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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо вас 10-11 жовтня 2019 року взяти участь
у Всеукраїнській науково-практичні конференції

«Людина у світі інформаційних технологій:
ціннісні пріоритети та перспективи»
Напрями роботи конференції:
•
•
•
•

Соціальні трансформації в умовах формування інформаційного простору.
Антропологічні виміри та освітні практики інформатизації суспільства.
Інформаційна етика.
Культура і мистецтво в інформаційну добу.
Місце та порядок проведення конференції:

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
(м. Полтава, вул. Остроградського, 2).
Реєстрація учасників: 9.00 - 10.00 у фойє корпусу № 1
Початок конференції -10.00
Робочі мови конференції: українська, англійська
Голови організаційного комітету:
Загороднюк Валерій Петрович – д. філос. н., професор;
Кравченко Петро Анатолійович – д. філос. н., професор
За підсумками конференції буде видано збірник матеріалів.
Електронні версії збірнику та програми конференції будуть розміщені в
загальнодоступних електронних бібліотеках, у т.ч. на сайті університету.
Учасники конференції сплачують організаційний внесок, який складає – 200 грн.( з
друкованим збірником і програмою) і 100 грн. ( з електронним збірником і програмою
конференції у форматі PDF).

Організаційний внесок включає організаційні витрати на проведення конференції,
видання збірника матеріалів конференції і програми. Розсилка здійснюється виключно
«Новою поштою»(оплата за пересилку при отриманні) або на електронну пошту учасника
протягом 2-х тижнів після завершення конференції.
Вартість проїзду та проживання оплачується учасниками самостійно.
Вимоги до публікацій: Матеріали виступів направляти на адресу електронної пошти
pnpu.philos@gmail.com , у текстовому редакторі WORD (шрифт 14, Times New Roman,
інтервал 1,5). Параметри сторінки : зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 2,5 см, абзацний
відступ – 1,2 см. У правому верхньому кутку: ініціали й прізвище автора. Назва – по
центру,заголовними літерами. Перелік літератури подавати в кінці статті після слів
«Список використаних джерел» в алфавітному порядку (шрифт 14, Times New Roman,
інтервал 1,5). Посилання наводяться у тексті у квадратних дужках. Обсяг матеріалу,
представленого у такому вигляді, повинен бути 5 сторінок.
МАТЕРІАЛИ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 1 ЖОВТНЯ.
На електронну адресу pnpu.philos@gmail.com учасники мають відправити:
1) заявку на участь у конференції(зразок додається),
2) текст доповіді,
3) фото або скан чеку про переказ організаційного внеску.
Реквізити для внесення оргвнеску: поповнення платіжної картки «Приватбанку» за
номером 4149 4991 2634 2169 Штепа Олексій Олександрович.
З питань конференції звертатись до: завідувача кафедри філософії Головіної Наталі
Ігорівни
Контактний телефон: 099-62-73-793, pnpu.philos@gmail.com
Зразок оформлення заявки:
ЗАЯВКА

Прошу включити в програму та у збірник матеріалів конференції доповідь
Прізвище ім’я по батькові (повністю в називному відмінку)
Науковий ступінь, вчене звання, посада(повністю)
Місце роботи
Поштова адреса, номер відділення Нової пошти, моб. телефон(обов’язково)
Електронна адреса (обов’язково)
Секція наукової доповіді:
Тема наукової доповіді:
Форма участі у конференції Очна/Заочна

