МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Ю. ФЕДЬКОВИЧА
КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГІЇ, РЕЛІГІЄЗНАВСТВА ТА ТЕОЛОГІЇ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ Л. ЮЗЬКОВА
КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ, СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ЛОДЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ПОЛЬЩА)
СЛОВ'ЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ШТАТУ ВАШИНГТОН (США)
ГО «СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ІНІЦІАТИВА»
ГО «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ РЕЛІГІЄЗНАВЦІВ»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Запрошуємо Вас взяти участь у
ІІІ міжнародній науково-практичній конференції

«СУСПІЛЬСТВО, ДЕРЖАВА І ЦЕРКВА У СПЕКТРІ
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
11-13 жовтня 2019 року
Місце проведення – Хмельницький національний університет
(м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11)
Конференцію включено до Плану проведення наукових конференцій
Міністерства освіти і науки України

-

Напрями роботи конференції:
світоглядні, віросповідні та ідеологічні трансформації крізь призму
сучасного соціогуманітарного дискурсу;
метаморфози новітньої релігійності: український та світовий контекст;
суспільна модернізація у світлі культурних перетворень та освітніх
пріоритетів;
ціннісні орієнтації особистості та проблема ідентичності в умовах
глобальності;
міжпарадигмальний характер моделей взаємозв’язку суспільства, держави та
церкви;
сучасне суспільство в динаміці політичних, релігійних та культуротворчих
процесів;
політичний процес в Україні: перманентний виборчий синдром.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Запрошуємо до участі науковців, викладачів, аспірантів, студентів,
представників громадських та релігійних організацій, органів влади, ЗМІ.
Заявку на участь у конференції разом із тезами доповіді просимо
надіслати до 25 вересня 2019 р. Заявка заповнюється онлайн на сайті
конференції за посиланням: http://uakhnu.wixsite.com/conference/blank-rogpi.

Оплату участі в конференції потрібно здійснити до 30 вересня 2019 р.
Реквізити
для
оплати
розміщено
на
сайті
конференції
http://uakhnu.wixsite.com/conference/blank-ka1hb, а також їх буде надіслано
учасникам електронною поштою.
Прохання здійснювати оплату лише після отримання підтвердження від
оргкомітету про включення Вашої заявки до програми конференції!
Організаційний внесок за участь у конференції (3 дні) становить:
- для очної форми участі – 450 грн. (включає друковану програму
конференції, сертифікат учасника, збірник матеріалів конференції, кава-брейки,
обіди та вечері, екскурсійну програму містом Хмельницьким, культурну
програму (театральна вистава або музичний концерт, відвідування музею),
участь у дводенному Форумі нових релігій України). Для студентів вартість
участі в конференції складає 350 грн. Для учасників з інших країн – 30 євро.
- для заочної форми участі – 170 грн. (включає друковану програму
конференції та збірник матеріалів конференції, поштове пересилання). Для
учасників з інших країн вартість заочної участі – 15 євро.
Примітка. Витрати, пов’язані з проїздом до м. Хмельницького і
проживанням, учасники оплачують власним коштом або коштом організації,
що відряджає. Оргкомітет надає організаційну підтримку в поселенні учасників
у готелях (вартість 2-місного номера – від 450 грн. за добу), хостелах (вартість
2-місного номера – від 260 грн. за добу), а також в гуртожитках Хмельницького
національного університету (приблизна вартість 130 грн. за людину).
Інформацію щодо можливих варіантів проживання буде надіслано учасникам,
які позначили відповідний пункт у заявці.
Публікація матеріалів конференції передбачається у вигляді тез
доповідей у збірнику матеріалів конференції та статей у науковопопулярному журналі «Людина. Суспільство. Держава» (Свідоцтво про
державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації ХМ № 823/310Р
від 02.12.2016 р., ISSN 2617-9334). Вимоги до оформлення тез і статей
додаються до інформаційного листа та розміщені на сайті конференції
http://uakhnu.wixsite.com/conference/blank-c1l7l.
Публікація в науково-популярному журналі оплачується додатково з
розрахунку 25 грн. за одну сторінку тексту + 30 грн. за пересилання поштою (за
потреби). Оплата проводиться після прийняття матеріалів до друку. Статті до
журналу приймаються до 13 жовтня 2019 р. Статті прохання надсилати на
електронну адресу оргкомітету – khnu@online.ua.
Зверніть увагу, що наявність п'яти науково-популярних публікацій з
наукової або професійної тематики враховується у п. 15 при визначенні рівня
кваліфікації науково-педагогічного (наукового) працівника відповідно до
Кадрових вимог щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти (ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження освітньої діяльності від 10
травня 2018 р.).
Увага! Видання збірника матеріалів конференції планується до початку
конференції. Видання науково-популярного журналу – протягом місяця після
проведення конференції.

Орієнтовна програма конференції:
11 жовтня –
наукові платформи в приміщенні Хмельницького національного університету
10:00 – реєстрація учасників конференції та вітальна кава
11:00 – відкриття конференції (вітальні промови організаторів та модераторів
конференції)
12:00 – вступна панель
13:30 – обід
14:30 – дискусійні панелі
17:30 – презентація наукових видань
18:30 – урочиста вечеря
12-13 жовтня –
ФОРУМ НОВИХ РЕЛІГІЙ УКРАЇНИ
Метою Форуму є зростання рівня обізнаності громадськості із діяльністю та
віровченням нових для України релігійних течій, а також безпосереднє фахове
дослідження неорелігійних рухів науковцями та молодими дослідниками релігій.
Хедлайнери Форуму – представники нових релігійних організацій України.
Учасники Форуму – науковці, викладачі, молоді дослідники релігій, студенти,
представники влади, громадських організацій та ЗМІ.
Орієнтовний план Форуму:
12 жовтня
9:30 – реєстрація учасників Форуму та вітальна кава
10:30 – відкриття Форуму (вступне слово організаторів, модераторів та надихаючі
лекції від хедлайнерів)
11.30 – оглядова екскурсія містом Хмельницьким
13:30 – обід
14:30 – презентації релігійних організацій (основи віровчення та практики, історія
становлення тощо)
17:30 – дискусія за підсумками роботи першого дня Форуму
18:15 – вечеря
19:00 – культурна програма (відвідування театральної вистави / музичного концерту)
13 жовтня
10:00 – вітальна кава
10:30 – майстер-класи, презентації, кейси релігійних організацій
13:30 – обід
14:00 – культурна програма (відвідування музеїв)
15.30 – баркемп / дискусійна платформа
17:30 – підсумки Форуму, нетворкінг, плани на майбутнє
18:30 – від’їзд учасників

Актуальна інформація щодо конференції розміщена на сайті
http://uakhnu.wixsite.com/conference.
Будь-яку додаткову інформацію можна отримати, надіславши
електронного листа організаційному комітету на e-mail: khnu@online.ua та за
номерами телефонів: +380 63 7556383; +380 96 9334289.

Вимоги до оформлення тез доповідей
Тези доповідей приймаються до друку українською або будь-якою іншою
мовою з обов’язковою короткою анотацією англійською мовою (максимум три
речення).
Обсяг тез – не більше 3-х сторінок тексту формату А4 відповідно до вимог,
включаючи анотацію. Вартість публікації кожної додаткової сторінки становить
20 грн.
Тези мають бути оформлені таким чином:
1. Прізвище та ім’я автора/авторів; нижче – назва наукової установи чи
навчального закладу (праворуч, напівжирним). Крапку наприкінці не ставити.
2. Назва доповіді (великими літерами, напівжирним, вирівнювання – по
центру). Крапку наприкінці не ставити.
3. Коротка анотація (до трьох речень) англійською мовою. На початку
анотації – прізвище та ім’я автора/авторів та назва статті англійською мовою.
4. Текст тез і список літератури (за наявності). Посилання на літературу в
тексті наводяться в квадратних дужках (за наявності).
При наборі тексту слід дотримуватися таких вимог:
1) використовувати текстовий редактор Microsoft Office Word або його
аналоги; файл обов’язково зберігати у розширенні .doc або .docx;
2) розмір паперу – А4, орієнтація – книжкова;
3) вимкнути «перенос»;
4) відступ першого рядка кожного абзацу робиться автоматично через
меню Microsoft Word (Формат – Абзац – перший рядок: відступ на 0,5 см);
5) поля: верхнє, нижнє, праве та ліве – 2 см;
6) шрифт – Times New Roman, розмір – 14; інтервал – 1,5 рядка;
7) таблиці набираються шрифтом Times New Roman 12 з одинарним
міжрядковим інтервалом;
8) малюнки та діаграми мають бути зроблені у додатку до Microsoft Word
– Microsoft Graph;
9) малюнки, діаграми і таблиці створюються з використанням чорно-білої
гами. Використання кольору і заливок не допускається. Всі малюнки і таблиці
повинні мати назву;
10) відстань між словами – не більше одного пропуску, прохання уникати
зайвих «пробілів» між словами.
Відповідальність за достовірність наведених фактів, цитат, статистичних
даних, власних назв, логічну коректність та фахову відповідність несуть автори.
Тези доповідей друкуються в авторській редакції.
Тези доповідей студентів друкуються за умови зазначення прізвища, імені
та по-батькові наукового керівника і наявності надісланої копії (скану) його
рекомендації.

Вимоги до оформлення статей
у науково-популярний журнал «Людина. Суспільство. Держава»
Статті приймаються до друку українською, російською, англійською,
польською та німецькою мовами.
Статті мають бути оформлені таким чином:
1. Назва статті (великими літерами, напівжирним, вирівнювання – по
центру). Крапку наприкінці не ставити.
2. Ім’я та прізвище автора/авторів (праворуч, напівжирним).
3. Текст статті.
4. Посилання на літературу із зазначенням назви джерела подавати
безпосередньо в тексті в квадратних дужках.
При наборі тексту слід дотримуватися таких вимог:
1) використовувати текстовий редактор Microsoft Office Word або його
аналоги; файл обов’язково зберігати у розширенні .doc або .docx;
2) розмір паперу – А4, орієнтація – книжкова;
3) вимкнути «перенос»;
4) відступ першого рядка кожного абзацу робиться автоматично через
меню Microsoft Word (Формат – Абзац – перший рядок: відступ на 0,5 см);
5) поля: верхнє, нижнє, праве та ліве – 2 см;
6) шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5;
7) таблиці набираються шрифтом Times New Roman 12 з одинарним
міжрядковим інтервалом;
8) малюнки та діаграми мають бути зроблені у додатку до Microsoft Word
– Microsoft Graph;
9) малюнки, діаграми і таблиці створюються з використанням чорно-білої
гами. Використання кольору і заливок не допускається. Всі малюнки і таблиці
повинні мати назву;
10) відстань між словами – не більше одного пропуску, прохання уникати
зайвих «пробілів» між словами.
Статті друкуються в авторській редакції.
Відповідальність за достовірність наведених фактів, цитат, статистичних
даних, власних назв, логічну коректність та фахову відповідність несуть автори.
Редколегія залишає за собою право відхиляти статті, що подані з
порушенням вимог, а також здійснювати стилістичне редагування.

