Матеріали тез доповідей викладати у такій
послідовності:
НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ (жирний шрифт, по
центру, великі літери);
через рядок – прізвище, ініціали автора
(курсив, зліва); у наступному рядку – Науковий
керівник – прізвище, ініціали, науковий ступінь,
вчене звання (курсив, зліва); у наступному
рядку – місце навчання автора (курсив, зліва)
через рядок – основний текст;
через рядок – СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
(жирний шрифт, по центру).
Скорочення й умовні позначення повинні
відповідати діючим міжнародним стандартам.
Формули,
таблиці
та
малюнки
відокремлюються від основного тексту одним
рядком.
Рисунки виконують у будь-якому форматі, який
сприймається Microsoft Word. Назву рисунку
набирають шрифтом 10 pt, напівжирним
курсивом, вирівнювання по центру.
Обсяг тез – до 3-х сторінок. Тези доповідей,
надані з порушенням вказаних вимог, до збірника
матеріалів конференції включені не будуть.
Редакційна колегія залишає за собою право на
ухвалення рішення щодо публікації тез доповідей.
Тези доповідей будуть надруковані окремим
збірником.
Участь у конференції безкоштовна. Протягом
10 днів по завершенню конференції усім
учасникам буде надіслано електронний збірник
Матеріалів конференції.
ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ
КОНФЕРЕНЦІЇ
Тези доповідей надсилаються на електронну
адресу gumkonf_chipb@ukr.net Файл називати по
прізвищу автора.
(Компанієць_тези; Компанієць_заявка)

Мови конференції: українська, російська,
англійська, польська.
Текст набирається у текстовому редакторі
Microsoft Word з полями: верхнє, нижнє – 2 см,
праве, ліве – 2,5 см; шрифт – Cambria; кегль – 12;
абзац – 1,25 см; інтервал одинарний; без нумерації
сторінок. Для посилань використовуються
квадратні дужки, наприклад [7, 45]. Список
літератури надається у порядку згадування. Лапки
у тексті допускаються лише квадратні – «», дефіс
– «-», а тире «–». Між ініціалами та прізвищем
нерозривний пробіл.
ЗАЯВКА
на участь у роботі
Всеукраїнської науково-практичної конференції з
міжнародною участю
«Гуманітарний дискурс суспільних
проблем: минуле, сучасне, майбутнє»
П.І.Б.
(повністю)_________________________________
Навчальний заклад (повна назва)
_________________________________________
Курс, взвод (група) ________________________
Номер секції_______________________________
Назва доповіді____________________________
Форма участі (заочна, очна)_________________
E-mail _____________________________________
П.І.Б. наукового керівника__________________
Науковий ступінь, вчене звання______________
Назва організації або установи (повна) _______
__________________________________________
Адреса Оргкомітету конференції:
Черкаський інститут пожежної безпеки
імені Героїв Чорнобиля Національного
університету цивільного захисту України,
18034, Україна, м. Черкаси, вул. Онопрієнка, 8,
e-mail: gumkonf_chipb@ukr.net
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ШАНОВНІ
СТУДЕНТИ, КУРСАНТИ, АСПІРАНТИ
(АД’ЮНКТИ), МОЛОДІ НАУКОВЦІ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Всеукраїнської науково-практичної конференції з
міжнародною участю «Гуманітарний дискурс
суспільних проблем: минуле, сучасне, майбутнє».
Для своєчасного формування та видання
збірника Матеріалів конференції необхідно до
22 березня 2019 року надіслати Оргкомітету тези
доповідей та заявку для участі у роботі
конференції.
Мета конференції:
Обговорення
проблем,
пов’язаних
з
актуальними питаннями історії України, історії
пожежно-рятувальної служби України та світу,
психології,
педагогіки,
філософії,
права,
культурології, соціології та філології.
Основні тематичні секції конференції:
Секція 1. Історичні науки на тлі викликів сьогодення.
Історія розвитку пожежно-рятувальної служби України та
зарубіжних держав. Гуманітарна підготовка працівників
ДСНС України. Політичні науки в Україні та світі.
Філософські пошуки на тлі сучасних проблем. Соціологія та
соціальна робота: нові ідеї та наукові досягнення. Наукові
дослідження у галузі культурології, документознавства та
інформаційної
діяльності.
Актуальні
проблеми
психологічних наук.
Секція 2. Сучасна освіта: методологія, теорія і практика.
Роль соціально-гуманітарних дисциплін у системі вищої
освіти. Філософія та освіта: актуальні проблеми взаємодії.
Освіта в Україні: історичний досвід та виклики сьогодення.
Проблеми професійної підготовки спеціалістів у ЗВО.
Розвиток відомчої освіти: історія та сучасність.
Секція 3. Проблеми наукових досліджень у сфері
державного управління. Економічні науки: теоретичні та
практичні аспекти. Актуальні питання правових наук.
Міжнародні відносини та інтеграційні процеси.

Секція 4. Актуальні проблеми філологічних наук. Соціальні
комунікації: теоретичні та практичні аспекти.

Учасникам конференції необхідно
враховувати:
• після направлення матеріалів редакційна колегія
обов’язково
відповідає
на
Ваш
лист
підтвердженням про їх отримання;
• для участі у конференції приймаються матеріали,
які раніше не публікувалися;
• подані матеріали будуть публікуватися в
авторській редакції;
• відповідальність за зміст тез доповідей несуть
автори та їхні наукові керівники;
• співавторство – не більше двох авторів.
Приклад оформлення
ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ
УКРАЇНСЬКОЇ СІМ’Ї
Іваненко І. І.
Науковий керівник – Петренко П. П., доктор
історичних наук, професор
Черкаський інститут пожежної безпеки імені
Героїв Чорнобиля Національного університету
цивільного захисту України
Текст ...
1. …

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Організаційний комітет

Голова оргкомітету: завідувач кафедри суспільних наук
Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв
Чорнобиля Національного університету цивільного захисту
України д. і. н., професор Чубіна Т. Д.
Члени оргкомітету: заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Волошин І. В.; доцент

кафедри суспільних наук ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ
України к. і. н., доцент Горенко Л. М.; професор кафедри
менеджменту та ІТ Черкаського інституту ДВНЗ
«Університету банківської справи» д. і. н., доцент
Гордуновський О. М.; голова Черкаського регіонального
відділення Соціологічної Асоціації України к. соц. н.
Дудко Л. А.; директор Навчально-наукового інституту історії
і філософії Черкаського національного університету
ім. Богдана Хмельницького д. і. н., професор Земзюліна Н. І.;
професор кафедри іноземних мов ЧІПБ ім. Героїв
Чорнобиля
НУЦЗ
України
к. філол. н.,
доцент
Єремеєва Н. Ф.; старший викладач кафедри соціальногуманітарних
і
правових
дисциплін
Уманського
національного університету садівництва к. і. н. КоваленкоЧукіна І. Г.; професор кафедри адміністративної діяльності
ОВС та економічної безпеки Одеського державного
університету
внутрішніх
справ
к. ю. н.,
доцент,
підполковник поліції Корнієнко М. В.; доцент кафедри
суспільних наук ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України
к. і. н. Косяк С. М.; викладач кафедри суспільних наук ЧІПБ
ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України Котляр Д. О.; завідувач
кафедри управління у сфері цивільного захисту ЧІПБ
ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України д. е. н., доцент
Кришталь Т. М.; проректор з гуманітарно-виховних питань
Черкаського державного технологічного університету
д. і. н., професор Лазуренко В. М.; завідувач кафедри
іноземних мов ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України
д. пед. н., доцент Ненько Ю. П.; доцент кафедри психології
діяльності в особливих умовах ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля
НУЦЗ України к. і. н. Спіркіна О. О.; завідувач кафедри
історії України та суспільних дисциплін Черкаського
державного технологічного університету к. і. н., доцент
Стадник І. Ю.; професор кафедри суспільних наук ЧІПБ
ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України д. філос. н., доцент
Усов Д. В.; доцент кафедри суспільних наук ЧІПБ ім. Героїв
Чорнобиля НУЦЗ України д. і. н., доцент Федоренко Я. А.;
голова циклової комісії фахових дисциплін економічного
циклу Смілянського коледжу харчових технологій
Національного університету харчових технологій к. е. н.
Чубін Т. К.; проректор з навчально-методичної роботи
Черкаської медичної академії Шевченко О. Т.; професор
кафедри державного управління, документознавства та
інформаційної діяльності Національного університету
водного господарства та природокористування, д. е. н.,
професор Якимчук А. Ю.

