
Шановні студенти, аспіранти та молоді вчені, запрошуємо Вас взяти 

участь у 
XX Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів 

та молодих вчених «ДНІ НАУКИ ФСП:  
 «ЛЮДИНА У ВИМІРАХ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНИХ 

ТРАНСФОРМАЦІЙ» 
           20-21 квітня 2017р._ 
 

ТЕМАТИКА СЕКЦІЙ: 
Секція № 1. Філософія: «Інформація. Інноватика. Інформаційне суспільство. Інфоглобалізація.» 
(Рубанець О. М., д.філос.н., проф.  ) 
контактні дані: rubanets@gmail.com, секретар - ст. викл. Ковальова С. Б. - (050)-668-58-57 
Підсекція. Соціальна філософія: «Людина та соціально-людські цінності в контексті 

глобалізаційних процесів» 
(Сторіжко Л. В. проф., д. філос. н.) 
контактні дані: kpifspphilosophydays@gmail.com, секретар - Мартинюк Євгеній – (067)-937-07-32 
Підсекція. Філософія: «Ad cogitandum et agendum homo natus est (Людина народжена для 

мислення і діяльності)» 
(Свідло Т. М., к.філос.н., доц.) 
контактні дані: dni.nayki2017.ph@gmail.com, секретар - ст.викл. Костроміна Г.М – (093)-106-68-79. 
Секція № 2. Історія: «Україна в контексті історичного розвитку Європи» 
(Лабур О. В., к.і.н., доц.; Бузань В. Ю., к.і.н., викл.) 
контактні дані: gmyria@bk.ru, секретар - Гмиря А.О.- (093)-505-30-58  
Секція № 3. Соціологія: «Україна поміж викликами реіндустріалізації та загрозами 

деіндустріалізації: соціальні та політичні висліди» 
(Якубін О. Л.  к.політ.н., ст.викл., Макаренко Д. В., ст.викл.) 
контактні дані: Sociology.science2017@gmail.com, секретар: Волицький Назар - (099)-738-28-50 
Секція № 4. Культурологія та естетика: «Постать митця в трансформаціях сучасної культури» 
(Покуліта І. К., к.філос.н., доц., Балакірова С. Ю., к.філос.н., доц.) 
контактні дані: KaterinaPrik@bigmir.net секретар: Приходченко Катерина - (093)-488-16-35 
Секція № 5. Гендерні дослідження: «Людина у «чоловічому» та «жіночому» світах» 
(Стребкова Ю. В., к.філос.н., доц.) 
контактні дані: tegza.katya@gmail.com, секретар – Тегза Катерина - (050)-075-87-40 
Секція № 6. Діалектична логіка: «Діалектика і культура»  
(Самарський А. Ю. к.філос.н., доц.) 
контактні дані: DniNaukyLogika@yandex.ru, секретар – Загоруйко Максим - (093)-059-88-76 
Секція № 7. Міждисциплінарні дослідження: «Людина міста в сучасних соціальних практиках» 
(Препотенська М. П., д.філос.н., проф.)  
контактні дані: zosia.kais@gmail.com, - секретар – к.філос.н., викл. Кайс З. В. – (097)-788-89-46 
Секція № 8. Теорія і практика управління: «Технологізація, професіоналізація та гуманізація 

управлінської діяльності як фактори забезпечення сталого розвитку суспільства» 
(Мельниченко А. А., к. філос. н., доц., Божок О. І., викл.) 
контактні дані: kafedra_tpu@ukr.net, секретар – викл. Бриль Ю. О. – (096)-938-10-34 
Секція № 9. Публічне право: «Дія права у правовій державі» 
(Чепульченко Т. О., к.ю.н., доц., Тараненко М.Г., к.і.н., доц., Тараненко М.М., к.ю.н., доц., Єгорова 

В.С., к.ю.н.,доцент) 
контактні дані: - law.in.my.veins@gmail.com, секретар - Калінчук Назар –(093)-773-66-97 
Секція № 10. Кримінальне право: «Кримінально-правовий та кримінологічний виміри безпеки 

людини в сучасних умовах» 
(Мисливий В. А., д.ю.н., проф.) 
контактні дані: zverkova.alena@rambler.ru, секретар - Звєркова Альона – (093)-860-52-14 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdni.nayki2017.ph


Секція №11. Господарське та адміністративне право: «Реформування сучасного трудового 

права, фінансового права, господарського і адміністративного права та процесу» 
(Кравчук О. О., д.ю.н., проф., Голосніченко Д.І., д.ю.н., проф.) 
контактні дані: businessadmkpi@gmail.com, секретар – викл. Тихонюк О.В. - (044)-204-91-61 
 
Освітній хакатон: «Проблеми та перспективи реалізації прав та можливостей студентів у 

вищому навчальному закладі» (Стецюра К. О., к.філос.н., викл., Пряміцин В. Ю., викл.)  
контактні дані: pryamitsyn1@mail.ru, (063) 11-57-391 
 Детальна інформація на сайті http://tdp.kpi.ua/hakaton/ 
 
Ярмарок проектів: «Життєтворчі проекти молоді у конструюванні культурного ландшафту за 

умов трансформацій соціуму» 
(куратор – проф., к.філос.н. Федорова І.І., модератор – викладач, к.філос.н. Шаповалова О.А.) 
контактні дані:  секретар – Житник Марина – (093) 349-83- 23; maryna_zhytnyk@i.ua 
 
Круглий стіл: «Психологія зрілості» 
(Кононець М. О., к.психол.н., доц.) 
контактні дані: olgets@ukr.net,  секретар – ст. викл. Москаленко О. В. – (050)-700-20-20 
 

Для участі в конференції необхідно надіслати заявку та тези доповідей на електронну адресу обраної Вами 

секції. 

http://tdp.kpi.ua/hakaton/
https://vk.com/write?email=maryna_zhytnyk@i.ua
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aolgets@ukr.net


Термін подачі заявок та тез – до 13 квітня 2017 р. 
У заявці обов’язково вказати: 

Прізвище; Ім’я; По батькові; Повна назва навчального закладу, в якому навчається учасник; Назва 

факультету, курс; Тема виступу(доповіді/проекту); Секція/Ярмарок проектів; 
Електронна пошта (e-mail) 

Після вичитки тези доповідей секцій та творчі роботи ярмарку проектів, які пройдуть експертизу, 
будуть опубліковані у збірнику конференції.  

Бажаючі опублікувати тези за результатами конференції - сплачують оргвнесок. 
 

Вимоги до оформлення тез доповідей секцій  
Обсяг тез доповідей повинен бути в межах 2 сторінок А4. Перевищення обсягу може слугувати підставою 

для відмови у публікації. Мова тез доповідей – українська, російська та англійська 
Основні вимоги: формат – А-4; поля: зверху, знизу, справа, зліва – 2 см; шрифт – TimesNewRoman, кегль 
– 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Використання таблиць, малюнків і схем небажане. 
Тези доповіді готуються у текстовому редакторі Microsoft Word (*.doc) у такому порядку: 

Приклад оформлення: 
Іванов І. І. 

5 курс, ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського 
Науковий керівник: 

Петров І.В., к.ю.н., доц., ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського 
 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ 

• Через один інтервал друкується текст тез доповіді. 
 

Список використаних джерел (без повторів) додається за необхідністю в кінці тексту під назвою: 
Список використаних джерел: (без лапок). У тексті посилання позначаються квадратними дужками із 

вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), 

наприклад: [1, с.56].  
Увага!Невідповідність оформлення тез доповіді наведеним вище вимогам може бути приводом відмови 

у публікації. Редакція повідомляє авторові тільки про рішення з приводу публікації. Редакція у випадку 

відмови в публікації не повертає рукописи й не вступає в теоретичні дискусії.  

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ВІДБОРУ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ 

ОПУБЛІКУВАННЯ 
 

Деталі на: https://vk.com/dninaukifsp  та http://fsp.kpi.ua 
Адреса оргкомітету Днів науки ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського: 03056  м. Київ, проспект Перемоги 

37, корпус 7, ауд. 122а. 
Телефони оргкомітету: Голова НТСА ФСП Прищепа Вікторія 063-837-24-57 / 050-85-86-253 
      Заступник Голови НТСА ФСП Клейно Єгор 095-573-46-90 

      Голова Студентської ради ФСП Трачук Владислав 099-964-10-54 

http://fsp.kpi.ua/

