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Вельмишановні колеги!  
Запрошуємо Вас взяти участь 

 

у І Міжнародній науковій конференції  

 

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ: ІННОВАЦІЇ, 

ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
яка відбудеться 27-28 квітня 2023 р.  

на базі Державного університету «Житомирська політехніка» 

 
Мета конференції: представлення й обговорення широкого кола 

наукових та практичних досягнень у галузях гуманітарних та соціально-

поведінкових наук. 

 

Основні питання, що пропонуються для обговорення:  

 

1. Актуальні питання філософсько-історичних студій та масових 

комунікацій. 

2. Перспективи розвитку сучасного мовознавства, перекладознавства, 

літературознавства та лінгводидактики. 

3. Нові підходи, методики та інформаційно-комунікаційні технології в 

освіті, педагогічний дизайн. 

4. Соціальні проблеми сучасного суспільства: ідентифікація та пошук 

шляхів регулювання. 

5. Сучасна медіареальність як новий соціокультурний простір. 

Інформаційний супровід і медіаформати соціальних проблем. 

6. Психологія кризових станів: наука і практика. 

7. Деструктивний вплив екстремальних ситуацій на психічне здоров’я 

особистості. 

8. Психосоматика, травма та реабілітація. 

9. Клінічна та реабілітаційна психологія: виклики сьогодення. 

10. Освіта впродовж життя: світовий досвід та українські реалії. 



11. Теоретичні основи і механізми взаємодії вищої освіти та ринку праці. 

Освіта в умовах екстремальних суспільних ситуацій. 

12. Естетичний та культурологічний виміри дизайну. Технічна естетика та 

дизайн. 

 

Кожен учасник отримає програму конференції та збірник матеріалів 

конференції (електронний PDF-формат).  

 

Умови участі в конференції: 

До 23 квітня 2023 року (включно) надіслати на електронну пошту 

ztu_shskonf@ukr.net  (у назві листа вказати прізвище та слово «конференція»): 

1) Заявка на участь у конференції (за зразком) 

2) Матеріали тез (статей).  

 

ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ  

Обсяг: від 2 до 5 сторінок формату А-4 (до 10 тис. знаків з пробілами). 

Тип шрифту – Тimes New Rотап, розмір шрифту – 14, стиль Normal, інтервал 

1,5, всі поля – 2 см. У першому рядку (праворуч)  – ім’я та прізвище автора 

(жирним шрифтом), наступний рядок (праворуч) – науковий ступінь, вчене 

звання, посада, назва організації, (курсив), далі (по центру) назва публікації 

(великими літерами, жирним шрифтом). У кінці тесту «СПИСОК 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» за алфавітним порядком. У тексті не 

виставляються примусові переноси. У тексті посилання позначаються 

квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела та, через 

кому, – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с. 195]. Оформлення списку 

літератури за ДСТУ 8302:2015. 

Матеріали тез конференції будуть надруковані без додаткового 

редагування. За зміст тексту і стилістику безпосередню відповідальність несуть 

автори. Організаційний комітет залишає за собою право відхилити статті та 

тези, які не відповідають критеріям науковості, тематиці конференції та 

вищевказаним вимогам. 

Участь у конференції та публікація тез безкоштовна. 

Відповідальні особи: зав. кафедри філософсько-історичних студій та 

масових комунікацій Слюсар Вадим Миколайович, секретар – Рудик Ангеліна 

Сергіївна. 

Контактний телефон: +38(093)416-16-50 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У КОФЕРЕНЦІЇ 

Прізвище, ім'я, по-батькові ____________________________________________ 

Науковий ступінь_____________________________________________________ 

Вчене звання_________________________________________________________ 

Посада, місце роботи (назва організації – повністю) _______________________ 

Контакти: моб. тел.: ____________________ е-mail: ________________________ 

Тема доповіді________________________________________________________ 

Форма участі у конференції____________________________________________ 

mailto:ztu_shskonf@ukr.net

