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Шановні колеги!  

Запрошуємо Вас до участі у роботі  

круглого столу  

«ФІЛОСОФСЬКО-СВІТОГЛЯДНИЙ 

ВИМІР СУЧАСНОСТІ: 

МІЖГАЛУЗЕВІ ДИСПУТИ» 

Присвячено Всесвітньому дню філософії 

 

адреса проведення: 

Україна, 73013, м. Херсон,  

вул. Університетська 21, головний корпус 

ХДУ. 

 

18 листопада 2021 року 

 

Мета роботи: обмін досвідом з 

комплексних проблем сучасності та 

окреслення шляхів їх вирішення. 

 

В рамках круглого столу планується 

робота за такими 

напрямами 

 виклики сучасності для соціально-

гуманітарних наук; 

 актуальні проблеми філософської 

науки; 

 філософія освіти; 

 теорія та методика викладання 

філософії у закладах вищої освіти; 

 актуальні проблеми соціологічної 

науки:; 

 історія та сучасні виклики 

богослов’я; 

 актуальні проблеми історичної 

науки; 

 актуальні проблеми психології; 

 

Робочі мови круглого столу: 

англійська, українська. 

 

Умови участі у роботі круглого столу 

Для участі у роботі круглого столу та 

публікації тез у збірнику матеріалів 

необхідно у термін до 15 листопада 

2021 року надіслати до оргкомітету 

заявку, тези доповіді на електронну 

адресу: al.cheremisin@gmail.com 

Вимоги до оформлення тез доповідей 

1. Тези доповідей приймаються до 

друку англійською, українською мовами. 

2. Обсяг тез 2-3 сторінки (разом зі 

списком використаних джерел), текстовий 

редактор Word for Windows (розширення 

doc, docx). Орієнтація  книжкова. 

Міжрядковий інтервал одинарний, 

абзацний відступ 1,0 см. Усі береги 

1,5 см. Шрифт Times New Roman. Розмір 

кегля 12. Сторінки не нумеруються. 
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3. Прізвище та ініціали автора (авторів) 

розміщують у правій частині аркуша, 

нижче – назва установи (без скорочень)  

курсивом, через 1 інтервал – назва тез 

великими літерами напівжирним 

курсивом; далі через 1 інтервал за 

шириною аркуша – текст (без переносів). 

4. Таблиці позначаються згори як 

«Таблиця 1. Назва таблиці (за потреби)», 

вирівнюючи праворуч. Розмір шрифту в 

таблицях – 12, інтервал – 1. Для формул 

використовувати внутрішній редактор 

формул Microsoft Word. 

5. Посилання за текстом у квадратних 

дужках. У кінці тексту тез вказують 

список використаних джерел під словом 

«Література», що друкують по центру 

напівжирним курсивом. Оформлення: 

розмір кегля – 12, нумерація за абеткою, 

курсивом. 

6. Електронною поштою надсилають: 

тези доповіді та заявка на участь у 

круглому столі у двох різних файлах: 

«тези_Михайленко», 

«заявка_Михайленко». 

Тези доповідей друкуються в 

авторській редакції.  

Матеріали роботи круглого столу 

будуть опубліковані у вигляді 

електронної версії збірника (формат pdf) і 

розміщені на сайті Херсонського 

державного університету на web-сторінці 

за адресою: https://www.kspu.edu   

 

Заявка 

на участь у роботі круглого столу 

«Філософсько-світоглядний вимір 

сучасності» 

Прізвище___________________ 

Ім’я________________________ 

По батькові_________________ 

Науковий ступінь, вчене звання_ 

Місце роботи________________ 

Посада_____________________ 

Назва доповіді_______________ 

Тематичний напрям __________ 

Електронна адреса___________ 

Контактний телефон__________ 

Форма участі в конференції (очна 

/ заочна / дистанційна (онлайн)) 

_________ 

 

Зразок оформлення тез 

Костючков С. К..  

Херсонський державний університет 

 

АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПОВОРОТ 

У ПОСТНЕКЛАСИЧНІЙ НАУЦІ 

 

Зміна епохи модерну реаліями 

постмодерну супроводжується низкою 

методологічних поворотів … О. Огурцов 

стверджує, що «прихильники …» 

[1, c. 94]. 

 

Література 
1. Огурцов, О. П. Антипедагогіка: 

виклик постмодернізму Вища 

школа. 2003. №6. С. 92-99. 

2. Константінова, В. М. Урбанізація: 

південноукраїнський вимір (1861–

1904 роках). Запоріжжя: АА 

Тандем, 2010. 569 с. 

 

Контактна інформація 

оргкомітету 

Е-mail: al.cheremisin@gmail.com 

Телефони для довідок 

Черемісін Олександр Вікторович 

(066) 98 30 422 

 

Примітка:  
1. Про одержання матеріалів для 

участі у роботі круглого столу 

Оргкомітет обов’язково надішле 
підтвердження.  

2. У випадку неодержання 

підтвердження просимо 
звернутись до Оргкомітету. 
3. Кожному учаснику роботи круглого 

столу буде наданий сертифікат (6 год). 

4. Участь у роботі круглого столу є 

безкоштовною. 

https://www.kspu.edu/
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