
Міністерство освіти і науки України 

Державний вищий навчальний заклад 

«Український державний хіміко-технологічний університет» 

 

ЗАПРОШЕННЯ 

 

Міжнародна Інтернет-конференція студентів і молодих вчених 

«УКРАЇНА - СВІТ: ДІАЛОГ КУЛЬТУР» 

 

16 травня 2018 року 

м. Дніпро 

 
Мета конференції: виявлення наукового і творчого потенціалу молоді, 

забезпечення трибуни для вільного обміну думками, стимулювання і підтримка 

наукової діяльності, сприяння успішному кар’єрному старту і професійному 

зростанню, підвищення ефективності самостійної роботи. 

Форма проведення: дистанційна. Приїзд та особиста участь не 

передбачається. 

Мова конференції: українська, російська, англійська. 

За матеріалами конференції буде видано збірник тез з номером ISBN. 

Основні тематичні напрямки конференції: 

 Діалог культур як тривалий історико-культурний процес ; 

 Особливості національних традицій, їх взаємовплив в процесі 

формування сучасної культури;  

 Своєрідність естетичних ідеалів і розвитку мистецтва (єдність в 

різноманітті); 



 Загальні риси і національні особливості в становленні системи 

освіти сучасного суспільства;  

 Своєрідність політичної культури. Діалог як основа поступального 

соціального розвитку;  

 Національні звичаї, їх заломлення в сучасній культурі; 

 Матеріальна культура і побут. Культурний обмін як традиція 

сучасної цивілізації; 

 Роль соціальних спільностей, державних установ, громадських 

організацій і фондів в діалозі культур. 

Розклад роботи конференції: 16 травня 2018 р. з 1000 до 1600 

Вартість та оплата: для компенсації витрат, пов’язаних із підготовкою 

збірника та надання йому номеру ISBN, участь у конференції становить 

100 грн. До оплати входить друкований збірник тез та сертифікат учасника. 

Окремо можна замовити додатковий збірник– 50 грн (надсилання всіх 

матеріалів «Новою поштою» за рахунок одержувача). 

Для участі у конференції необхідно до 30 квітня 2018 року 

(включно)здійснити через сайт sciendar.comнаступні операції: 

– надіслатитези доповіді, оформленні згідно з вимогами (Додаток 1); 

– сплатити організаційний внесок. 

 

КОНТАКТИ: 

ДВНЗ «Українськийдержавнийхіміко-технологічнийуніверситет» 

Адреса: просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005 

Какуріна Ірина Іллівна, к.філ.н., доцент кафедри філософії 

e-mail: irinailivna52@yandex.ru 

  



Додаток 1 

ПРАВИЛА НАДАННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

 

Приймаються тільки одні тези від одного автора, який автоматично є 

доповідачем. Кількість тез у співавторстві необмежена. 

Обсяг тез складає 1–2 максимально заповнені сторінки формату А4.  

Всі поля сторінки по 2,5 см.  

Шрифт – TimesNewRoman, звичайним накресленням 14 кеглем.  

Міжрядковий інтервал – одинарний.  

Абзац – 1,25 см. 

Вирівнювання по ширині. 

Шапка містить у собі наступні пункти: назва тез, ПІБ доповідача 

(повністю), повна назва ВНЗ, країна та місто учасника, e-mail учасника. 

 

Файл із тезами доповідей повинен мати назву «Тези_Прізвище 

першого автора». 

 

Матеріали, які не відповідатимуть зазначеним вимогам, будуть 

відправлені на доопрацювання! Тези додатково не редагуватимуться, тому їх 

слід ретельно перевірити. Відповідальність за поданий у тезах матеріал 

несуть автори доповідей. 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

 

ПОНЯТТЯ «СЦЕНАРІЮ ЖИТТЯ» 

Пасічник Ірина Вікторівна 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», 

Україна, Дніпро 

е-mail: irax4@ukr.net 

Текст тез….. 

 

 

  



Министерство образования и науки Украины 

Государственное высшее учебное заведение 

«Украинский государственный химико-технологический 

университет» 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

Международная Интернет-конференция студентов и молодых ученых 

«УКРАИНА – МИР: ДИАЛОГ КУЛЬТУР» 

 

16 мая 2018 года 

г. Днепр 

 
Цель конференции: выявление научного и творческого потенциала 

молодежи, обеспечение трибуны для свободного обмена мнениями, 

стимулирование и поддержка научной деятельности, содействие успешному  

карьерному старту и профессиональному росту, повышение эффективности 

самостоятельной работы. 

Форма проведения: дистанционная. Приезда и личного участия не 

предусматривается. 

Язык конференции: украинский, русский, английский. 

По материалам конференции будет издан сборник тезисов с 

номером ISBN. 

 

 

 



Основные тематические направления конференции: 

 Диалог культур как историкокультурный процесс;  

 Особенности национальных традиций, их взаимовлияние в процессе 

формирования современной культуры; 

 Своеобразие эстетических идеалов и развития искусства (единство в 

многообразии); 

 Общие черты и национальные особенности становления системы 

образования современного общества; 

 Своеобразие политической культуры. Диалог как основа поступательного 

социального развития; 

 Национальные обычаи, их преломление в современной культуре; 

 Материальная культура и быт. Культурный обмен как традиция 

современной цивилизации; 

 Роль социальных общностей, государственных учреждений, общественных 

организаций и фондов в диалоге культур. 

Расписание работы конференции: 16 мая 2018г. 1000 до 1600 

Стоимость и оплата: для компенсации расходов, связанных с 

подготовкой сборника и присвоения ему номера ISBN, участники конференции 

вносят взнос – 100 грн. Эта сумма идёт на оплату печатного сборника тезисов и 

сертификата участника.  Дополнительный сборник можно заказать отдельно, 

что будет стоить 50 грн. Рассылка материалов конференции "Новой почтой" – 

за счет получателя. 

Для участия в конференции необходимо до 30 апреля 2018 года 

(включительно) осуществить через сайтsciendar.comследующие операции: 

– послать тезисы доклада, оформленные согласно требованиям (доп. 1); 

– оплатить организационный взнос. 

 

КОНТАКТЫ: 

ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический 

университет» 

Адрес: просп. Гагарина, 8, г. Днепр, Украина, 49005 

Какурина Ирина Ильинична, к.фил.н., доцент кафедры философии 

e-mail: irinailivna52@yandex.ru 

  



Дополнение 1 

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

 

Принимаются только одни тезисы от одного автора, который 

автоматически является докладчиком.Количество тезисов в соавторстве 

неограниченно. 

Объем тезисов составляет 1-2 максимально заполненные страницы 

формата А4. 

Все поля страницы по 2,5 см. Шрифт – TimesNew Roman, обычным 

начертанием 14 кеглем. 

Межстрочный интервал – одинарен. Абзац – 1,25 см. Выравнивание по 

ширине. Шапка содержит в себе следующие пункты: название тезисов, 

ФИО докладчика (полностью), полное название ВУЗА, страна и город 

участника, e-mail участника. 

Файл с тезисами доклада должен иметь название «Тезисы_ФИО 

первого автора» 

 

Материалы, которые не будут отвечать отмеченным требованиям, 

отправляются на доработку! Тезисы дополнительно не редактируются, 

потому следует их тщательным образом проверить. Ответственность за 

поданный в тезисах материал несут авторы докладов. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ: 

 

ПОНЯТИЕ «СЦЕНАРИЯ ЖИЗНИ» 

Пасечник Ирина Викторовна 

ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет», 

Украина, Днепр 

е-mail: irax4@ukr.net 

Текст тезисов….. 

 

 

  



Ministry of Education and Science of Ukraine 

State Higher Educational Institution 

"Ukrainian State University of Chemical Technology" 

 

INVITATION 

 

International Internet Conference of Students and Young Scientists 

"UKRAINE-WORLD: DIALOGUE of CULTURES" 

 

May 16, 2018 

Dnieper, Ukraine 

 
Purpose of the conference: to identify the scientific and creative potential of 

youth, to provide a platform for a free exchange of views, to stimulate and support 

scientific activity, to promote successful career start-up and professional growth, and 

to increase the effectiveness of independent work. 

The form of the conference: remote. Arrival and personal participation are not 

provided. 

Conference languages: Ukrainian, Russian, English. 

A collection of abstracts will be published with ISBN numberbased on the 

materials of the conference. 

  



The main thematic areas of the conference: 

 Dialogue of cultures as a historical cultural process; 

 Features of national traditions, their mutual influence in the process of 

formation of modern culture; 

 The peculiarity of aesthetic ideals and the development of art (unity in 

diversity); 

 General features and national peculiarities of the formation of the education 

system in modern society; 

 The peculiarity of political culture. Dialogue as the basis of progressive 

social development; 

 National customs, their refraction in modern culture; 

 Material culture and way of life. Cultural exchange as a tradition of modern 

civilization; 

 The role of social communities, government agencies, public organizations 

and foundations in the dialogue of cultures. 

Schedule of the conference: May 16, 2018. 10.00 to 16.00 

Cost and payment: to compensate the costs associated with the preparation of 

the collection and the assignment of ISBN number, the conference participants 

should contribute a fee of -100 UAH. This amount will be paid for the printed 

collection of abstracts and the certificate of the participant. An additional collection 

can be ordered separately, which will cost 50 UAH. Mailing of the conference 

materials by "Nova Poshta" can be fulfilled at the expense of the participant. 

To participate in the conference, it is necessary to perform the following 

operations through the sciendar.com website before April 30, 2018 (inclusive): 

– send abstracts prepared according to the requirements (Appendix 1); 

– pay an organizational fee. 

 

CONTACTS: 

State Higher Educational Institution "Ukrainian State University of Chemical 

Technology" 

Address: Gagarin Ave., 8, Dnieper, Ukraine, 49005 

Kakurina Irina Ilinichna, Ph.D., associate professor of the department of 

philosophy 

e-mail: irinailivna52@yandex.ru 

  



Appendix 1 

RULES OF ABSTRACTS SUBMISSION 

 

Only one abstract is accepted from one author, who is automatically the 

speaker. The number of abstracts in co-authorship is unlimited. 

The volume of abstracts is 1-2 pages of the maximum A4 format. 

All the margins of the page are 2.5 cm. The font is Times New Roman, with 

the usual shape 14 pins. 

Line spacing is single. Paragraph - 1.25 cm. Alignment in width. The cap 

contains the following items: the title of the abstract, the full name of the speaker, the 

full name of the university, the country and city of the participant, the participant's e-

mail. 

The file with abstracts should have the name "Theses.The first author's 

name" 

 

Materials that do not meet the specified requirements will be sent for 

revision!The abstracts will not be additionally edited, so they should be carefully 

checked. The authors are responsible for the material submitted in the abstracts. 

 

 

A SAMPLE of ABSTRACTS DESIGN: 

 

The CONCEPT of the LIFESCENARIO 

Iryna ViktorivnaPasechnyk 

SHEI «Ukrainian State University of Chemical Technology» 

Ukraine, Dnieper 

e-mail: irax4@ukr.net 

The text of abstracts ...  

 


