Вимоги до оформлення тез:
До розгляду приймаються тексти, що підготовлені у форматі MS Word
(doc або rtf) та відповідають вимогам:
Обсяг тексту – 1-2 сторінки (1800-3600 знаків).
Шрифт Times New Roman, кегль 14; інтервал – 1,5. Поля по 20мм з усіх
боків. Абзац – 12 мм.
На початку тез у правому верхньому куті подається прізвище та ініціали
автора, а після них у круглих дужках – назва міста (шрифт полужирний,
курсив).
Назва доповіді – по центу сторінки, шрифт полужирний,

усі літери

великі.
Після основного тексту подається список літератури.
Тези приймаються українською, російською та польською мовами.
У назві файлів вказувати своє прізвище, наприклад: Тези Петренко Р або
Заявка Петренко Р.
Зразок анкети учасника
Прізвище__________________________________________________________
Ім’я_______________________________________________________________
Побатькові___________________________________________________________
Тема доповіді______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Секція (оберіть з чотирьох:
1. Логіка та методологія пізнання
2. Соціальна філософія і філософія історії
3. Філософія культури і філософська антропологія
4. Релігієзнавство)__________________________________________________
Повна назва установи (організації, навчального закладу), яку представляє
учасник, її адреса___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Посада____________________________________________________________

Курс (рік навчання)_________________________________________________
Домашня адреса або та, на яку треба вислати тези (з обов’язковим
зазначенням поштового індексу)______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Контактний телефон
(бажано
вказати
мобільний
телефон) __________________________________________________________
Електронна адреса (обов’язково)______________________________________

Приклад оформлення тез
Романов А. А. (Одесса)
ИНТЕРСУБЪЕКТИВНЫЙ ПОДХОД В ПСИХОАНАЛИЗЕ:
ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
В XVIII веке в Западной Европе психические расстройства еще объясняли
как одержимость демонами, а психически больных людей сажали в тюрьмы
строгого режима, истязали и даже сжигали на кострах.
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Вимоги по оформленню списку літератури та її опису:
1. Посилання на літературу подаються у тексті де в квадратних дужках
позначається позиція (номер праці у списку літератури) та сторінка, наприклад
[5, c. 100] або [5, c. 100; 8, c. 67]. При посиланні на конкретні сторінки (як у

даному випадку) вживається маленька літера "с". Якщо ж згадується твір у
цілому, то сторінки вказувати не потрібно, наприклад [5, 6]. Якщо твір
цитується не за оригіналом, то потрібно це зазначити: [Цит. за: 5, с. 234].
2. Список літератури наводиться наприкінці тексту за порядком цитування і
друкується мовою оригіналу відповідної праці. Він називається: "Література"
(рівняння по центру) і повинен включати тільки ті джерела, на які автор
посилається у тексті. При бібліографічному описі літератури, коли вказується
кількість сторінок у книзі використовується мала літера "с", також не ставляться
лапки і не застосовуються римські цифри, якщо вони не входять у назви робіт.
3. Правила і приклади опису літератури:
КНИГА ОДНОГО-ТРЬОХ АВТОРІВ.
Прізвище, ініціали автора. Заголовок книги: Відомості, що пояснюють
заголовок/ відомості про переклад. – Повторність видання. – Місто видання:
Видавництво, рік видання. – Кількість сторінок.
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авторів; відомості про переклад; Редактори, упорядники. – Відомості про
перевидання. – Місто видання: Видавництво, рік видання. – Кількість сторінок.
На переломе: Философские дискуссии 20-х годов: Философия и мировоззрение/
Сост. П. В. Алексеев. – М.: Политиздат, 1990. – 528 с.
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