
Кафедра філософії та релігієзнавства
Національного університету «Києво-Могилянська академія»

за підтримки
Центру міжкультурної комунікації та

Центру Європейських Гуманітарних Досліджень

25-27 лютого 2010 року проводить

П’яту всеукраїнську студентсько-аспірантську міждисциплінарну конференцію
"ФІЛОСОФІЯ: НОВЕ ПОКОЛІННЯ. 

КРИТИКА ЯК ФІЛОСОФСЬКА НАСТАНОВА"

Наша мета – проблематизація феномену критичної настанови у її  різних вимірах 
(онтологічному,  епістемологічному,  соціальному,  культурному) та розгляд  окремих 
філософських критичних проектів.

У межах конференції заплановано такі форми участі: 
- робота секцій;
- панельні дискусії;
- круглі столи.

Виголошення та обговорення доповідей за надісланими тезами відбуватиметься у 
трьох секціях, розподілених відповідно до тем:

1.«Θεωρία» («Теорія») – критика як настанова та  методологія (пошук критеріїв 
розрізнення знання і гадки, обґрунтування можливості знання).

2.«Πράξις» («Праксис») – реалізація критичної настанови в політиці, дослідженні 
ідеологій, соціальній структурі, етиці та суспільстві загалом.

3.«Ποίησις»  («Поезис»)  –  критична  позиція  в  естетичному полі  (музика, 
література, архітектура, кіно), мистецтво як критика суспільства.

Запрошуємо  до  участі  студентів  та  аспірантів.  Робочі  мови  конференції  – 
українська,  англійська  та  російська.  Для  участі  в  конференції  потрібно  попередньо 
надіслати електронною поштою два документи: тези та анкету учасника.

За результатами конференції буде надруковано збірку тез.

Тези разом з  анкетою учасника (бланк анкети див. нижче)2 потрібно надіслати 
електронною поштою на адресу orgkom@gmail.com (у полі subject вказати: conference) 
до  31 січня 2010 р.  Документи назвати Prizvysche_tezy.doc та  Prizvyshche_anketa.doc 
відповідно.

Увага! До збірки увійдуть тези лише тих доповідачів, які відвідали конференцію 
й виголосили свої доповіді. Оргкомітет залишає за собою право відбору і редагування 
тез та розподілу їх по секціях.

2 Електронний бланк для тез і анкети шукайте на нашому сайті (лінк – наприкінці цього листа).
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Вимоги до оформлення тез доповідей: 
1. мови: українська, англійська, російська;
2. обсяг: до 4000 знаків;
3. шрифт: Times New Roman 12; інтервал 1,5;
4. формат тексту: MS Word, розширення .doc; 
5. поля: стандартні;
6. наявність імені та прізвища автора й назви доповіді на початку документа;
7. тези та анкету надсилати окремими файлами;
8. список літератури не додається.

Анкета учасника конференції

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
___________________________________________________________________________
Місце проживання (для надсилання збірки тез) __________________________________
___________________________________________________________________________

[для студентів]
Навчальний заклад або профільна установа (повна назва й абревіатура), факультет, курс
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
[для аспірантів]
Навчальний заклад або профільна установа (повна назва й абревіатура), рік навчання, 
кафедра, спеціальність. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Назва доповіді
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Сфера наукових зацікавлень
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Чи потребуєте Ви житла на час конференції_____________________________________
Контактна адреса (для отримання запрошення) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
e-mail______________________________________________________________________
Контактний телефон_________________________________________________________

Проїзд учасників фінансує організація, що надає відрядження.
Детальну  інформацію  щодо  організаційних  моментів  (проживання,  офіційного 

друку тез тощо) буде надано учасникам після конкурсного відбору тез.

Контакти: 
orgkom@gmail.com
Поляков Єгор (097 607 49 59)
Гудима Вадим (068 120 93 63)
Семеняка Олена (066 070 25 17)

Детальніша інформація – на сайті конференції за адресою:
http://sites.google.com/site/philosophynewgeneration/
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