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Організаційний внесок за участь у
конференції складає 120 грн.
За переказ коштів через будь-яке
відділення
ПриватБанку
комісія
становить 1% від суми переказу.
Якщо Ви переказуватимете гроші через
ПриватБанк, то повідомте номер переказу
та своє ПІБ на електронну пошту кафедри
в обов’язковому порядку.
Переказ коштів здійснюється на ім’я
Святненко Анни Василівни.
Друковані збірники з тезами конференції
будуть розсилатися Новою поштою за
рахунок учасника.
У
PDF
форматі
збірники
будуть
розсилатися
на
електронні
адреси
безкоштовно.
ЗАЯВКИ ПРИЙМАЮТЬСЯ:

Заявки учасників конференції з позначкою «На
конференцію» просимо надсилати:
e-mail: kafedra.puign@gmail.com
тел. +38(044)531-99-81 – кафедра ПУіГН



ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Місце проведення:
Нацiональна академiя керiвних кадрiв
культури i мистецтв, м. Київ,
вул. Лаврська, 9, корп. 11, ауд. 211,
кафедра публічного управління та
гуманітарних наук.
Органiзатори:


кафедра публічного управління
та гуманітарних наук НАКККіМ.

До участi запрошуються:






науковці;
викладачi;
аспiранти;
студенти;
співробітники закладiв освiти,
науки, культури та громадських
організацій.

Форма участі у конференції
ДИСТАНЦІЙНА

Міністерство культури України
Національна академія керівних кадрів
культури і мистецтв
Інститут публічного управлiння та
кадровоï полiтики
Кафедра публiчного управлiння та
гуманiтарних наук

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь
25 травня 2017 р. у

ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВОТЕОРЕТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

«УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО:
ОСНОВНІ ВИМІРИ »

ЗАПРОШЕННЯ
м. Київ

Для участі у конференції необхідно
до 20 травня 2017 р. (включно)
надіслати електронною поштою:
 заявку учасника
 тези доповіді за такими
вимогами:
- Word, А4,
- Times New Roman,
- кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5;
- усі поля 20 мм;
- абзац 1,25;
- список літератури лише за наявністю
цитувань;
- до 5 сторінок.
- назва файлу повинна відповідати
імені та прізвищу учасника
конференції – Семенченко_С.О.doc;

Робочі мови конференції: українська,
англійська, російська.

За результатами конференції буде
надруковано збірник матеріалів
конференції (червень 2017)

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
ДОПОВІДЕЙ

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ
РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Секція 1. Історичний вимір: теорія і
практика.
Секція 2. Освітній вимір: теорія і
практика
Секція 3. Культурно-мистецький
вимір: теорія і практика

Секція 4. Психологічний вимір:
теорія і практика
Секція 5. Державно-управлінський
вимір: теорія і практика
Секція 6. Філософський вимір:
теорія і практика
Секція 7. Інформаційний вимір:
теорія і практика

УДК
Степанюк А.М., к.пед.н., доцент,
НАКККіМ, м. Київ, Україна.
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ
ПОДІЛЛЯ
Культура Поділля формувалася під
впливом багатьох історичних, культурних,
етнічних та соціальних факторів. Унікальність
Поділля
розкривається
в
органічному
поєднанні східних та західних культурних
традицій [1, с. 45].
Література:
1. Полохало Б.С. Поділля: історичні паралелі /
Б.С. Полохало // Вісник Київського
національного університету імені Тараса
Шевченка. Гуманітарні студії. – 2009. –- № 4
(13). – С. 32-50.

