Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна
юридичний факультет
Шановні колеги!
Юридичний факультет Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна спільно з історичним, соціологічним, філософським
факультетами та факультетом психології проводять 20 лютого 2015 року
о 10:00, Круглий стіл за темою «Суспільна місія класичного
університету: історія, сучасність, перспективи».
Запрошуємо до участі науково-педагогічних та наукових працівників,
студентів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, здобувачів та всіх, кому не байдуже
значення класичного університету в суспільному житті, житті міста, окремого
індивіда. Сьогодні, як ніколи, університет виступає «місійною» установою. Саме
класичний університет є основним, достовірним і об’єктивним джерелом
інформації. Саме університет, який є найпотужнішим інтелектуальним ресурсом
держави, здатний привернути увагу спільноти й надати ті знання, яких так не
вистачає для розуміння повсякденних питань і для вирішення нагальних проблем.
Університет збагачує наше життя і дозволяє нам більш якісно ним
користуватися, застосовуючи свій внутрішній потенціал, спрямовує на
пристосування до економічних, наукових та культурних змін, що в свою чергу
призведе до суспільно-економічного розвитку.
Тематика круглого столу:







Університет як унікальний суб’єкт соціального пізнання.
Роль університету у вирішенні соціальних конфліктів.
Класичний університет і його місце в історії української культури.
Соціальні і психологічні аспекти вищої освіти класичного університету.
Інноваційний університет: міф чи реальність.
Університетська освіта і наука України у XXIст.: пріоритетні сфери
розвитку.
Робочі мови: українська, російська.

Планується розміщення збірника тез учасників Круглого столу в електронному
репозитарії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та на веб-сайті
юридичного факультету.

Місце проведення Круглого столу: м. Харків, пл. Свободи, 4, ХНУ імені
В.Н. Каразіна (Гол. корпус) ауд. 2-49, 20 лютого 2015 року, о 10-00.
Умови для друку тез:
1. Підготувати:
• заявку на участь у конференції (див. зразок);
• тези доповіді (див. вимоги);
• для студентів: рецензію наукового керівника (якщо електронний варіант, то
відсканований із підписом та печаткою).
2. Надіслати необхідні документи до 15 лютого 2015 року за електронною адресою:
yur.tsentr@yandex.ru
Заявка на участь у науковому заході повинна містити такі відомості:
• прізвище, ім’я, по батькові;
• повна назва установи, в якій працює доповідач;
• назва інституту/факультету (якщо такі є);
• науковий ступінь;
• вчене звання;
• тема доповіді;
• контактний телефон;
• електронна адреса;
• участь у круглому столі (очна/заочна).
Для студентів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, здобувачів заявка на участь у
науковому заході повинна містити такі відомості:
• прізвище, ім’я, по батькові;
• повна назва закладу, у якому навчається доповідач;
• назва інституту/факультету (якщо такі є);
• курс;
• тема доповіді;
• контактний телефон;
• електронна адреса;
• ПІБ наукового керівника, його посада, науковий ступінь та вчене звання;
• участь у круглому столі (очна/заочна).
Вимоги до оформлення тез
Тези доповідей до 4 сторінок приймаються українською або російською мовами.
Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, усі поля – 2 см. У тезах
потрібно окреслити актуальність та мету дослідження, викласти результати та
сформулювати висновки. Матеріали круглого столу друкуватимуться в авторській
редакції. За науковий зміст і якість поданих матеріалів відповідають автори та (для
студентів, аспірантів, ад’юнктів, слухачів та здобувачів) наукові керівники.
Оргкомітет залишає за собою право на відмову в друкуванні матеріалів, які не
відповідають тематиці Круглого столу, зазначеним вимогам або термінам подання.
Структурні елементи тез:
• Інформація про автора тез: прізвище ім’я, по батькові (зазначаються повністю 12
кеглем, жирним, міжрядковий інтервал – 1, вирівнювання по лівому краю, відступ ліворуч
на 8. Після ПІБ ставимо тире); посада, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання
(зазначається повністю 12 кеглем, міжрядковий інтервал – 1, вирівнювання по лівому
краю).

• Назва тез (пишемо 14 кеглем, жирним, усі букви великі, міжрядковий інтервал – 1,
вирівнювання по центру).
• Текст тез (абзацний відступ – 1, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль – 14, шрифт –
Times New Roman. Посилання на джерело у тексті тез після цитування, напр.: [1, с. 11]).
• Список використаних джерел (у порядку згадування зазначається після тез
відповідно до встановлених вимог 12 кеглем, міжрядковий інтервал – 1).
Наприклад:
Іванова Оксана Василівна – доцент
кафедри гуманітарних дисциплін
Київського національного університету
ім. Тараса Шевченка, кандидат
юридичних наук, доцент
або:
Іванова Оксана Василівна – студентка
3 курсу навчально-наукового інституту
права та психології Національної академії
внутрішніх справ
Науковий керівник: Марченко О.П. –
професор кафедри гуманітарних
дисциплін Київського національного
університету, доктор філософських наук,
доцент
РОЛЬ КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ У ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ ВИЩОЇ
ОСВІТИ
З проголошенням незалежності в 1991 році Україна вийшла на новий етап
суспільного розвитку і, звісно, перед нею постали питання соціально-економічного,
політичного й культурного характеру. Перед українським суспільством виникла проблема
реформування освіти, тому що саме вона може й здатна підготувати людину до нових
складних видів діяльності, сприйняття і формування нових цінностей та ідей. Освіта
також відіграє велику роль у зміні уявлень про стандарти життя та стереотипи мислення.
Саме тому важливі й серйозні зміни в сучасному суспільстві неможливі без попередніх
реформувань у освітній сфері. Відомо, що із середньовічних часів вища класична освіта
була зосереджена в стінах університетів.…
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З повагою та сподіваннями на плідну співпрацю,
декан юридичного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна,
доктор юридичних наук, професор Т.Є. Кагановська

КОНТАКТНІ ОСОБИ:
Координатор Оргкомітету – Єпіфанова Юлія Сергіївна – к.ю.н., доцент
кафедри цивільно-правових дисциплін, директор Консультаційного центру
юридичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна, тел.: 097 791 93 47
Помічник – Павленко Анна Володимирівна – ст. лаборант Консультаційного
центру юридичного факультету, тел.: 095 00 859 72.
Адреса оргкомітету: Україна, 61022, м. Харків, пл. Свободи, 6, ХНУ імені
В.Н. Каразіна, Північний корпус, юридичний факультет, 624а.

