
Правила оформлення тез 
 

Обсяг –  до 2000 знаків. Редактор: 
Word 2007 і версії вище. Розмір паперу: 
А5 (210 х 150 мм). Орієнтація: книжкова. 
Всі поля 2 см. Шрифт: Times New Roman. 
Розмір шрифту: 12пт. Абзац: новий рядок 
(табуляція) 1см. Міжрядковий інтервал: 
1,0. Інтервал звичайний. Переносу слів 
немає. 

Розміщення на сторінці:  
1 рядок - назва докладу ВЕЛИКИМИ 

літерами, рівняння  по центру;  
2 рядок – прізвище та ініціали автора 

(авторів), шрифт звичайний, рівняння по 
центру;  

3 рядок – повна назва організації, міс-
то;  

4 рядок - телефон, e-mail.  
Нижче (через один рядок) друкується 

текст тез. Посилання на літературу (якщо 
є) в квадратних дужках. Після тексту тез з 
нового рядка напівжирним пишеться сло-
во Література (якщо є посилання). З на-
ступного рядка друкується список літера-
тури шрифтом в 11пт. Текст повинен бути 
уважно перевірений автором. Відпові-
дальність за помилки несе сам автор. 

Електронний варіант представляється 
на e-mail. Формат файлу *.rtf. Назва файлу 
повинна складатися з номера круглого 
столу, прізвища автора (якщо авторів де-
кілька – прізвища перших двох).  

Регламент пленарної доповіді 20 хв., 
виступу на круглому столі 10 хв. 

 

Запрошення можна тиражувати 

 та поширювати без обмежень 

 

Запрошені духовні лідери України та 

світу, працівники науки, культури, освіти, 

державні та громадські діячі, політики, 

економісти, представники релігійних гро-

мад. Запрошуємо і Вас до участі в обгово-

ренні цих проблем і шляхів їх практичного 

вирішення. 

Відкриття Форуму відбудеться 28 травня 

о 9.30. Місце проведення буде повідомлене 

додатково після подання заявки на участь у 

Форумі. 

Прохання також надсилати матеріали 

для Збірки «Універсальні загальнолюд-

ські цінності». 

Кінцевий термін подання заявки та тез 

- не пізніше 20 квітня 2016 р.  

 

Адреса  електронна:   

forumkyiv@ukr.net 

 

     Оплата за публікацію тез доповіді скла-

дає 100 грн. і здійснюється при реєстрації у 

день відкриття. Тези доповідей будуть ви-

дані перед Форумом. Оргвнесок 50 грн. 

 

Бажаємо успіхів! 
 

Контактні телефони: 
(096) 286-54-64  Березанська Наталія Іванівна 

(050) 386-54-34  Кожина Алла Василівна 

 

      

 
 

 

Громадянська платформа НОВА КРАЇНА 
Комітет з етики та гуманітарної експертизи 

Міжнародний центр розвитку ділової етики 

Рада громадських організацій України 
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28-29 травня 2016 року 
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„Шукаємо щастя по країнах, століттях, а 

воно скрізь і завжди з нами; як риба в воді, 

так і ми в ньому, і воно біля нас шукає нас 

самих. Нема його ніде від того, що воно 

скрізь. Воно схоже до сонячного сяйва — 

відхили лише вхід у душу свою”.   

Григорій Сковорода 

 

 

 

 

 

Рада громадських організацій, що про-

водить Форум - 2016: 

 

Громадянська Платформа Нова Країна 

Комітет з етики та гуманітарної експер-

тизи 

Українська асоціація з біоетики 

Культурно-освітній фонд "За покликом 

серця", Київ 

Фонд духовного розвитку "АНК", Київ 

Громадянський інститут лідерства, Київ 

Українська духовна республіка 

Українська академія цілісного світогляду 

Еколого-культурний центр «Київський 

дар» 

Міждисциплінарний центр психолого-

інноваційної культури, Львів 

Центр розвитку дитини, людини та сім’ї 

„СІН” 

Інститут громадських стратегій 

Благодійний фонд Сержа Гудмана 

Інститут вивчення щастя 

Нова генерація українських науковців 
Українська академія універсології 

 

 

Тематика Форуму: 

1. Громадянське суспільство, волонтерсь-

кий рух. 

2. Цінності як фактор відродження та роз-

витку українського суспільства  

3. Мистецтво бути щасливим у світі, що 

змінюється. 

4. Моральні, соціо-культурні та релігійні 

засади розвитку суспільства. 

5. Релігійна злагода як потреба часу. 

6. Біоетичні принципи життя. 

7. Просвіта, освіта, виховання – творення 

нової людини. 

8. Духовні основи здоров’я. 

9. Моральний вимір інформаційно-комуні-

кативного простору. 

10. Діалог як основа суспільного порозу-

міння. 

11. Криза як можливість. 

12. Якість життя, її складові. 

13. Мріємо про майбутнє.  
 

Програма Форуму 

28 травня, субота 

09.00 – 09.30 Реєстрація 

09.30 – 10.30  Відкриття  Форуму:  вітання                   

10.30 – 13.00 Пленарне засідання  

13.00 – 14.00 Перерва 

14.00 – 16.00 Секції та круглі столи 

16.00 – 17.30 Творчі майстерні 
 

29 травня, неділя 

09.30 – 10.00 Реєстрація 

10.00 – 12.00 Секції та круглі столи 

12.00 – 12.30 Перерва 

12.30 – 16.00 Пленарне засідання. Урочисте 

закриття Форуму.   
 

 

 

 

Для участі у ФОРУМІ просимо подати  

заявку до оргкомітету за  

електронною адресою: 

forumkyiv@ukr.net 
 

Прізвище _____________________________ 

Ім’я __________________________________ 

По батькові ___________________________ 

Посада, вчене звання ___________________ 

______________________________________ 

Організація ____________________________ 

______________________________________ 

Поштова адреса ________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

Тел. __________________________________ 

Факс _________________________________ 

e-mail _________________________________ 

Я хотів(ла) би виступити на тему __________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

Надішліть будь ласка це запрошення моїм 

колегам за адресою _____________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 
(підпис) 


