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Шановні колеги! 

З нагоди відзначення 300-річчя з дня народження видатного українського 

філософа Григорія Сковороди,  

запрошуємо Вас і Ваших студентів прийняти участь у 

міжуніверситетському методологічному семінарі (у форматі круглого столу) на 

тему «Ідейний потенціал філософської спадщини Григорія Сковороди та 

виклики сьогодення», який відбудеться в дистанційному режимі 23.12.2021 р. 

о 15.00 за лінком: https://meet.google.com/skv-oibs-wcm (можна також відкрити 

Meet і ввести такий код: skv-oibs-wcm). 

 

Перший крок – це подання заявок на участь у круглому столі з темами Ваших 

доповідей до 22.12.2021 р. на електронну скриньку roundtable.if@gmail.com 

 

Другий крок – це подання тез доповідей  до електронної збірки матеріалів 

круглого столу до 20.01.2022 р. на електронну скриньку roundtable.if@gmail.com 

 

Ми готові до співпраці і чекаємо на Ваші теми та дослідження! 

 

 

Робочі мови круглого столу: українська. 

 

Вимоги до оформлення тез: 

Матеріал повинен бути ретельно відредагований та вичитаний. Обсяг 2-7 

сторінок, набрані в форматі А-4 з розширенням * .doc. Абзацний відступ 1,0 см. 

Міжрядковий інтервал – 1.5. Всі поля - 20 мм. 

 

В першому рядку (праворуч) – П.І.Б. (курсів, жирним шрифтом); наступний 

рядок (праворуч) – науковий ступінь, вчене звання, посада / курс, спеціальність, 

освітній рівень навчання, науковий керівник; назва організації (курсів, жирним 

шрифтом); назва публікації (вирівнювання – по центру, великими літерами, 

жирним шрифтом). Шрифт – Times New Roman, розмір 12 pt. 
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Шрифт тексту тез – Times New Roman, розмір 14 pt. В тексті тез не 

допускається використання жирного, курсивного та підкресленого шрифту; 

знаків примусового розриву рядків, сторінок; автоматичних списків; 

фотографій, кольорових елементів. Лапки в тексті «-». Посилання на літературу 

наводяться в тексті в квадратних дужках [1, с. 17]. Список використаних 

джерел та літератури розміщується в алфавітному порядку й оформляється 

відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та 

правила складання»). 

 

Файл заявки та файл тез повинні бути названі прізвищем автора: 

petrenko.zayavka; petrenko.tezy. 

 

До друку не приймаються матеріали, що не відповідають тематиці круглого 

столу, принципам академічної доброчесності, правилам оформлення, а також 

подані з порушенням встановленого порядку. Матеріали круглого столу будуть 

опубліковані без додаткового редагування. За зміст тексту і стилістику 

безпосередню відповідальність несуть автори. Відомості про автора та теми 

доповідей подаються в заявці у встановленій формі окремим файлом. 

 

У заявці подавати такі відомості: 

 

П.І.Б. (повністю, українською мовою)___________________________________ 

 

Місце роботи / навчання автора (ВНЗ) (повністю) _______________________  

 

Посада, кафедра (без скорочень), вчене звання, науковий ступінь / курс, 

спеціальність, освітній рівень навчання, науковий керівник   ________________ 

 

Тема доповіді______________________________________________________  

 

Електронна адреса (е-mail) для надсилання матеріалів _____________________  

 

Телефон (моб.) ___________________________________________________ 

 

Очна/заочна участь__________________________________________________ 

 

У комунікації з робочих питань перевага надається електронній пошті. Робоча 

електронна пошта круглого столу:  roundtable.if@gmail.com 
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Участь у круглому столі безкоштовна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок: 

 


