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ВНЗ «Національна академія управління» у 2001 р. започаткувала суспільнонауковий проект «Духовні цінності українського суспільства у світлі співпраці
суспільствознавства і богослов’я». У рамках цього проекту проводяться щорічні
науково-практичні конференції, присвячені актуальним гуманітарним проблемам
сучасності. Метою конференцій є обговорення основних принципів, на яких має
будуватися життя людини у світі, що постійно змінюється та зазнає нових викликів.
Цього року Оргкомітет пропонує таку тему конференції:
«Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей»
Для обговорення та дискусій на пленарному та секційних засіданнях виносяться
основні тематичні напрями:
 Батьківщина і ставлення до неї у розумінні богослов’я і суспільствознавства;
 патріотизм у морально-етичних концепціях: основні поняття та їх значення в
сучасному суспільстві;
 історичні витоки сучасного патріотизму;
 громадська активність як прояв патріотичних почуттів;
 роль патріотизму у формуванні політичної нації;
 національні інтереси і патріотизм: способи взаємовизначення;
 національні інтереси в соціально-економічній сфері;
 бізнес-інтереси і патріотизм: точки сумісності;
 соціальна справедливість: основні форми та їхній вплив на ставлення до держави;
 інформаційні впливи у боротьбі за почуття громадян.
Запрошуємо науковців, викладачів, аспірантів і студентів
взяти участь у роботі конференції.
Конференція відбудеться 14 травня в приміщенні ВНЗ «Національна академія управління» за адресою:
м. Київ, вул. Вінницька, 10. Початок роботи конференції о 10:00; реєстрація о 09:30.
Довідки за телефонами:
098-351-08-74 (відповідальний секретар оргкомітету Привалко Тетяна Вікторівна);
(044) 246-24-38, 246-24-46, 296-90-16.

Тему і тези виступів надсилати до 01 травня 2015 р. на електронну адресу:
tetyana_v_p@ukr.net Повідомлення про включення до програми конференції заявник
отримує впродовж одного тижня на електронну адресу, вказану у заявці.
За матеріалами конференції планується видання збірки. Пріоритетність при
включенні до збірки надається безпосереднім учасникам конференції (виступ на
пленарному чи секційному засіданнях). Вартість авторського примірника збірки
становить 50 грн. (оплата здійснюється при отриманні збірки). За умови дистанційної
участі, вартість авторського примірника збірки становить 100 грн. Оплата у такому разі
здійснюється через безготівковий розрахунок – після отримання повідомлення про
рішення оргкомітету про включе6ння тез доповіді до збірки. Авторський примірник
дистанційним учасникам висилається на пошту, вказану у заявці.
Орієнтовний час виходу збірки – жовтень 2015 р.
Проїзд до місця проведення конференції:
від залізничного вокзалу – вихід через Південний вокзал, направо – до зупинки «вул. Лукашевича» –
маршрутне таксі №№ 196, 302, 496, 499; вихід через Південний вокзал, наліво – до зупинки «площа
Кривоноса» – маршрутне таксі № 231(1); від автовокзалу – маршрутне таксі № 220. Загальний
орієнтир – рух у напряму аеропорту «Київ» («Жуляни»), друга зупинка після Севастопольської площі –
«вул.
Вінницька».
Детальніша
інформація
–
за
посиланням:
http://nam.kiev.ua/index.php?do=static&page=1055
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Тези подаються у двох варіантах обов’язково: роздрукованому та електронному (формат .doc або .rtf).
Електронний варіант має складатися з двох файлів: заявки та тез; назви обох файлів обов’язково мають
починатися з прізвища учасника. Для тих, хто планує брати безпосередню участь у конференції,
друкований варіант можна подати в день конференції. За умов дистанційної участі друковані тези
просимо надсилати за адресою: 03151, м. Київ, вул. Вінницька, 10. ВНЗ «Національна академія
управління», кафедра суспільних наук.
Обсяг доповідей – до 3 сторінок, 6 тис. знаків, шрифт Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий
інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,0; поля – верхнє, нижнє – по 2,5 см; ліве, праве – по 2,2 см.

Для студентів та аспірантів необхідно надіслати рецензію (можна у відсканованому
вигляді) наукового керівника чи іншої особи, яка має науковий ступінь.
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