МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Робочі мови конференції: українська,
білоруська, російська, англійська.

КАФЕДРА СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ПРАВА
КАФЕДРА ІСТОРІЇ БІЛОРУСІ ТА ПОЛІТОЛОГІЇ

Оперативна інформація про роботу
конференції розміщується на сайті:

www.btsau.kiev.ua

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Оргкомітет буде вдячний Вам, якщо Ви
ознайомите з цією інформацією своїх колег,
зацікавлених в участі в нашій конференції.

Міжнародна науково-практична конференція
«П’яті Бердяєвські читання»

31 травня 2017 року

Біла Церква
2017

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Білоцерківський
національний
аграрний
університет запрошує до участі у міжнародній
науково-практичній конференції «П’яті Бердяєвські
читання».

Даниленко А.С., д-р екон. наук, академік НААН,
ректор Білоцерківського НАУ, голова оргкомітету;

Тематичні напрями:











Бердяєв і філософська культура XX–XXI
століть;
Релігія и політика в сучасному світі;
Філософія історії у творчості європейських та
американських мислителів;
Міфологічна та релігійна свідомість: шляхи
трансформації від витоків до сучасності;
Етика і естетика: історія та сучасність;
Філософія науки і техніки як напрям
філософських пошуків;
Традиційна і сучасна логіка;
Штучний інтелект і майбутнє людства;
Бердяєви та їх соціальний час;
Методологія
історичних
досліджень
слов’янської цивілізації.

Для
включення
доповіді
до
програми
конференції та участі в ній необхідно до 11 травня
2017 року на адресу оргкомітету чи електронну
пошту надіслати заявку та тези.

За матеріалами конференції буде сформовано
електронний збірник тез, який розміщуватиметься на
сайті: www.btsau.kiev.ua

Харьковщенко Є.А., д-р філос. наук, проф., зав.
кафедрою релігієзнавства Київського національного
університету імені Тараса Шевченка;
Борщовецька В.Д., канд. пед. наук, доцент, декан
факультету права та лінгвістики;
Мельник Л.М., канд. політ. наук, доцент, зав.
кафедрою суспільно-гуманітарних дисциплін;
Ярмола О.В., канд. філос. наук, доцент кафедри
суспільно-гуманітарних дисциплін;
Чернецький Є.А., канд. іст. наук. (Україна), д-р
гуманітарних наук (Польща), зав. відділом інформ.краєзнав. роботи Білоцерківської міської ЦБС;
Водоп’янов П.О, чл.-кор. НАН Білорусі, проф., д-р
філос. наук;
Бурак П.М., канд. філос. наук, доцент, зав. кафедрою
філософії та права БДТУ;
Коваль О.В., канд. іст. наук, ст. викладач кафедри
історії Білорусі та політології БДТУ.
Сокольська М.О., зав. редакційно-видавничого
відділу Білоцерківського НАУ.

ЗАЯВКА
на участь у роботі міжнародної науково-практичної
конференції «П’яті Бердяєвські читання»
1. Прізвище ___________________________________
2.Ім’я ________________________________________
3. По батькові _________________________________
4. Науковий ступінь, посада ____________________
5.Організація (повна назва)_____________________
6. Адреса _____________________________________
7. Телефон, e-mail ______________________________
8. Напрям _____________________________________
9. Назва доповіді _______________________________
10. Потреба в гуртожитку ________________________
11.Форма участі в конференції (очна, заочна)
___________________________________________
12. Дата__________________ Підпис ______________
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Подані тези повинні стисло відображати зміст
доповіді, містити відомості про актуальність напряму
досліджень, основні результати та їх інтерпретацію,
завершуючись коротким узагальнюючим висновком
без повторювання вже викладеного матеріалу та
підписані автором.
Відсилати тези на e-mail: berdyaev_konf@ukr.net

Адреса оргкомітету:

Обсяг тез – до двох сторінок формату А4 Word
для Windows, шрифт Times New Roman, кегль 12,
одинарний інтервал, поля по 2,0 см кожне.

Білоцерківський національний аграрний університет,
корпус № 6, Олександрійський бульвар 96, м. Біла
Церква, Київська обл., Україна, 09100

Зразок оформлення тез

Тел.: +38-0456-34-67-00
e-mail: berdyaev_konf@ukr.net
Телефон для довідок:
Мельник Людмила Миколаївна – (067) 849-83-30
e-mail: milam2015@ukr.net

УДК 639.2.03
ПРИСЯЖНЮК Н.М., канд. філос. наук
Білоцерківський національний аграрний університет
dafras@ukr.net
ДЕМІУРГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВЛАДИ
У ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ БЕРДЯЄВА

