ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«МОЛОДІЖНА АСОЦІАЦІЯ РЕЛІГІЄЗНАВЦІВ»
запрошують вас взяти участь у
ІV Міжнародній
науково-практичній конференції молодих науковців
«СВІТОГЛЯДНО-ЦІННІСНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ
ЛЮДИНИ»
ТЕМА ЦЬОГОРІЧНОГО ФОРУМУ:

«ТОЛЕРАНТНІСТЬ:
СОЦІАЛЬНО-СМИСЛОВІ ВАРІАЦІЇ ТА
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ КОНТЕКСТ»
Конференція відбудеться 8-9 травня 2015 року на базі
філософсько-теологічного факультету
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

КОЛО ПИТАНЬ, ПРОПОНОВАНИХ ДО ОБГОВОРЕННЯ:
(відповідно до цих тематичних напрямів формуватимуться секції)
• Етико-філософське обґрунтування толерантності: палітра дискурсів у
світоглядно-історичному вимірі

• Соціокультурні моделі діалогу з «Іншим»: традиції та новації (Європа,
світ)
• Етнорелігійні взаємини в національному і міжнародному аспектах:
шляхи гуманізації та соціальна значущість
• Політико-ідеологічний
плюралізм
громадянського суспільства

й

оптимізація

структур

• Толерантність в контексті правової культури
• Наука, релігія, філософія, мистецтво: світоглядні альтернативи і
потенціал синергії в новітню добу
• Потреба толерантності та можливості збереження ідентичності людини
і культури
•

Вияви толерантності в сучасному українському суспільстві

У межах конференції працюватиме круглий стіл
«РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОБЛЕМИ ТОЛЕРАНТНОСТІ В УМОВАХ
ПОЛІЕТНІЧНОСТІ І ТРАНСКОРДОННОСТІ»
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
 До участі запрошуються молоді науковці, а також творчо мотивовані студенти ВНЗ.
 Потенційний учасник конференції не пізніше 10 квітня 2015 року надсилає
електронною поштою на зазначену адресу заявку на участь (форму див. далі), тези
доповіді, а також рекомендацію (для студентів).
 Заявка, тези та рекомендація (для студентів) надсилаються прикріпленими файлами на
електрону пошту Оргкомітету i.horokholinska@chnu.edu.ua з темою листа «СЦСЛ – 4».

Назва файлів має бути оформлена так: прізвище та ініціали автора, тип файлу (заявка,
тези, рекомендація), наприклад: Skrypnyk_L.tezy.doc, Skrypnyk_L.zayavka.doc
 Обсяг тез доповіді ─ від 5 000 до 10 000 знаків з пробілами (включно з вихідними
даними та списком використаної літератури) в редакторі Win Word, шрифт – Times New
Roman, розмір шрифту ─ 12, інтервал ─ одинарний); матеріали, більші обсягом, не
братимуться до розгляду.
 На першій сторінці тез має бути вказана така інформація: прізвище, ім’я, по-батькові;
статус автора, назва ВНЗ, представником якого є автор, та його електронна адреса. Для
студентів необхідно вказати наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання.
 Посилання на цитовані видання наводяться у квадратних дужках, де зазначається
порядковий номер видання у списку літератури та, після коми, номер сторінки,
наприклад: [3, с. 165]; список використаної літератури укладається в абетковому порядку і
розміщується безпосередньо після тексту.
 Текст тез повинен бути змістовним, науково оригінальним та відповідати граматичностилістичним стандартам.
 Для учасників конференції – громадян України обов’язковим є подання
україномовного тексту тез; негромадяни України можуть подавати тези доповідей
російською або англійською мовами (а також іншими мовами – за попереднім
узгодженням з Оргкомітетом).
 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК ─ 130 ГРН. Сплата – по приїзду.
 Недотримання принаймні однієї з зазначених умов унеможливлює участь у
конференції.

Приклад оформлення титулу тез

Скрипник Леонід Іванович,
студент філософського факультету
Київського національного університету імені Т.Шевченка
skrypnyk_l@meta.ua
Науковий керівник – к.філос.н., асист. Фенно І.М.
СОЦІАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦЕРКОВ: ЕКОЛОГІЧНА ТА
БІОМЕДИЧНА СКЛАДОВА
За результатами конференції передбачається видання збірки матеріалів (вартість публікації ─ 60
грн). Оплата здійснюється поштовим переказом після отримання запрошення на участь у
конференції (реквізити див. нижче).

•

Оргкомітет своєчасно повідомить претендентів про результати розгляду заявок і матеріалів та про
можливість участі в конференції.

•

На учасників чекає цікава культурна програма в чарівних Чернівцях та екскурсія містом
«Чернівці – ковчег під вітрилом толерантності».

•

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ
ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ЧНУ)
імені Юрія Федьковича
вул. Коцюбинського, 2 (корпус 6)
м. Чернівці
Україна
58012
Телефон:

(0372) 58-48-83 ─ кафедра культурології, релігієзнавства та теології

Вконтакті
Facebook

Сторінка конференції в соціальних мережах (онлайн-зв'язок):
: https://vk.com/event79597270
: https://www.facebook.com/events/406433102847240
Реквізити для поштового переказу:
58012
м.Чернівці, 12
вул.Коцюбинського, 2
ЧНУ, філософсько-теологічний факультет
на ім’я Горохолінської Ірини Володимирівни

Додаткову інформацію можна отримати у
асист., к.філос.н., Горохолінської Ірини Володимирівни – (095) 8865064 (із загальних питань та щодо
роботи основних секцій конференції)
та асист., к.філос.н., Бойчук Наталії Василівни – (095)0210898 (щодо круглого столу)
Заявки, тези та рекомендації надсилати за електронною адресою (з позначкою «СЦСЛ – 4»)
i.horokholinska@chnu.edu.ua
_________________________________________________________________________________

ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
♦ П І П_____________________________________________________________________________
♦ Назва ВНЗ, факультету (відділення), спеціальності______________________________________
_____________________________________________________________________________________
♦ Поштова адреса ВНЗ, телефони факультету чи кафедри__________________________________
_____________________________________________________________________________________
♦ Курс, номер академічної групи (для студентів), посада (для молодих науковців) ____________
______________________________________________________________________________
♦ Прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання та посада викладача, під
керівництвом якого учасник готується до конференції_____________________________________
______________________________________________________________________________
♦ Тема доповіді_____________________________________________________________________
♦ Секція, в засіданні якої заплановано взяти участь_______________________________________
♦ Контактна адреса учасника, телефони, електронна адреса________________________________
♦ Наявність чи відсутність потреби в готелі___________________________________________

