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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної 

конференції «Міжконфесійні конфлікти у транскордонних регіонах: 
історична ретроспектива та виклики сучасності». 

Конференція відбудеться 12-13 жовтня 2016 р. на базі Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича. Вона буде 
транслюватися в онлайн-режимі в мережі Інтернет. Учасники можуть брати у 
ній участь як очно (на пленарному засіданні), так і дистанційно – через Skуpe 
та інші медіа-ресурси. Будуть працювати тематичні професійні панелі.  

Робочі мови конференції – українська й англійська. 
 

Тематичні напрями роботи конференції: 
1. Специфіка і сутність міжконфесійних конфліктів і їх класифікація 
2. Вияви релігійних конфліктів у транскордонних регіонах 
3. Сутність і прояви посттоталітарної конфліктності 
4. Політичні трансформації та міжконфесійні конфлікти 
5. Етнонаціональні чинники ескалації міжконфесійних конфліктів 
6. Поліконфесійність як конфліктогенний фактор сучасного суспільства 
7. Прогнозування і превенція міжконфесійнх конфліктів 
8. Міжконфесійний та міжцерковний діалог як чинник толерантизації 

релігійно-культурних процесів 
9. Конфліктологічна парадигма соціології та філософії 
10. Філософські засади осмислення і управління міжконфесійними 

конфліктами 
За результатами проведення конференції передбачається публікація 

матеріалів у Збірнику наукових праць (матеріали до 6-ти стор., тези –  3-4 
стор.) та Міжнародному часописі «Релігія та Соціум», який включено до 
переліку фахових видань (соціологічні та філософські науки). У часописі 
будуть надруковані найкращі статті, які претендують на новий підхід, нове 
узагальнення наявного наукового досвіду, на висновки, що мають науково-
практичне значення. У ньому також заплановано рубрику «Трибуна молодого 



вченого», куди увійдуть матеріали аспірантів, здобувачів І наукового ступеня 
«доктор філософії» та магістрантів. Публікації також будуть розміщені на 
WEB-ресурсі науково-практичних конференцій.  

Друк матеріалів у часописі «Релігія та Соціум» вартує 40 грн. за одну 
сторінку + 30 грн. за пересилку (за потреби). Орг. внесок складає 150 грн. 
Оплата проводиться після прийняття матеріалів до друку поштовим 
переказом на таку адресу: Гнидка К. О., вул. Коцюбинського, 2, ЧНУ 
ім. Ю. Федьковича, корпус 6, а. 30 (кафедра культурології, релігієзнавства та 
теології), м. Чернівці, 58012. Після оплати необхідно електронною поштою 
відправити копію документу про оплату друку. 

Для участі у конференції оргкомітет просить надсилати заявки та 
матеріали (форма заявки та вимоги до публікацій додаються) електронною 
поштою на адресу: cult-dept@chnu.edu.ua  

Кінцевий термін подачі заявок і матеріалів – 01 вересня 2016 року.  
Зверніть увагу: Оргкомітет надсилає повідомлення про отримання 

Вашого електронного листа протягом двох днів! У разі його відсутності – 
продублюйте Вашу заявку або зателефонуйте за вказаними нижче номерами. 

Контактні телефони:  
(0372) 58-48-83 (кафедра культурології, релігієзнавства та теології). 
Відповідальний редактор: доктор історичних наук, професор, член-

кор. НАПН України Балух Василь Олексійович – 050-374-52-36. 
Відповідальний за прийом матеріалів: ст. лаборант кафедри 

культурології, релігієзнавства та теології Гнидка Катерина Олександрівна – 
050-211-13-65.  

Модератор конференції: доктор філософських наук, доцент кафедри 
культурології, релігієзнавства та теології Шкрібляк Микола Васильович – 
050-872-48-44, 097-601-11-73. 

Увага! Автори несуть відповідальність за підбір і достовірність 
наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв.  

Редколегія залишає за собою право відхиляти статті з порушенням 
вимог, а також редагувати їх (правити мову та скорочувати). 

Автор не має права передавати в інші видання статтю, прийняту 
редакційною колегією до друку. 

 
 
З повагою, оргкомітет конференції 
 

mailto:cult-dept@chnu.edu.ua


Форма заявки для участі в конференції 
 

ПІБ (прізвище, ім’я, по-батькові) 
 

 

Науковий ступінь, вчене звання 
 

 

Посада, місце роботи 
 

 

Форма участі 
 

 

Назва доповіді 
 

 

Назва напряму 
 

 

Контактна адреса у такому форматі: 
ПІБ отримувача, вулиця, № будинку, № 
квартири, місто, індекс 

 

Контактний телефон 
 

 

Е-mail 
 

 

Потреба у поселенні: 
- гуртожиток (від 30 – 40 грн.) 
- гуртожиток покращеного 

типу (від 60 – 80 грн.) 
- готель (від 150 – 450 грн.) 

 

 



Вимоги до оформлення матеріалів 
 

Обсяг статті – від 12000 до 30000 знаків (з пробілами) (на одній сторінці 
розміщується приблизно 2500 знаків). 

Обсяг тез – 3-5 сторінок тексту. 
При наборі тексту необхідно дотримуватися наступних вимог: 

1) вимкнути «перенос»; 
2) відступ першого рядка кожного абзацу робиться не «пропусками», а 
автоматично через меню Microsoft Word (Формат – Абзац – перший рядок: 
відступ на 0,5 см); 
3) поля: верхнє, нижнє, праве та ліве – 2 см; 
4) шрифт – Times New Roman, розмір – 14; інтервал – полуторний; 
5) таблиці набираються шрифтом Times New Roman 12 з одинарним 
міжрядковим інтервалом; 
6) малюнки та діаграми мають бути зроблені у додатку до Microsoft Word – 
Microsoft Graph; 
7) малюнки, діаграми і таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. 
Використання кольору і заливок не допускається! Всі малюнки і таблиці 
повинні мати назву; 
8) відстань між словами – не більше одного пропуску; зайві пропуски між 
словами небажані. 

Статті мають бути оформлені таким чином: 
1. Шифр (бібліографічні показники) УДК (ліворуч, напівжирним).  
2. Прізвище та ініціали автора/авторів українською та англійською мовами 
(праворуч, напівжирним). Крапку наприкінці не ставити. 
3. Назва статті (українською та англійською мовами (за вибором), великими 
літерами, напівжирним, вирівнювання – по центру). Крапку наприкінці не 
ставити. 
4. Анотація на статтю українською та англійською (не менше 150 слів) мовами. 
5. Ключові слова до статті (до 10; українською та англійською мовами). 
6. Текст статті (вирівнювання основного тексту – по ширині), який повинен 
містити такі структурні елементи: 

1) Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями. 

2) Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв'язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення 
невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується 
стаття. 

3) Формулювання цілей (мета, завдання) статті. 
4) Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. 
5) Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у 

даному напрямі. 
7. Список використаних джерел (великими літерами, напівжирним, 
вирівнювання – по центру), далі – перелік використаної літератури з 



послідовною нумерацією за абеткою: спочатку кирилиця, потім – латина. 
Бібліографія оформлюється відповідно до стандартів (Бюлетень ВАК 
України № 5 за 2009 рік). Посилання на літературу в тексті наводяться у 
квадратних дужках: вказується порядковий номер джерела і сторінка, 
наприклад [7, с. 19]. Підрядкові примітки не допускаються. Список 
літератури подається також за допомогою транслітерації. 

Тези мають бути оформлені таким чином: 
1. Прізвище та ініціали автора/авторів українською мовою (праворуч, 
напівжирним). Крапку наприкінці не ставити. 
2. Назва доповіді (українською мовою, великими літерами, напівжирним, 
вирівнювання – по центру). Крапку наприкінці не ставити. 
3. Текст тез і список літератури (за потреби). При написанні тез слід 
приділити основну увагу висвітленню найголовніших результатів і 
висновків, що будуть представлені та обґрунтовані на конференції. 
 

  
 


