
 

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України 

Харківська обласна державна адміністрація 

Національний літературно-меморіальний музей Г.С.Сковороди 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо  1 жовтня 2022 року взяти участь у  

ХХX Харківських міжнародних сковородинівських читаннях  

«МАНДРІВНИК ТРЬОМА СВІТАМИ ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА: 

ТВОРЧІСТЬ СКОВОРОДИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ФІЛОСОФІЇ 
До 300-річчя з дня народження»  

 

Під час читань планується розглянути такі питання: 

 Українська Сковородіяна: дослідження творчості Г.С.Сковороди в Україні 1991-

2021 рр. 

 Античні ідеї і мотиви в філософії та поезії Г.С.Сковороди. 

 «Любитель Біблії Григорій Сковорода». Сковорода як християнський мислитель.  

 Г.С.Сковорода і його філософія в духовному просторі європейського раціоналізму.  

Панельна дискусія: «Безперервно думай, щоб пізнати себе» (Г.С.Сковорода). Якій бути  

Україні майбутнього? 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

 

Для участі в читаннях необхідно надіслати до 15 вересня 2022  року  на E-mail 

skovoroda.m@gmail.com  i.v.karpenko@karazin.ua : 

 заявку для участі в читаннях (форма додається); назва файлу – прізвище 

автора латинськими літерами (Skovoroda.doc); 

 електронну версію статті; назва файлу – прізвище автора латинськими 

літерами (Skovoroda.doc) 

1) обсяг статті – до 12 стор. (0,5 друк. арк. – 20000 зн.) з анотацію українською та 

англійською мовами, що містить ключові слова (500 зн.) 

2) посилання подавати в тексті у квадратних дужках із зазначенням порядкового номеру 

та сторінки цитованого джерела, наприклад: [5, c.12–14]; 

3) список літератури подається за алфавітним порядком через рядок після основного 

тексту;  

Посилання на твори Г.Сковороди за академічним виданням 1973 року або за 

повною академічною збіркою творів за редакцією проф. Л. Ушкалова. 

 

Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для публікації. 

 

Відкриття читань відбудеться 1 жовтня 2022 року в приміщенні Національного 

літературно-меморіального музею Г.С.Сковороди або ж на території музею (в яблуневому 

саду чи біля дубу Сковороди) за адресою: Харківська обл., Золочівський р-н, 

с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3.   
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Робота секційних засідань відбудеться на базі Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. 

 

Додаткову інформацію можна отримати в Оргкомітеті  Сковородинівських читань: 

 

skovoroda.m@gmail.com Наталія Мицай, директорка Національного літературно-

меморіального музею Г.С.Сковороди 

 

i.v.karpenko@karazin.ua  Іван  Карпенко, декан філософського факультету Харківського  

національного університету імені В. Н. Каразіна 

 

 

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТІ  

у ХХX Харківських міжнародних сковородинівських читаннях 

«Мандрівник трьома світами Григорій Сковорода: творчість Сковороди в 

контексті світової філософії. До 330-річчя з дня народження» 

м. Харків, 1 жовтня 2022 року 

Прізвище, ім’я, по  

батькові 
 

 

Науковий ступінь,  

учене звання 
 

Місце роботи    
Посада  
Тема доповіді  
Запланована     

секція 
 

Адреса  
Контактні дані:  

телефон, е-mail 
 

Форма участі  

(очна/заочна) 
 

Потреба в   

запрошенні  
 

 

 

mailto:skovoroda.m@gmail.com
mailto:i.v.karpenko@karazin.ua

