IX Всеукраїнська з міжнародною участю християнська
науково-практична конференція
«Формування основ християнської моралі в процесі духовного
відродження нації»
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IX All-Ukrainian with the international participation of the Christian
scientific-practical conference
"Formation of Christian morality foundation in the process of spiritual revival of the
nation"
Якою має бути духовність народу України?
Як християнська мораль може реформувати
морально-етичне обличчя нації?
Обговорити ці питання організатори конференції
запрошують керівників усіх християнських
церков міста, гостей: духовних лідерів
християнських церков, духовних закладів різних
конфесій, активних служителів Церкви, ректорів
та директорів навчальних закладів, лідерів
студентських та громадських організацій, а також
представників мас-медіа, народних депутатів,
політиків, міністерств та відомств України, щоб
виробити спільний план дії.

Місце проведення:
Конференц-зал Кам'янець-Подільського
національного університету ім.. Івана Огієнка У
конференції зможуть взяти участь лише
зареєстровані учасники, кількість місць
обмежена, обслуговування відповідно до списку
зареєстрованих не пізніше ніж за 20 днів до
початку заходу.
Прохання дотримуватись порядку реєстрації!
Реєстрація розпочинається 25.01.2018 р.з 12.00
в К-ПНУ ім. Івана Огієнка, вул. Огієнка, 61
Для преси акредитація обов'язкова, вона
закінчується о 10.00 год.

Перехідний період, який переживає сьогодні українське суспільство, глибокі і системні реформи
у державних інститутах - це виклик для світських і духовних вихователів до пошуку нових шляхів та
підходів у розв'язанні складних проблем побудови високодуховного громадянського суспільства в
Україні.
Криза української держави засвідчує, що побудова громадянського суспільства неможлива без
духовно-морального відродження України, як фундаментальної підстави стабільності, громадської
злагоди і процвітання. Масове поширення таких аморальних та анти суспільних явищ як обман,
проституція, наркоманія, корупція, знецінення інституту сім’ї, зниження народжуваності, епідемія
СНІДу не тільки створюють негативний образ України в очах міжнародної спільноти, але й виявляють
всю неспроможність держави, в якій християнські загальнолюдські цінності не стали особистим
вибором для більшості громадян.
Протягом останніх двох десятиліть в Україні відбувається стрімка руйнація національної сімейної
політики та поглиблення кризи сімейних цінностей. Підтримуючи ініціативи міжфракційного
депутатського об'єднання «За Духовність, Моральність та Здоров'я України» виступаємо за
створення «Національного сімейного руху» та «Всеукраїнського форуму сім’ї», долучаємо свій голос
до роботи Міжфракційного об'єднання в ПАРЕ у питаннях захисту моралі протидії аморальним
ініціативам та їх популяризації: гомосексуалізму, одностатевих шлюбів, ювенальної юстиції тощо.
Церковні, державні та громадські інституції спільно відповідають за те, щоб утвердити та
примножити успадковані християнські цінності для побудови високодуховного, розвинутого,
демократичного суспільства.
Організатори Конференції щиро вдячні всім, хто молитовно, особистою присутністю і діяльністю
підтримає проведення даного Форуму.

Назва заходу: IX Всеукраїнська з міжнародною участю християнська науково-практична конференція
«Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації»
Статус: Всеукраїнський, перехід на Міжнародний

Місце:
Конференц-зал Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; вул.
Огієнка, 61
Мета заходу:
1. Наближення національної культури до загальнолюдських та біблійних цінностей;
2. Заповнення прогалин у духовному житті через повернення до біблійних принципів, як до одного
з найважливіших джерел духовності людства.
3. Вивчення, збереження, популяризація історико-культурної спадщини українського народу
пов'язаної з християнською мораллю.

Перспективи для України:
1. Підтвердження і зміцнення статусу міста, як глибоко духовного осередку, вільного
органічного розвитку культур, релігій, міжконфесійних стосунків.
2. Виховання, зміна, покращення морально-етичного обличчя молодого покоління, нації.
3. Збереження, популяризація історико-культурної спадщини, духовних цінностей.
4. Консолідація духовних сил між усіма конфесіями, політиками, громадськістю.
5. Захист сім’ї та Українських традицій, Біблійних сімейних цінностей у Державі.
Ця Конференція - можливість для освіти, церкви, політиків і державних діячів висловити свою
стурбованість станом морально-етичного обличчя нації, особливо молодого покоління, показати шляхи
виходу з глибокої духовної кризи суспільства, обговорити шляхи співпраці, партнерства.
Програма Конференції формується і організатори заохочують державних діячів, дипутатів
лідерів церков, освітян, науковців, громадськість зголоситися для обговорення на Конференції низки
питань:
• Що нині відбувається в українському суспільстві. В його життєвих сферах і, особливо, в
духовній?
• Які духовні цінності нам пропонує життя і якими мають бути справжні цінності людини,
сім'ї, родини?
• Яка мораль охоплює культурно-побутові відносини покоління людей початку третього
тисячоліття?
• Як Реформація церкви в Європі вплинула на становлення і зміни в Україні.
• Що значить виховання на принципах християнської моралі?
• Яка історична соціо-культурна спадщина наших церков, нашого міста, нашого народу?
• Якою має бути ціль життя людини і духовне сходження до істини.
• Як формується людська особистість в системі християнського світобачення, яке
значення має сім'я для її становлення?
• Фонеми ВІРИ, НАДІЇ,ЛЮБОВІ крізь призму СВЯТОГО ПИСАННЯ.
• Християнське відношення до економіки, бізнесу, політики, культури, мистецтва.
• Християнська етика праці, ведення справ та ділового партнерства.

Відповідно вимог ДАК МОН України наукова стаття має містити такі обов'язкові елементи:
• Постанова проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи
практичними завданнями;
• Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної
проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується означена стаття;
• Формулювання мети статті (постанова завдання);
• Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів;
• Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок з даного напряму.
Обсяг статті - до 4 сторінок формату Ф 4. Шрифт Times New Roman 14 пт. Стиль "Обычный»,
інтервал 1,5; абзацний відступ - 0,75 см.; вирівнювання - по ширині. Розміри полів: ліве - 30 смм, праве 15 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм. Граничні розміри таблиць та малюнків у тексті (104X170) мм2,
назву таблиці розміщувати над таблицею. Мінімальний розмір шрифту таблиці-8 пт. Елементи
заголовку: шрифт УДК в першому рядку зліва, без абзацного відступу; наступний абзац - ініціали та
прізвище автора (авторів), вчене звання, науковий ступінь; наступний абзац - назва статті. Далі
приводиться текст анотації та ключові слова українською мовою.
Посилання на використані джерела в тексті робляться за зразком:
[2,с. 364-367; 5, с. 127; 7-4; 12], де перше число - номер джерела в списку використаних джерел,
число після коми - номер сторінки (діапазон сторінок задається через дефіс), декілька джерел
відділяються крапкою з комою або дефісом. Зноски допускаються лише для коментарів в тексті. Зноска
створюється через меню програми - Вставка - Снорска... (обычная, автоматическая).
В кінці статті подається текст: «Список використаних джерел» - по центру
Список використаних джерел подається за вимогами ВАК (Бюлетень ВАК України. № 6, 2007, ст..
31-333). У списку слід розрізняти тире та дефіс, наприклад,... —1986. - Т. 7, № 6. — С. 79-83. Якщо у
посиланні вказуються номери сторінок, то у відповідному джерелі сторінки не вказуються.
Після списку використаних джерел подаються анотація та ключові слова англійською мовою.
Приклад оформлення матеріалів УДК...
Іванов І.І., доктор історичних наук, професор
Іваненко О.О., кандидат філософських наук, доцент
Теорія модульного навчання...
Текст анотації..,
Ключові слова...
... Текст статті...
Список використаних джерел
1 Резюме, ключові слова та відомості про автора просимо подавати двома

.

мовами. Наприклад: укр.-англ.

Summary...
Key words: ...
Відомості про автора (авторів): Прізвище, ім’я, по-батькові, вчене звання, посада.
Окремо просимо подати відомості:
• П,І,П
• Науковий ступінь, вчене звання
• Назва навчального закладу, який представляєте
• Адреса, Телефон,
E-mail Організаційні
Питання:
•
Виступи після надання матеріалу та реєстрації.
• Друк статей здійснюється за рахунок авторів статей Конференції. Вартість друку 50 грн.
• Проїзд, проживання та харчування здійснюється за рахунок учасників Конференції за
попередньою домовленістю з членами оргкомітету.
Якщо ви бажаєте виступити під час Конференції, організувати презентацію успішних проектів
співпраці з даної проблеми, або Ваша установа, партнерська компанія, навчальний, духовний
заклад, чи Ви, особисто зацікавлені в обговоренні можливості спонсорської підтримки цього
заходу, будь-ласка контактуйте з організаторами надіславши повідомлення електронною
поштою k-p.duhovna_rada@ukr.net тел. 0979424231, 0677679618 до 10.01.2018 р.!!!

