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Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» разом з 

Харківським національним університетом будівництва та архітектури, Одеським наці-

ональним університетом імені І.І. Мечникова, Київським національним Університетом 

ім. Т.Г.Шевченка, Київським Університетом права НАН України, Академією Військо-

во – історичних наук і козацтва, Харківським науково-дослідним Інститутом козацтва 

оголошує проведення 16-17 листопада 2018 р. в м. Харкові Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Філософія в сучасному світі». 

 

«Філософія в сучасному світі» 

 
Конференція присвячується Всесвітньому Дню філософії, та 75 – річчю визволення м. Харкова. 

Конференція буде проводитися у конференц-залі Науково-технічної бібліотеки Національного тех-

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

2, НТБ НТУ «ХПІ». 

Форма роботи конференції - очна та заочна. 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська. 

 

Секції наукової роботи конференції: 

 

Секція 1. Філософські проблеми антропосфери та техносфери. 

1. Теоретико-методологічні аспекти філософії. 

2. Філософські проблеми людини та суспільства. 

3. Наука, техніка, культура. 

4. Філософія і теорія освіти. 

 

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 і сучасність. 

1. Культура України перед викликами глобалізму та мультикультуралізму. 

2. Релігія і сучасна культура. 

3. Етика та естетика в конструюванні культурного ландшафту постмодерної людини. 

4. Культура Слобідської України і козацтва: традиції та новації. 
 

 

У межах конференції планується проведення виставок. 

 

 



Вимоги до оформлення тез: 

 

Для участі у конференції необхідно подати до організаційного комітету заявку (див. на звороті) та 

матеріали доповіді. 
 

Публікація доповідей конференції буде здійснюватися у збірнику наукових праць. Обсяг матеріалу 

доповіді – до 3-х сторінок, формат А4, поля з усіх боків – 2 см, тип шрифту – Times New Roman, ро-

змір - 14, 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 15 жовтня 2018 року,на електронну ад-

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

Організаційний внесок за участь у конференції : очної форми – 200 грн., в цю вартість входить 

програма конференції, друкований збірник матеріалів конференції, участь у творчій програмі, кава-

брейк; заочної форми – 100 грн, в цю вартість входить програма конференції, друкований збірник 

матеріалів конференції. 

 

Голова оргкомітету: ТАРАРОЄВ Яків Володимирович. д.філос.н., професор, зав. кафедри 

філософії НТУ «ХПІ» 

 

Заступники голови оргкомітету:  

     КІПЕНСЬКИЙ Андрій Володимирович,  д.техн.н., професор, декан факультету соціально-

гуманітарних технологій НТУ «ХПІ» ; 

     ПРОЦЕНКО  Ольга  Петрівна , д.філос.н, професор, проф.каф. соціальних та гуманітарних наук  

ХНУБА . 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференцїї  

«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: _____________________________________________________________________________ 

 

 

 


