харків 

 

 

 

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

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

НТУ «ХПІ». 

Форма роботи конференції: очна та заочна. 

Робочі мови конференції: українська, 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 виміру 

3. Здоров’я нації як здобуток і суспільна цінність 

4. Філософський аналіз екологічних викликів. 



Вимоги до оформлення тез: 

 

Для участі у конференції необхідно подати до організаційного комітету матеріали доповіді та 

реєстраційну форму - заявку (див. на звороті)..  

 

Публікація доповідей конференції буде здійснюватися у збірнику наукових праць в електронному 

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

курсив).  

Прийом матеріалів у електронному вигляді здійснюється до 31 жовтня 2022 року, на електронну 

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

 

Організаційний внесок за участь у конференції не передбачений. 

 

Голова програмного комітету: СОКОЛ Євген Іванович, доктор техн. наук, професор, ректор 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», член-кореспондент 

Національної академії наук України 

 

Заступники голови програмного комітету: 

МАРЧЕНКО Андрій Петрович, доктор техн. наук, професор, проректор з наукової роботи НТУ 

«ХПІ»  

КІПЕНСЬКИЙ Андрій Володимирович, доктор техн. наук, професор, директор інституту 

соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ», президент Академії військово-історичних наук і 

козацтва ГШ СКВ 

 

Голова оргкомітету: ТАРАРОЄВ Яків Володимирович, доктор філос. наук, професор, зав. кафедри 

філософії НТУ «ХПІ» 

 

Заступник голови оргкомітету:  

ДОЛЬСЬКА Ольга  Олексіївна, доктор філос. наук, проф., професор кафедри філософії НТУ «ХПІ» 

 

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 

Контактний телефон: 
+38 097 398 24 23 Дишкант Тетяна Миколаївна 

З повагою, Організаційний комітет 

 

 

mailto:conference.philosophy904@gmail.com


ЗАЯВКА 

на участь у Міжнародній 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: _____________________________________________________________________________ 

 

 

 
 


