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Інформаційний лист
28-29 жовтня 2016 р. на базі Харківського національного
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди відбудеться
ХVII
Міжнародна науково-практична конференція «ОСВІТА І ДОЛЯ НАЦІЇ.
Філософія і педагогіка миру в Україні та сучасному світі».
ХХІ століття вже у свої перші десятиліття показало, наскільки
віддаленими від реалій сьогодення є мрії про вічний мир, а світ без війн,
особливо під обстрілами мирного населення на Донбасі чи у Сирії, видається
утопією, яка поволі починає зникати за обрієм наших сподівань. У цьому
зв’язку на конференції пропонується обговорити такі питання:
 Чи можна сьогодні говорити про мир, коли над Україною і світом
нависла загроза повномасштабної війни.
 Як змінює тероризм наше життя і яку роль відіграють освіта і виховання
у його профілактиці.
 Якою має бути філософія миру для ХХІ ст.
 Чи потрібна нам педагогіка миру.
 Педагогіка миру і сковородинівська традиція.
 Збереження миру в мультикультурних реаліях сучасних соціумів.
 Вчителі як миротворці і волонтери.
 Чи потребують учасники АТО адаптації до мирного життя.
 Чи здатні українці бути постконвенціональними патріотами.
 Постсекуляриний досвід виховання в дусі миру.
За цими проблемними лініями будуть сформовані секції.
У роботі конференції планують взяти участь такі провідні науковці світу, як О.
Гьоффе, Кр. Штадлер, К.П. Лісман, Т. Вшеборовський та ін.

Для участі в конференції просимо надсилати до 20 вересня 2016 р. заявку із
зазначенням теми доповіді та відомостями про автора (Прізвище, ім’я, по
батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, поштова адреса,
телефон служб. і дом., E-mail) і матеріали для публікації (тези до 3-х сторінок).
Вимоги до оформлення :
Мова конференції – українська, російська, англійська
Для публікації статті необхідно подати:
електронний варіант на E-mail: shepitko@hotmail.com
Параметри сторінки: поля – верхнє, нижнє, праве – 2 см, ліве – 2,5 см. Файли
поданих матеріалів повинні бути підготовані в MS WORD 7/0/97/2003. Для
набору тексту використовується шрифт Times New Roman (кегль 14,
міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ 1,25 см).
Текст повинен мати такі основні елементи:
актуальність проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими
науковими чи практичними завданнями;
аналіз останніх джерел і публікацій, в яких започатковано
розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор статті, виділення
невирішених раніше частин загальної проблеми, якій присвячена стаття;
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів;
висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку в
даному напрямку.
Список літератури друкується згідно з вимогами ДАК України.
Оргкомітет залишає за собою право не друкувати й не повертати тези з
порушенням цих вимог.
Тези виступів планується опублікувати в спеціальному збірнику наукових
праць.
Організаційний внесок на видавничі потреби (публікація програми
конференції та збірки матеріалів) складає 100 грн. Кошти приймаються на
карту Приватбанку 5168 7572 9789 2046 (отримувач Шепітько Наталія
Петрівна), або готівкою на кафедрі філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
Адреса оргкомітету: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська , 2, к.311-В, кафедра
філософії.
Оргкомітет конференції.

ЗАЯВКА
учасника ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції
«ОСВІТА І ДОЛЯ НАЦІЇ:
Філософія і педагогіка миру в Україні та сучасному світі».

1. Прізвище
2. Ім'я
3. По-батькові
4. Місце роботи
5. Домашня адреса
6. Посада
7. Учений ступінь,
наукове звання
8. Назва доповіді
9. Секція, в рамках якої
заявляється участь та
планується доповідь
10. Телефони
(домашній та робочий)
11. Е-маі1
12. Чи плануєте Ви
застосування технічних засобів
(слайди, електронна презентація
тощо)?

