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Основні напрями роботи: 

 БОГОСЛІВ'Я 

 СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДУХОВНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 ЦЕРКОВНЕ ПРАВО 

 ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ 

 ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 БРАТСЬКИЙ РУХ 

 ІСТОРІЯ ОСВІТИ ТА НАУКИ ГЕТЬМАНЩИНИ 

 БІБЛІОЛОГІЧНА, БОГОСЛОВСЬКА, ЦЕРКОВНО-ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА КДА 

 УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА ТА БОГОСЛОВСЬКА ДУМКА В ДІАСПОРІ 

 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ XX СТ. 

 «ПРАВОСЛАВНИЙ ВІСНИК»: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ 

 ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ БОГОСЛОВСЬКОЇ ОСВІТИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ 

Робочі мови: українська, англійська. 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції, які відбудуться 17–18 листопада 

2015 р. в Київській православній богословській академії (01601 Київ, вул. 

Трьохсвятительська 8, Актова зала).  

Охочих взяти участь у роботі конференції просимо завчасно надіслати текст виступу з 

метою публікації у збірнику матеріалів конференції (до 2 жовтня 2015 р.) на адресу: 

Протоієрей Віталій Клос: vita1108@ukr.net (+38066-3507129).  

Дмитро Гордієнко: dmytro.gordiyenko@gmail.com (+38067-6058863) 

Вячеслав Корнієнко: aqwila@ukr.net (+38097-1800106) 

До матеріалів додати заявку із зазначенням теми доповіді, відомостей про автора 

(прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, звання, посада та місце роботи), а також 

контактних даних.  

Видання матеріалів конференції передбачається до початку її роботи 

 

Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників конференції. 

Статті приймаються такими мовами: українська, кримськотатарська, англійська, 

польська, білоруська, чеська, словацька, болгарська, сербська, хорватська та македонська. 

ВИМОГИ: 

Доповіді просимо надсилати в текстовому редакторі Microsoft Word, 14 кеглем з 

інтервалом 1,5; обсяг 7–12 сторінок (разом з бібліографією); у тексті не має бути 

примусових переносів; у першому рядку ліворуч – індекс УДК; у наступному рядку праворуч 

– сан, ім’я та прізвище або ініціали та прізвище (жирний шрифт); через рядок – НАЗВА 

СТАТТІ – по центру жирний шрифт. На початку статті вмістити анотацію українською та 

англійською мовами (4–5 рядків курсивом); Покликання на літературу повинні бути 

оформленні у вигляді автоматичних наскрізних виносок; абревіатури мають бути 

розшифровані. За наявності ілюстрацій, вони подаються в електронному варіанті з 

роздільною здатністю не менше 300 dpi. 

Відбір статей для друку здійснюється редакційною колегією. 

 Оргкомітет 
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ЗАЯВКА 

НА УЧАСТЬ У П’ЯТІЙ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«ПРАВОСЛАВ’Я В УКРАЇНІ» 
  

Прізвище_______________________________________________________________________   

 

Ім’я ______________________________________________________________________ 

 

По батькові ____________________________________________________________________ 

 

Посада _________________________________________________________________________ 

Науковий ступінь__________________________________________________________________ 

Учене звання__________________________________________________________________ 

Назва доповіді___________________________________________________________________ 

Організація______________________________________________________________________ 

 

Адреса  _________________________________________________________________________ 

 

Телефон ________________________________________________________________________ 

 

E-mail __________________________________________________________________________ 

 


