
Кафедра філософії та релігієзнавства

Національного університету «Києво-Могилянська академія»

10-11 березня 2011 року проводить

Шосту міжнародну студентсько-аспірантську міждисциплінарну конференцію

"Філософія: нове покоління.

Філософії та науки"

 

На  конференції  розглядатиметься  питання  про  співвідношення  філософського  та 
наукового  полів  -  питання,  яке  посідає  важливе  місце  у  філософських  дискусіях 
сьогодення.  Від  знайомих  питань  штибу  "Чи  є  філософія  наукою?"  або  "Яке  місце 
філософії щодо науки?" / («Як співвідносяться філософія та наука?») варто спробувати 
перейти  до  водночас  більш плюрального  та  диференційованого  аналізу  різнопланових 
співвідношень  окремих  філософських  течій  та  теорій  з  їхніми  опонентами  та 
прибічниками у різних науках та наукових школах. Слід також здійснити філософський 
аналіз  різних  наук  з  притаманними  кожній  з  них  специфічними дискурсами  істини  та 
хиби,  логіками  побудови  теорій  та  способами  верифікації  та  фальсифікації  гіпотез,  а 
також поглянути на те, яким чином філософи використовують та вбудовують у свої теорії  
різноманітні  поняття,  методи  та  факти,  запозичені  з  різних  наук  (історії,  фізики, 
математики, лінгвістики, антропології тощо).

Іншими словами,  спробуймо  поглянути  на  дискурсивні  позиції  –  позиції,  в  яких 
перетинаються,  змішуються,  вступають  у  боротьбу  чи  взаємну  підтримку  наукові  та 
філософські  концепти  та  гіпотези  –  таким  чином,  щоб  не  редукувати  при  цьому всю 
специфіку їхнього розсіяння.

 

У межах конференції заплановано такі форми участі:

- робота секцій;

- панельні дискусії;

- круглі столи.

 

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



За результатами конференції буде надруковано збірку тез.

 

Тези разом з анкетою учасника (бланк  анкети  див.  нижче[1])  потрібно  надіслати 
електронною  поштою  на  адресу orgkom@gmail.com (у  полі  subject  вказати:  conference) 
до 31  січня  2011  р. Документи  назвати  Prizvyshche_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  у секції.  Збірники тез  будуть  надіслані  учасникам впродовж місяця після 
конференції. Списків літератури до тез у збірці надруковано не буде.

 

Вимоги до оформлення тез доповідей:

1.      мови: українська, англійська та російська;

2.      обсяг: до 4000 знаків;

3.      шрифт: Times New Roman 12; інтервал 1,5;

4.      формат тексту: MS Word, розширення .doc;

5.      береги: стандартні;

6.      наявність  імені  та  прізвища  автора  й  назви  доповіді  на  початку 
документа;

7.      тези та анкету надсилати окремими файлами;

8.      список літератури.

 

Анкета учасника конференції

 

Прізвище,  ім’я,  по  батькові 
(повністю)____________________________________________________________________

Місце мешкання (для надсилання збірки тез) __________________________________

_________________________________________________________________________

 

https://sites.google.com/site/philosophynewgeneration/home/informletter#_ftn1


[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  (житла  на  час  конференції, 
офіційного друку тез тощо) буде надано учасникам після конкурсного відбору тез.

 

Контакти:

orgkom  @  gmail  .  com  

 

Гудима Вадим (068 120 93 63)

Миронов Павло (093 468 90 05)
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