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НАУК У ХХІ СТОЛІТТІ» 

 
 

м. Львів, Україна 
6-7 грудня 2021 р. 

 

 

Взяти участь у роботі конференції  
запрошуються викладачі, студенти, аспіранти та молоді 

науковці. 



 

 

Інформація про захід  

Організатором науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку суспільних наук у ХХІ столітті» є Наукове товариство студентів, 

аспірантів, докторантів та молодих вчених Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».  
Збірнику тез наукових доповідей присвоюється відповідні бібліотечні індекси УДК. 

Інформація про участь 
 

Учасникам необхідно до 19 листопада 2021 року (включно) заповнити он-лайн заявку на участь https://forms.gle/tiDjo38vvDz538wB8 і до 22 

листопада надіслати тези доповіді в електронному вигляді.  

Мови тез доповіді: українська, російська, англійська та польська. 

Форма участі: заочна. 

Основні тематичні напрямки конференції 
 

Понеділок, 6 грудня о14:00 

Інформація для приєднання до зустрічі Google Meet 

Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/uho-izcf-qsv 

Номер телефону для приєднання до відеозустрічі: 8583-640-(US) +1 406 , PIN-код: 185 525 510# 

 
1. Актуальні питання філософських наук 
(онтологія, гносеологія, феноменологія; діалектика і методологія пізнання; соціальна філософія та філософія історії; філософська 
антропологія; філософія культури; історія філософії; логіка; етика; естетика; філософія науки; філософія освіти; релігієзнавство; 
українознавство; богослов'я) 
2. Актуальні питання соціологічних наук  
(теорія та історія соціології; методологія та методи соціологічних досліджень; соціальні структури та соціальні відносини; спеціальні та 
галузеві соціології) 
3. Актуальні питання історичних наук 
(історія України; всесвітня історія; археологія; етнологія; історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; історія 
науки й техніки; антропологія, музеєзнавство) 
4. Актуальні питання політичних наук 

(теорія та історія політичної науки; політичні інститути та процеси; політична культура та ідеологія; політичні проблеми міжнародних 

систем та глобального розвитку; етнополітологія та етнодержавознавство) 

5. Актуальні питання філологічних наук 

(актуальні питання сучасного, порівняльно-історичного і типологічного мовознавства, літературознавства, термінознавства, соціальних 

комунікацій, лінгвосинергетики, теорії і методики навчання іноземних мов) 

6. Соціальні комунікації 

(теорія та історія соціальних комунікацій, документознавство, архівознавство, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, теорія 

та історія журналістики, теорія та історія видавничої справи та редагування, прикладні соціально-комунікаційні технології, соціальна 

інформатика. 

 

 

https://forms.gle/tiDjo38vvDz538wB8


 

Вівторок, 7 грудня о 14:00 

Інформація для приєднання до зустрічі Google Meet 

Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/uho-izcf-qsv 

Номер телефону для приєднання до відеозустрічі: 8583-640-(US) +1 406 , PIN-код: 525 510 185 # 

Круглий стіл «Україна в координатах Східного Партнерства: пошук геополітичних пріоритетів крізь призму національної безпеки». 

 

Вимоги до оформлення тез 
 

 Обсяг тез до 5-ти сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова; 

 Поля: верхнє, нижнє і праве – 15 мм, ліве – 20 мм; шрифт Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; 

 Перший рядок – прізвище та ініціали автора, вчене звання або науковий ступінь (для осіб, які його мають), посада; другий рядок – 

навчальний заклад або місце роботи, місто, країна; 

 Наступний абзац - (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняні по центру) назва тез; 

 Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм, сторінки не нумеруються; 

 Література оформлюється в кінці тексту під назвою "Література" у тексті посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням 

порядкового номера джерела за списком та через кому – номер сторінки, наприклад: [5, c. 57-61]. 

 Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника конференції та містити слово «тези» (наприклад, Мельник_тези.doc). 

 

Приклад оформлення тез 

 
4. Актуальні питання політичних наук 

 

Мельник Г. В. 

аспірант кафедри політології та міжнародних відносин 

Національного університету «Львівська політехніка» 

м. Львів, Україна 

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА ЯК ФАКТОР ПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ  

Текст тез 

Література 

 
N.B. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування матеріалу, який виконаний або оформлений з порушенням згаданих 
вище вимог. 
 

Розсилка збірника тез доповідей 

Електронний примірник тез буде надісланий на e-mail, вказаний у заявці, учасникам заходу через 10 днів після проведення конференції. 

Контакти 

Контакти: +38 066 905 92 81; @: nataliia.m.lukach@lpnu.ua  
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