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Оргкомітет запрошує здобувачів вищої освіти  до участі у міжкафедральному 

круглому столі  «Ще раз про кохання…», який відбудеться 12 лютого 2021 року о 

09.45 за адресою: м. Вінниця, вул Академіка Янгеля 4, ауд 154.   

 

 

Мета круглого столу – стимулювати інтерес здобувачів освіти до 

психологічних аспектів взаємостосунків людини, розвинути вміння публічного 

виступу і презентації ліричних доповідей, здатності дискутувати.   

 

Тематичні напрямки роботи круглого столу: 

1. Види кохання у стосунках відомих особистостей: ерос, манія, агапе, сторге, 

філія, людус. 

2. Патологічне кохання: причини і наслідки.  

3. Художнє осмислення кохання в українській літературі 

4. Нетрадиційні погляди на кохання в житті та творчості 

5. Кохання в житті та осмислення кохання у творчості українських 

письменників.  

 

Робочі мови круглого столу: українська,англійська. 

Регламент виступу – до 5 хв. Презентація обов’язкова! 

 

Для участі у круглому столі  потрібно до 8 лютого 2021 року надіслати заявку та 

матеріали доповіді в електронному вигляді (у форматі.doc) на електронну адресу: 

k.vasuk@donnu.edu.ua. Заявку, матеріали можна відправити електронним листом як 

прикріплені файли. Ім'я файлу із матеріалами – прізвище автора, напр. «Петренко»; ім'я 

файлу із заявкою, напр. – «Петренко заявка». 

 

За матеріалами Круглого столу буде видано електронну збірку тез доповідей. 

 

 

 

 



 

Форма заявки учасника круглого столу: 

1. 2. 3. 4. 5. 

№п/

п 

Курс/спеціальніс

ть 

ПІБ Тема доповіді Науковий 

керівник 

     

 

 

Вимоги до оформлення тез: 

 Тези доповіді надаються лише електронною поштою.  

 Обсяг тез – до чотирьох повних сторінок формату А4 (297х210 мм), включаючи 

рисунки. 

 Тези мають містити також і ваші власні міркування.  

 Назва – великими літерами, напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру. 

Ініціали та прізвища авторів, курс/спеціальність, ПІБ наукового керівника 

– на наступному рядку після назви тез: курсив, вирівнювання по правому краю. 

 Список використаної літератури додавати не потрібно.  

 Тези слід набирати в текстовому редакторі Microsoft Word, гарнітура Times New 

Roman, розмір: для основного тексту 14 пт., міжрядковий інтервал – полуторний. 

Сторінки не нумеруються!  

 Поля тексту: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 20 мм, праве – 20 мм. 

 

 
Автор несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в поданих 

матеріалах, а також за їхнє граматичне і стилістичне оформлення. 

Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, якщо вони не відповідають 

вимогам або тематичним напрямкам круглого столу 
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