
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ

ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ ТА ПРАВА
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!
Запрошуємо вас до участі в роботі наукової конференції «Гегелівські штудії»,

присвяченої 250-річчю з дня народження Г.В.Ф. Гегеля

Тема конференції: «Місце та роль ідейної спадщини Г.В.Ф. Гегеля в європейській та
світовій історії»

Конференція буде проведена в два етапи: 
19 листопада 2020 року — круглий стіл у м. Києві,

12 грудня — онлайн-конференція

КОЛО ПРОБЛЕМ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:
 Філософія Гегеля як квінтесенція духу його епохи
 Гегелівська діалектика як один із головних етапів розвитку сократичної традиції у

європейській філософії
 Вплив  Гегеля  на  розвиток  філософської  та  політичної  думки  в  слов’янських

країнах
 Доля гегелівської спадщини в англомовному світі 
 Гегельянське коріння сучасної французької філософії.  Гурток О. Кожева та його

вплив на формування напрямків і течій в сучасній філософії
 Роль класичної  німецької  філософської  традиції  у вихованні культури мислення

сучасної людини
 Вплив філософії Гегеля на розвиток природознавства та суспільних наук
 Гегелівська  філософія  та  революційно-демократична  традиція  в  художній

літературі
 Музика  і  діалектика:  Гегель  і  Бетховен  (до  250-річчя  від  дня  народження

Бетховена)
 Гегелівська  «Філософія  права» як  одне  з  ідейних  джерел  європейської

демократичної традиції
 Гегель  і  християнство,  або  Чому  учні  класичного  протестантського  філософа

виявилися родоначальниками нового етапу у розвитку атеїзму
 Младогегельянство та його роль в європейській історії: марксизм та анархізм
 Вплив  гегельянства  на  формування  філософії  екзистенціалізму,  психоаналізу  та

постмодернізму
 Критика гегельянства «зліва» і «справа»
 Феномен циклічного зростання інтересу до гегелівської філософії та особливості

його сучасного етапу
 Сучасні  національні  центри  гегелівських  студій  в  академічному  та

позаакадемічному середовищах
 Проблема перекладу творів Гегеля різними мовами: текстологічний та культурний

аспекти
 Розвиток діалектичної традиції в рамках київської школи філософії: П.В. Копнін,

М.Л. Злотіна, В.І. Шинкарук, В.О. Босенко, А.С. Канарський



Мови конференції: українська, російська, англійська

Матеріали для  участі  в  онлайн-конференції  надсилати  на  електронну  пошту
hegel.conf.kpi@gmail.com до 5 грудня 2020 року.  Для  відвідування конференції без доповіді
учаснику необхідно надіслати заяву про участь на електронну пошту, вказавши «відвідування
конференції» в графі «Напрямок, в якому планується доповідь».  

Вимоги до матеріалів:
Тези, обсягом до 3-х сторінок, формат А4; поля: верхнє, нижнє, ліве – 2 см, праве – 1,5 см;
шрифт Times New Roman, кегль 13,5, абзацний відступ – 1,25 см, міжрядковий інтервал –

1,12. Назва доповіді (друкується напівжирними літерами без використання клавіші CapsLock,
кегль 14) вказується в центрі, у попередніх 3-х рядках праворуч наводяться прізвище та
ініціали авторів (курсивними літерами, кегль 14), далі – місто (кегль 13,5) та електронна

адреса (кегль 14).

Приклад оформлення:

І. Петренко 

м. Київ
penhdj@gmail.com

Гегельянські мотиви у творчості І.Я. Франка

Текст

Список використаних джерел
1. Вічний революціонер. Мовами народів світу. – Львів; Каменяр, 1970.

– 87 c.

 У заявці на участь має бути вказано:
 Прізвище, ім’я та по-батькові учасника;
 Напрямок, в якому планується виступ;
 Назва організації та її адреса;
 Посада, науковий ступінь (якщо є);
 Адреса для листування (з поштовим індексом);
 Контактний телефон та e-mail;

Тези, що не відповідатимуть вказаним вимогам, або надіслані без заяви, прийматися
до розгляду не будуть.

Оргкомітет залишає за собою право відбору тез у відповідності до тематики конференції
та вимог оформлення матеріалів. За зміст тез несе відповідальність автор.

За  результатами  роботи  конференції  передбачається  видати  збірник  матеріалів  в
електронному та паперовому варіантах. 

Оргвнесок не передбачається.

Контакти Оргкомітету:
Піхорович Василь Дмитрович, 097-572-7496

Гавва Олександр Володимирович, 063-599-22-39

mailto:hegel.conf.kpi@gmail.com

