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Шановні колеги! 

 

2 грудня 2022 року в Хмельницькому університеті управління та права 

імені Леоніда Юзькова відбудеться науково-практичний Круглий стіл 

«Український просвітитель-гуманіст, філософ, педагог Григорій Сковорода» 

(присвячений  300-й річниці з дня народження Григорія Сковороди) 

 

 Організаторами Круглого столу виступають кафедра філософії, 

соціально-гуманітарних наук та фізичного виховання та кафедра теорії та історії 

держави і права.  

 

Основні тематичні напрямки обговорення: 

1. Життя і творча спадщина Григорія Сковороди у світовому та 

слов’янському контексті. 

2. Філософська спадщина Григорія Сковороди і сучасність. 

3. Концепція людського щастя як мети і сутності буття у творчій спадщині 

Григорія Сковороди. 

4. Формування громадянської позиції особистості в спадщині Григорія 

Сковороди. 

5. Еколого-етичні погляди Григорія Сковороди. 

6. Духовно-моральні імперативи Григорія Сковороди і сучасність. 

 

Презентація доповідей та обговорення відбуватиметься у онлайн форматі 

(Google Meet) за посиланням:  https://meet.google.com/gid-nhqq-nyp 

До участі Круглого столу запрошуються науковці, викладачі та особи, які 

зацікавлені вказаною проблематикою. 

Початок роботи круглого столу: 11.00 годин 2 грудня 2022 року. 

Реєстрація - з 10.00 до 11.00 годин 2 грудня  2022 року. 

 

Для участі у роботі Круглого столу необхідно до 25 листопада 2022 

року (включно) надіслати на електронну адресу nauka@univer.km.ua заявку 

встановленого зразка. 



 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ 

Заявка на участь в науково-практичному Круглому столі 

«УКРАЇНСЬКИЙ ПРОСВІТИТЕЛЬ-ГУМАНІСТ, ФІЛОСОФ, 

ПЕДАГОГ ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА»,  

2 грудня 2022 року, м. Хмельницький 

 
Прізвище, ім’я, по батькові:   

Науковий ступінь,  

вчене звання: 

  

Місце роботи (навчання):   

Посада:   

Контактний телефон:   

E-mail:   

Назва доповіді (повідомлення):   

Форма участі  

(онлайн, заочна): 

 

Чи бажаєте Ви презентувати 

доповідь під час Круглого 

столу особисто? (так, ні) 

 

  
Отримання оргкомітетом заявки на участь у Круглому столі має бути 

підтверджено нашим повідомленням на вказану Вами електронну адресу. 

Якщо впродовж двох днів після надсилання заявки Ви не отримали відповідь, 

будь ласка, зателефонуйте координаторам оргкомітету Круглого столу. 

 

Для отримання додаткової інформації просимо звертатись до 

координаторів Круглого столу: 

– завідувача кафедри філософії, соціально-гуманітарних наук та 

фізичного виховання Виговського Леоніда Антоновича: моб. тел.: 067-861-

63-93;  

– завідувача кафедри теорії та історії держави і права Місінкевича 

Леоніда Леонідовича: моб. тел.: 097-507-38-01.   
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