МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
26 жовтня 2021 року Науково-дослідний інститут українознавства в
рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Українознавство: нові
виклики і перспективи в гуманітарній сфері» проводить круглий стіл на тему:
«Розбудова громадянського суспільства в Україні: здобутки, проблеми,
перспективи» (головуючий – доктор філософських наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України Крисаченко Валентин Семенович).
Тематичні напрями круглого столу:
1. Громадянське

суспільство

в

Україні:

аспекти

постановки

та

осмислення проблеми.
2. Громадянське суспільство в Україні і громадськість життя нації.
3. Гуманітарні

пріоритети

консолідації

українського

суспільства:

проблеми національної та громадянської ідентичності.
4. Утвердження

суспільних

цінностей

та

формування

ціннісних

орієнтацій українців як пріоритетні чинники розбудови громадянського
суспільства в Україні.
5. Національний менталітет та національно-політична активність як
засадничі принципи розбудови сучасного громадянського суспільства.
6. Розбудова громадянського суспільства як чинник протидії зовнішнім та
внутрішнім небезпекам та загрозам.
7. Роль громадянського суспільства у створенні умов для реалізації
стратегії сталого розвитку.
8. Проблеми становлення інформаційного суспільства у контексті
українських реалій.

До участі запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти,
дослідники та всі зацікавлені темою круглого столу. Початок о 14:00 за
київським

часом.

Науково-дослідний

інститут

українознавства

МОН

України, м. Київ, к. 201.
Круглий стіл відбудеться в очній та заочній формах:
Очна – передбачає особисту присутність, виступ з доповіддю та участь в
обговоренні теми заходу. Заочна – публікація статті з теми круглого столу в
журналі «Українознавство»
Для участі в круглому столі необхідно до 17 жовтня 2021 року
(включно) надіслати заявку на участь в круглому столі на електронну адресу
контактної особи Турпак Надії Василівни: turpak.nadiya@ukr.net, телефон:
O66-251-61-05. У заявці вказати: 1. Прізвище, ім’я, по батькові; 2. Вчений
ступінь, звання; 3. Місце роботи, посада; 4. Тема доповіді; 5. Телефон і
електронна адреса, форма участі: очна чи заочна. Статті до журналу
«Українознавство» приймаються до 10 листопада 2021 року (об’єм від 0,5 до
1 др. арк.; вартість однієї сторінки – 30 грн.). З вимогами до оформлення
статей можна ознайомитися на сайті журналу.

