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Міністерство освіти і науки України  

Департамент освіти і науки Закарпатської обласної військової адміністрації 

Карпатський університет імені Августина Волошина 

Міжнародна академія богословських наук 

Мукачівсько-Карпатська єпархія Православної Церкви України 

Ужгородська українська богословська академія 

Православної Церкви України 

Інститут вивчення культурної спадщини святих Кирила та Мефодія  

університету Костянтина Філософа в Нітрі (Словаччина) 

Вища школа соціально-економічна в Пшеворську (Республіка Польща) 

Інститут Креативного Мислення –OZCRED (США, м.Нью-Йорк) 

Кафедра історії Церкви та візантології Православного богословського факультету 

Пряшівського університету Словацька Республіка) 

Кафедра слов’янських мов Міланського університету (Італійська Республіка) 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  
до XVІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції 

«Україна в умовах сучасних цивілізаційних змін»  
  

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
  

Запрошуємо Вас взяти участь у ХVІ Міжнародній науково-практичній конференції за 

співпраці із співорганізаторами, яка відбудеться 24 – 26 листопада 2022 року на базі 

Карпатського університету імені Августина Волошина (Україна,  Закарпатська область, 

м.Ужгород, вулиця Ю. Гойди, 4). 

До участі у конференції запрошуються науково - педагогічні, педагогічні та наукові 

працівники, здобувачі вищої освіти та зацікавлені особи. 

Робота конференції відбуватиметься в очній та дистанційній формі.  

Посилання, за яким учасники зможуть приєднатися до заходу, а також орієнтовний 

порядок роботи конференції будуть надіслані не пізніше 19 – 20  листопада 2022 року на 

електронну адресу, зазначену її учасниками під час реєстрації.  

Учасник конференції отримує сертифікат (1 кредит ЕКТС - 30 годин). 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Філософія та богослов’я 

Право та державне управління 

Менеджмент, економіка та фінанси 

Історія та політологія 

Педагогіка та психологія 

 



 У рамках конференції проводитимуться: 

 Міжнародний форум «AVE, SKOVORODA!», присвячений 300-річчю з дня 

народження Велета Духу і Слова, ноосферного Григорія  Сковороди; 

 Науково- педагогічні читання «Концептуальні засади професійної  діяльності».  

 

Робочі мови: українська, англійська, мови держав учасників. 

Форми участі: виступ, доповідь, тези, участь у дискусіях, повідомлення. 

Формат роботи: очна (офлайн), заочна (онлайн). 

 

Для участі у конференції просимо надіслати: 

 до 15 листопада 2022 р. заявку за формою, що додається; 

 до 10 грудня 2022 року публікації за електронними адресами  
 проф. Михайло Басараб – basarabmm@ukr.net (матеріали конференції та науково-  

педагогічних читань); 
 проф. Майя Артьомова – amg18@ukr.net (матеріали до Міжнародного форуму),  

які будуть видруковані безкоштовно у Науковому віснику Карпатського університету імені 

Августина Волошина, альманасі «Українське державотворення»,  журналі «Богословська 

думка в Україні» 

 

Участь у конференції та видання матеріалів є безкоштовними. 

Подача онлайн заявки учасника за цим посиланням: 

https://kau.com.ua/reiestratsijna-forma-uchasnyka/ 

 

Вимоги до оформлення матеріалів для публікації: 
Текст тез доповідей необхідно подавати у файлах, сформованих у редакторі MicrosoftWord 

Основний текст: шрифт - 12, інтервал - 1,1. 

Формат аркушів А4 (210 х 297 мм). 

Поля дзеркальні. 

Колонтитули: зверху - 1,6 см, знизу - 3,2 см. 

Сторінки не нумеруються. 

  

Організаційний комітет конференції 

Голова оргкомітету: 

 

 Віктор БЕДЬ, д. богосл. н., д. ю. н., проф., президент Карпатського університету імені 

Августина Волошина, президент Міжнародної академії богословських наук, єпископ 

Мукачівський і Карпатський, керуючий Мукачівсько-Карпатською єпархією Православної 

Церкви України (Україна, м. Ужгород). 

  

Координатори: 

 
Марина ДУБ – доктор педагогічних наук, професор, ректор Карпатського університету імені 

Августина Волошина,  завідувач кафедри психології, педагогіки та соціальної роботи  

e-маil: marina.dub@ukr.net  
 

Михайло БАСАРАБ, д-р філософії в галузі історії, проректор із наукової роботи, завідувач 

кафедрою богослов’я, філософії та гуманітарних наук Карпатського університету імені Августина 

Волошина  
тел. +38 – 050-204-7957, e-маil: basarabmm@ukr.net ; 

 

 Майя АРТЬОМОВА, д-р філософ.н., проф., проф. кафедри богослов’я, філософії та 

гуманітарних наук, директорка НДІ філософії, богослов’я та аналітики Карпатського університету імені 

Августина Волошина, акад. Міжнародної академії богословських наук, вч. секр. МАБН  

тел. +38 –066–795–63–35; e-маil: amg18@ukr.net; artyomova.maiya@gmail.com 

 

mailto:basarabmm@ukr.net
mailto:basarabmm@ukr.net
https://kau.com.ua/reiestratsijna-forma-uchasnyka/
mailto:marina.dub@ukr.net 
mailto:basarabmm@ukr.net 
mailto:basarabmm@ukr.net
mailto:artyomova.maiya@gmail.com

