
ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

кафедра українознавства і філософії 

Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя 

запрошує Вас взяти участь  

у  ІІ Міжнародній науково-теоретичній 

конференції молодих учених та студентів  

„Філософські виміри техніки". 
 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

- професійна відповідальність фахівця 

технічного профілю в сучасних умовах; 

- філософське осмислення феномену техніки; 

- соціальні аспекти техніки та технології; 

- науково-технічний прогрес: проблеми та 

перспективи; 

- основні засади формування професійної 

компетності у вищій школі. 
 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 українська, англійська, російська, польська. 
  

АДРЕСА ОРКОМІТЕТУ: м. Тернопіль, 46001 

вул. Руська,56/304, кафедра українознавства і 

філософії. ТНТ У ім. Івана Пулюя  
 

Тези, оформлені відповідно до вимог, 

приймаються за ел. адресою: 

Gabrusyeva@gmail.com до 01.12.2019 р.  
 

Інформацію про конференцію можна 

завантажити за наступним посиланням 

http://uz.tntu.edu.ua/  

 

За результатами роботи конференції буде 

сформований електронний збірник тез, 

розміщений в архіві електронних ресурсів 

бібліотеки ТНТУ ім. І. Пулюя. 

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

Голова: Ясній П.В. – д.т.н., проф., ректор 

ТНТУ (Україна)  

Заступник голови: Рогатинський Р.М. – 

д.т.н., проф., проректор з наукової роботи 

ТНТУ (Україна)  

 

Члени програмного комітету: 

Вітенько Т.М. – д.т.н., проф., проректор з 

міжнародного співробітництва ТНТУ (Україна); 

Ціх Г.В. – к.е.н., доц., декан факультету 

економіки та менеджменту ТНТУ (Україна); 

Криськов А.А. – д.і.н., доц., зав. каф. 

українознавства і філософії ТНТУ (Україна);  

Мешко Г.М. – д.пед.н., проф., зав. каф. 

педагогіки та менеджменту освіти ТНПУ 

ім. В. Гнатюка; 
Наконечна О.П. – д.т.н., проф., зав. каф. 

філософії НУВГ (Україна);  

Павел Дроздзєл – д-р габ. інж., проф., 

проректор по роботі із студентами, Державний 

університет "Люблінська Політехніка" 

(Польща); 

Аліна Леськів – д-р. наук гум., керівник 

відділення Англійська Філологія,  Державна 

Вища Технічно-Економічна школа імені 

кс. Броніслава Маркевича м. Ярослав (Польща).  

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
Довгань А.А., Ніконенко В.М., Герман О.М., 

Щигельська Г.О., Шостаківська Н.М., 

Гумен Ю.Я., Потіха О.Б., Грузін В.Я., Чоп Т.О., 

Лазарюк В.В.  

 

СЕКРЕТАРІ ОРГКОМІТЕТУ: 

Габрусєва Наталія Валеріївна, т. 0503773023;  

Дзюра Володимир Олексійович т. 0962366752. 

Міністерство освіти і науки України 

 

Тернопільський національний технічний 

університет імені Івана Пулюя (Україна) 

 

Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка 

(Україна) 

 

Національний університет водного 

господарства та природокористування 

(м. Рівне, Україна) 

 

Державна Вища Технічно-Економічна школа 

імені кс. Броніслава Маркевича (Польща) 

 

Люблінська політехніка (Польща) 

 

ІІ Міжнародна наукова 

конференція молодих 

учених та студентів 

 

ФІЛОСОФСЬКІ 

ВИМІРИ ТЕХНІКИ 
 

4 грудня – 5 грудня 2019 р. 
 

інформаційне повідомлення 

 

 

 

Тернопіль, Україна  



РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 

Прізвище ______________________________ 

Ім’я __________________________________ 

По-батькові ____________________________ 

Науковий ступінь_______________________ 

Вчене звання __________________________ 

Організація ____________________________ 

______________________________________ 

Посада ________________________________ 

Адреса для листування __________________ 

Телефон _______________________________ 

Факс __________________________________ 

E-mail: ________________________________ 

Я планую: 

 виступити з пленарною доповіддю  

 виступити із секційною доповіддю  

 заочна участь у конференції  

Інформація про доповідь (автори і назва) 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Назва секції ___________________________ 

Необхідність бронювання житла __________ 

 

Реєстраційну форму та електронну версію 

відредагованих тез необхідно надіслати на 

електронну або поштову адресу оргкомітету до 

01 грудня 2019 р. 

 

 

 

Участь для молодих вчених та студентів 

вузів-організаторів безкоштовна 

 

 

 

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 

УДК (Times New Roman, 12 pt., bold, 

центрування по лівому краю) 

Ініціали та прізвище автора (ів) науковий 

ступінь, вчене звання мовою тез (Times New 

Roman, 12 pt., bold, центрування по лівому 

краю) (канд. техн. наук – Ph.D.; доц. – Assoc. 

Prof.; докт. техн. наук – Dr.; проф.– Prof.). 

Організація, країна (Times New Roman, 12 pt, 

центрування по лівому краю), пропуск рядка 

10 pt. 

НАЗВА ДОПОВІДІ (Times New Roman, 12 pt., 

bold, центрування посередині) пропуск 

рядка 10 pt. 

Ініціали та прізвище автора (ів), науковий 

ступінь, вчене звання англійською мовою 

(Times New Roman, 12 pt., bold, центрування по 

лівому краю) 

НАЗВА ДОПОВІДІ англійською мовою (Times 

New Roman, 12 pt., bold, центрування 

посередині), пропуск рядка 10 pt. 

Текст публікації. 

Література (Times New Roman, 12 pt., bold, 

центрування по ширині рядка). 

 

Відредаговані тези доповідей обсягом 1-3 

повних сторінки друкуються на листках білого 

паперу формату А4 з полями 25 мм з усіх 

сторін. Тип шрифту Times New Roman, розмір − 

12 pt., інтервал – одинарний. Рисунки та 

ілюстрації оформляти на комп’ютері у 

форматах *.jpeg, *tiff, *pcx.  

 

Назва файлу повинна відповідати прізвищу 

першого автора на мові оформлення тез. 

 

 

 
 

 

 


