
 

 

Міністерство освіти і науки України 
Науково-дослідний інститут українознавства 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнському круглому столі на тему 
«Значення духовно-культурної спадщини Григорія Сковороди для 
збереження національної самобутності вітчизняної культури в умовах 
російсько-української війни та у післявоєнний період», який відбудеться 8 
грудня 2022 р. у місті Києві (вул. Ісаакяна, 18).  

Урочисте святкування 300-річчя від дня народження видатного 
українського філософа, мислителя, просвітника, педагога і музиканта Григорія 
Сковороди (1722–1794) є доброю нагодою для всебічного, комплексного 
вивчення і творчого осмислення його багатобарвної духовно-культурної 
спадщини на засадах і принципах міждисциплінарного синтезу.  

На засіданні Круглого столу передбачається обговорити широкий спектр 
питань, пов’язаних із сучасною інтерпретацією філософських та літературних 
творів Григорія Савича Сковороди, його життєвий і творчий шлях, значення 
духовної спадщини мислителя в умовах російсько-української війни.  

1) Біографія Григорія Савича Сковороди у світлі джерел, 
ретроспективних та сучасних соціогуманітарних досліджень. 

2) Сутність та особливості філософсько-світоглядної системи Григорія 
Сковороди. 

3) Літературно-поетична та мовна спадщина Григорія Сковороди в 
контексті історії та сучасності. 

4) Г. Сковорода як поет і музикант. 
5) Інтелектуальний потенціал філософських ідей Г. Сковороди в сучасній 

Україні та світі. 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у наукових дискусіях з окресленої 
проблематики і подавати тематичні статті, присвячені спадщині Григорія 
Сковороди, до чергового номеру фахового журналу «Українознавство».  

 
Контакти: 
Відділ філософії та геополітики (Катерина Василівна, т. 097-1145621, 
email: kvitka2155@gmail.com)  



Технічні вимоги до оформлення та подання авторського оригіналу 

статті: 

Поля: верхнє — 3 см, праве — 1,5 см, ліве та нижнє — 2,5 см.  

Редактор: MSWord. Гарнітура: Times New Roman, кегель (розмір) 14, 

інтервал 1,5.  

Нумерація сторінок обов’язкова.  

У верхньому лівому кутку вказується шифр УДК. Назва статті друкується 

великими літерами, жирним шрифтом по центру сторінки, під нею, 

праворуч, — ім’я та прізвище автора (жирним шрифтом),  

ID ORCID, науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, після 

них у дужках основним шрифтом друкуються адреса та номер телефону 

автора.  

Тексту статті передують анотація разом з ключовими словами 

українською (приблизно 2000 знаків з пробілами) та англійською мовами. 

Детальніше вимоги Ви можете переглянути на нашому сайті в розділі 

журнал «Українознавство». 


