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ЗАПРОШУЮТЬ 

взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

«Культуротворчість 

в системі сучасної гуманітаристики» 

присвяченій 145-річчю від дня народження Лесі Українки 

 

Конференція відбудеться 16 лютого 2017 року о 13 год. 

в Донбаському державному педагогічному університеті 

(вул. Г. Батюка, 19, м. Слов'янськ, Донецька область,  

5-й поверх, ауд. 512, зв’язок Skype Володимир Федь) 

Сайт конференції http://ddpudoc.wixsite.com/mysite 

 

На конференції запланована робота секцій за наступною тематикою: 

 

1. Культуротворчість як проблема сучасної філософської рефлексії. 

2. Світ людини та світ культури у фокусі творів Лесі Українки.  

3. Освітні технології в сучасному соціокультурному процесі. 

4. Постмодернізм і Традиція: діалог в культурі. 

5. Психолого-педагогічні домінанти культурології.  

6. Міфологічні та неоміфологічні імперативи культуротворчості. 

7. Мистецькі практики в системі західноєвропейської та української культуротворчості. 

 

Робочі мови – українська, російська, англійська. 

Форма участі – дистанційна. 

 

Для участі в конференції необхідно до 16 січня надіслати на адресу електронної пошти 

оргкомітету ddpudoc@gmail.com наступні матеріали: 

1. Заявку на участь у роботі конференції (форма додається); 

2. Тези доповіді (до 5 стор.) оформлені у відповідності до вимог оргкомітету; 

3. Копію платіжного документу.   

Публікація паперового варіанту тез доповідей здійснюється при залученні авторських 

коштів 120 гр. за тези, що є організаційним внеском. 

Організаційний внесок включає витрати на макетування та видання збірника тез 

доповідей, розміщення матеріалів на сайті, поштову розсилку. 

Після проведення конференції видається збірник тез доповідей за матеріалами 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Культуротворчість в системі 

сучасної гуманітаристики».  

Паперовий варіант збірника автори отримують у поштовій розсилці. 

За необхідності разом зі збірником тез доповідей додатково висилається сертифікат 

учасника конференції (+ 20 гр.). 

Кошти за публікацію тез можна сплатити на карту Приватбанку 5168 7420 1343 7367 на 

ім’я Федь Володимира Анатолійовича.  

 

 

mailto:ddpudoc@gmail.com


ЗАЯВКА 
на участь у роботі 

ПІБ учасника 

Науковий ступінь 

Вчене звання 

Посада 

Місце роботи (навчання) 

Контактні телефони 

Адреса 

Е-mail 

Тема доповіді 

Номер та назва секції 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ: 
Загальні. Приймаються матеріали, що стосуються результатів оригінальних наукових 

досліджень і розробок з культурології, філософії, філології, педагогіки, психології, 

мистецтвознавства.  

Мова – українська, російська, англійська (за вибором).  

Редакція збірника залишає за собою право внесення редакційних змін та відхилення 

невідповідних вимогам тез виступів.  

Редакція може публікувати тези в порядку обговорення, не поділяючи точки зору 

авторів. Автори опублікованих тез несуть відповідальність за точність наведених фактів, 

статистичних даних, власних імен та інших відомостей, а також за зміст матеріалів, що не 

підлягають відкритій публікації.  

Тексти тез приймаються за електронною поштою Оргкомітету у вигляді вкладеного 

файлу назва якого – прізвище автора, виконаного згідно наведених нижче вимог.  

Вимоги до оформлення тез доповідей: 
 Тези набираються в редакторі MS Word, формат А4. Поля: верхнє – 20 мм; нижнє – 20 

мм; ліве – 20 мм, праве – 20 мм.  
 Загальні вимоги до формату тексту: шрифт Times New Roman, міжрядковий інтервал 

– одинарний. Вимоги до кожного елементу тез об'єднані в таблицю: 
 

Елемент тез 

Технічні вимоги до елемента тез  

(розмір шрифту, стиль, величина абзацу, вирівнювання, 

інтервал) 

УДК 12, напівжирний, без абзацу, вирівнювання по лівому краю 

Ініціали та прізвища авторів 12, напівжирний, без абзацу, вирівнювання по центру 

Місце роботи 12, курсив, без абзацу, вирівнювання по центру 

Назва тез 14, напівжирний, заголовний, без абзацу, вирівнювання по 

центру 

Текст 14, абзац 5 мм, вирівнювання по ширині сторінки 

Література, посилання і 

примітки 

12, без абзацу, вирівнювання по ширині сторінки 

 

За додатковою інформацією звертатися до  

організаційного комітету конференції 

Адреса оргкомітету:  
84121, м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19, кімн. 623. 

З питань конференції звертатися до:    
Федь Володимира Анатолійовича (тел. 0509516925) 

Бондаренко Ніни Анатоліївни (тел. 0508481670) 
Оргкомітет Всеукраїнської 

науково-практичної конференції 

«Культуротворчість в системі сучасної гуманітаристики» 


