
 

 

Філософський факультет  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України 

Український науково-теоретичний часопис «Філософська думка» 

Освітня платформа «Plato’s Cave» 

 

запрошують на Міжнародну наукову конференцію 

молодих учених 

«ПЕРШІ УКРАЇНСЬКІ АНТИКОЗНАВЧІ СТУДІЇ», 

темою яких є 

«АНТИКОЗНАВЧІ СТУДІЇ В УКРАЇНІ:  

МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄ» 

Конференція відбудеться 13 червня 2020 року. 

Тематика читань: 

1. Антикознавство як міждисциплінарна галузь гуманітарного знання; 

2. Антикознавчі студії в Україні: історія становлення; 

3. Сучасні тренди у світовому антикознавстві: постаті, напрями, концепції. 



До участі запрошуються студенти, аспіранти, викладачі та науковці – 

історики, філологи, філософи, релігієзнавці і культурологи, сферою наукових 

інтересів яких є антикознавство.  

Закінчення реєстрації та прийому тез доповідей для участі у 

конференції – 15 березня 2020 року; кінцевий термін подання статей – 15 

травня 2020 року. 

Матеріали буде опубліковано після проведення процедури рецензування. 

Планується видання електронного збірника тез за матеріалами конференції та 

публікація шести найкращих статей в українському науково-теоретичному 

часописі «Філософська думка» 

Робочі мови конференції – українська та англійська. 

Місце проведення: м. Київ, вулиця Володимирська, 60, Філософський 

факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Форма участі — очна та заочна.  

Доповіді — усні, до 10 хвилин. Для ілюстрації доповіді буде надано 

можливість скористатися мультимедійним проєктором. 

Для участі у конференції просимо заповнити google-форму до 15 березня 

2020 року, в якій необхідно буде  подати наступні дані - ПІБ, афіляція, посада, 

курс (для студентів/аспірантів), контакти, номер секції, тема доповіді, а також 

власне текст доповіді. Реєстрація учасників через заповнення google-форми є 

обов’язковою.  

Посилання: https://forms.gle/cqAaoZUAqwujFXYn8 

Організаційний комітет: 

– науковий співробітник філософського факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка кандидат філософських 

наук Віталій Туренко; 

– науковий співробітник, голова Ради молодих учених Інституту 

філософії імені Г.С. Сковороди НАН України кандидат філософських наук 

Володимир Волковський; 

– науковий співробітник Президії НАН України, відповідальний секретар 

журналу «Філософська думка», співзасновниця освітньої платформи «Plato’s 

Cave» кандидат філософських наук Ксенія Зборовська. 

 

https://forms.gle/cqAaoZUAqwujFXYn8


При складанні тез рекомендується, уникаючи загальних фраз, якомога 

повніше розкрити суть роботи та викласти найголовніші її результати. Роботи 

повинні бути ретельно вивірені і відредаговані. Об’єм тез не має перевищувати 

2500 знаків (з пробілами). Розміщення в тезах ілюстрацій і таблиць не 

передбачено. При підготовці тез просимо ретельно вивіряти терміни та цитати 

грекою та латиною, а також виділяти їх курсивом. За якість опублікованих 

матеріалів відповідає автор.  

Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів для включення в 

програму конференції і може відхиляти заявлену доповідь без пояснення. 

 

Статті надсилати Ксенії Зборовській на адресу: 

xenija.zborovska@gmail.com.  

Зверніть, будь ласка, увагу на вимоги до підготовки статей! 

 

Вимоги до оформлення статей: 

— Організаційний комітет приймає матеріали у вигляді електронних 

текстів, надіслані електронною поштою на адресу редакції (електронний 

документ у форматі MS Word-97–2000 без позиціювання та переносів, шрифт 

— Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5, кегль 14, за винятком 

символьних шрифтів у формулах). 

— Необхідно подати україномовну та англомовну анотацію статті із 

викладенням головних методологічних і методичних засад дослідження, його 

результатів та висновків (обсяг — близько 1200 знаків), а також зазначити 

дисципліну, до якої належить стаття, й навести ключові слова українською та 

англійською мовами. 

—Прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон та e-mail автора, а 

також відомості про його місце роботи (з повною адресою), посаду, науковий 

ступінь і сферу дослідницьких інтересів слід подати на супровідній сторінці, де 

наводиться також ім’я та прізвище автора латиницею (за наявними 

документами, наприклад, за закордонним паспортом). 

— Бібліографічні відомості належить подавати наприкінці статті у 

вигляді списку літератури за абеткою (спочатку джерела, надруковані 

кирилицею, потім — латиницею, решту іншомовних джерел — у латинській 

транслітерації). Посилання на джерела слід наводити у тексті в дужках за 

міжнародними стандартами (напр.: [Бурбакі, 1978: т.1, с.1]), а коментарі — у 

посторінкових виносках із послідовною нумерацією. 
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— До цитат, що їх переклав автор, слід додати відповідні фраґменти 

мовою ориґіналу. 

— Якщо стаття містить ілюстраційний матеріал (таблиці, графіки, 

діаграми, рисунки тощо), кожен такий матеріал потрібно подати з відповідним 

підписом в електронному вигляді: таблиці, графіки та діаграми — у форматах 

Excel, рисунки — у форматах Corel Draw чи Adobe Illustrator (імпортовані у 

Word ілюстрації не придатні для подальшої роботи). 

— Організаційний комітет не повертає рукописи та не надає на них 

рецензії. Експертиза редакційної колеґії має суто внутрішнє призначення. 

— Автор не має права передавати в інші видання прийняті та ухвалені 

організаційним комітетом до друку матеріали. 

— Статті за підписами авторів висловлюють їхні погляди, які можуть не 

збігатися з позицією організаційного комітету. 

— Редакція має право скорочувати статті та здійснювати літературне 

редаґування. 

— Надання матеріалів організаційному комітету передбачає згоду на 

публікацію в друкованому вигляді у часописі «Філософська думка» та в 

електронній версії на сайті часопису, а також у виданнях, з якими редакція 

укладає відповідні угоди. 

 

 

 

 

 

 

 


