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ЧЕТВЕРТУ
СТУДЕНТСЬКО-АСПІРАНТСЬКУ 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНУ КОНФЕРЕНЦІЮ

"ФІЛОСОФІЯ: НОВЕ ПОКОЛІННЯ.
ДІАЛОГ. КОМУНІКАЦІЯ. ДИСКУРС"

Головне завдання конференції – обговорити поняття діалог, комунікація, дискурс, мова, 
мовлення,  спілкування,  порозуміння,  інтерпретація,  інтерсуб’єктивність,  інший, 
відчуження, соліпсизм, опосередкування, переклад у контексті різноманітних дисциплін 
і  теорій,  окреслити  їх  синтаксис,  семантику  та  прагматику.  Обговорення 
відбуватиметься  в  трьох  секціях  –  «Θεωρία»  («Теорія»),  «Πράξις»  («Праксис»), 
«Ποίησις» («Поезис»). 

У межах конференції заплановано такі заходи: 
- лекція Михайла Собуцького «Дискурс-аналіз як стратегічна методологія»;
- круглий стіл «Поняття дискурсу»;
- work-shop «Аналіз мистецького тексту»;
- круглий стіл «Переклад як проблема»;
- круглий стіл «Проблема іншого»;
- круглий стіл «Speech acts»;
- круглий стіл «Теологія діалогу»;
- екскурсія по Києву. 

Інформацію про остаточний склад секцій буде розіслано окремим листом. 

Запрошуємо  до  участі  студентів,  аспірантів  і  всіх  зацікавлених.  Робоча  мова 
конференції  –  українська.  За  матеріалами  конференції  буде  надруковано  збірку тез. 
Заплановано підготувати до друку тематичну збірку статей. 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 
мова: українська; 
обсяг: до 4000 знаків; 
шрифт: Times New Roman 12; інтервал 1,5;
формат тексту: MS Word, розширення .doc; 
поля: 2,5 см; 
ім’я та прізвище автора й назва доповіді з вирівнюванням по центру; 
вимоги до оформлення літератури: посилання в квадратних дужках формату [x, y], де х 
–  порядковий  номер  джерела  в  алфавітному списку  літератури,  що  подається 
наприкінці, у – номер цитованої сторінки. 



Просимо додати до тез анкету з інформацією про автора (бланк анкети див. нижче). 

Тези  надсилати  електронною  поштою  на  адресу  orgkom@gmail.com (у  полі  subject 
вказати: conference) до 10 грудня 2008 р. 

Проїзд  учасників  фінансує  організація,  що  надає  відрядження.  Оргкомітет  шукає 
можливість  забезпечити  частину  учасників житлом на  час  конференції.  Детальнішу 
інформацію щодо умов проживання буде надано в окремому інформаційному листі. 

Інформацію для учасників може бути уточнено та доповнено. Просимо вас не втрачати 
контакту з нами після надсилання тез.

Контакти: 
orgkom@gmail.com
Ірина Листопад (067 497 36 62)
Богдан Шуба (063 62 101 61)
Олексій Вєдров (066 140 93 39)

Анкета учасника конференції 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
___________________________________________________________________________
Місце проживання __________________________________________________________
Навчальний заклад або профільна установа (повна назва й абревіатура)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Освітньо-кваліфікаційний рівень (бакалавр, спеціаліст, магістр) / рік навчання / наукове 
звання / посада (асистент, старший викладач, доцент, професор)
___________________________________________________________________________
Назва доповіді
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Сфера наукових зацікавлень
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Чи потребуєте Ви житла на час конференції_____________________________________
Контактна адреса ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
e-mail, icq___________________________________________________________________
Контактний телефон________________________________________________________

mailto:orgkom@gmail.com
mailto:orgkom@gmail.com


СПРОБА ЗАВ’ЯЗАТИ РОЗМОВУ

Діалог,  комунікація,  дискурс,  мова, 
мовлення,  спілкування,  порозуміння, 
інтерпретація,  інтерсуб’єктивність, 
переклад,  інший,  відчуження,  соліпсизм, 
опосередкування –  усі  ці  слова стали 
настільки  звичними  для  сучасних 
інтелектуалів,  що,  здається,  вже  немає 
особливої  потреби  спеціально  їх 
обговорювати. Хоча, зрештою, чому б саме 
про це й не  поговорити? Адже дивовижна 
особливість зазначених слів полягає в тому, 
що можна створити повноцінний дискурс із 
запереченням  будь-якого  дискурсу,  можна 
провести  цікавий  діалог стосовно 
непотрібности  діалогу, можна організувати 
плідну  комунікацію на  тему  безплідної 
комунікації,  зрештою,  можна  навіть 
порозумітися щодо  засадничої 
неможливости порозуміння. 
Власне,  у  цьому  й  полягає  основна  мета 
нашої  конференції  «Філософія:  нове 
покоління.  Діалог,  комунікація,  дискурс». 
Хтось,  певно,  міг  би  подумати,  що  нам 
ідеться про узгодження понять, окреслення 
сфер їх застосування, уточнення їх значень, 
їх релевантність для різних теорій, практик 
і поетик. Де-юре хай буде так. А де-факто 
нам  хочеться  просто  поговорити,  тобто 
втілити всі названі поняття в реальності (ми 
свідомі  умовности  цього  терміна  та  його 
референта).  Можна довго  розповідати про 
плановані  результати,  але,  мабуть, 
насправді  ми  просто  очікуємо  доброго 
спілкування на  тему  цього  ж  таки 
спілкування.  Саме  заради  цього  ми  й 
запрошуємо всіх  охочих,  сподіваючись  на 
вже неодноразово згадуване порозуміння. 

Ми  запрошуємо  всіх  охочих  для 
того,  щоби  ще  раз  спільно 
подумати про найперше, про те, де 
ми  завжди  вже  перебуваємо.  Це 

комунікація (адже  ми  розумні 
істоти),  діалог (адже  ми  люди)  і 
дискурс (адже  ми  говоримо на 
спільну тему).  Це  –  нагальне,  і 
навіть  про  свідомість  можна 
поспілкуватися дещо пізніше, адже 
вона  опосередкована  мовою,  як 
мислення – мовленням.
Не  треба  вводити  себе  в  оману, 
нібито  ми  можемо  заперечити 
дискурс у самому  дискурсі, бо тоді 
дискурс спростує  наше 
заперечення  фактом  своєї 
наявності.  Якщо,  спілкуючись про 
комунікацію,  ми  порозуміємося 
стосовно  її  безплідності,  то  вона 
таки  не  буде  безплідною,  і  сенс 
нашого  порозуміння одразу 
випарується.  І  от  тільки  ніхто  не 
завадить провести  діалог стосовно 
відмови від  діалогу, але щоби цей 
діалог був  осмисленим,  нам 
зрештою таки доведеться від нього 
відмовитися  –  та  чи  цього  ми 
насправді хочемо?
Будьмо ж чесними перед собою: на 
конференції  неможливо  уникнути 
комунікації,  дискурсу та  діалогу, а 
на  конференції  про  них  потрібно 
чітко  окреслити  сфери  їх 
застосування  та  уточнити  їх 
значення. 


