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ДРУГУ СТУДЕНТСЬКО-АСПІРАНТСЬКУ КОНФЕРЕНЦІЮ 

„ФІЛОСОФІЯ:  НОВЕ ПОКОЛІННЯ. 
РАЦІОНАЛЬНІСТЬ ЧИ 
РАЦІОНАЛЬНОСТІ?”

Головне  завдання  конференції  –  обговорити  питання  „Раціональність  чи 
раціональності?”. Детальніша експлікація проблеми подана в окремому тексті.

Обговорення  відбуватиметься  в  трьох  секціях:  „Θεωρία”  (онтологія,  епістемологія, 
логіка),  „Πράξις”  (етика,  соціальна  філософія),  „Ποίησις”  (естетика,  філософія 
культури).

У межах конференції заплановано проведення тематичних круглих столів та відкритих 
лекцій. 

Також у межах конференції відбудеться:

- засідання Сходознавчого гуртка НаУКМА
- засідання Клубу християнської філософії НаУКМА

- засідання Аристотелівського семінару НаУКМА

- засідання Клубу прикладної філософії НаУКМА

Проблематика всіх заходів відповідатиме темі конференції.

Інформацію про остаточний склад секцій, теми круглих столів і засідань буде 
розіслано окремим листом.

Запрошуємо до участі студентів та аспірантів. Робочі мови конференції – українська й 
англійська.  За  матеріалами  конференції  буде  надруковано  збірку  тез.  Заплановано 
видати протягом 2007 р. тематичну збірку статей „Раціональність чи раціональності?”.

 Вимоги до оформлення тез доповідей: 
- обсяг: до 4000 знаків (з урахуванням посилань і списків літератури);

- шрифт: Times New Roman 12; інтервал 1,5;

- формат тексту: MS Word, розширення .doc

- посилання в квадратних дужках, де вказано номер джерела за списком літератури 
та сторінка; 



- ім’я та прізвище автора й назва доповіді з вирівнюванням по центру.

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 28 ГРУДНЯ 2006 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: 

8 066 140 93 39 (Олексій Вєдров)
8 039 29 55 400 (Богдан Шуба)
8 050 193 99 37 (Ганна Біловол)
8 066 959 42 76 (Євген Коген)

e-mail: orgkom@gmail.com

Оргкомітет конференції


