ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
запрошує взяти участь у роботі міжнародної наукової конференції,
присвяченої 20-й річниці філософсько-теологічного факультету

ГУМАНІТАРНО-НАУКОВЕ ЗНАННЯ:
РОЗМАЇТТЯ ПАРАДИГМ
14-15 жовтня 2013 року
Орієнтовна проблематика секційних засідань:
1.Парадигмальний підхід у методології гуманітарно-наукового пізнання.
2.Антропологізація науки і становлення гуманітарно-наукових парадигм.
3.Множинність і мінливість новітніх гуманітарно-наукових методологій.
4.Гуманітарно-наукове знання у світлі постмодерністського плюралізму.
5.Концепція міждисциплінарно-системно-синергетичної парадигми ХХІ ст.
Секція молодих учених:
Розмаїття гуманітарно-наукових парадигм у постнекласичній методології
«Круглий стіл»:
Поліпарадигмальність і можливість інтегрально-наукової системи знання
Оргкомітет просить учасників конференції завчасно, не пізніше 5 вересня 2013 р.
електронною поштою humanites@ukr.net надіслати:
1. Тези виступів (~5.000, 7.500 або 10.000 знаків з прогалинами); тексти
доповідей (~15.000 знаків); наукові статті (від 20.000 до 40.000 знаків).
2. Заявку, де вказати прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, учене звання,
місце роботи, посаду, поштову адресу, E-mail, телефон, а також форму участі
(доповідь на пленарному засіданні, виступ на відповідній секції чи “круглому столі”).
Стаття має містити УДК, анотацію (~750 знаків) рідною та англійською мовами (з перекладом
імені, прізвища, назви статті, ключових слів), обґрунтування актуальності теми, аналіз її наукової
розробки (попередніх публікацій), виокремлення недостатньо досліджених аспектів, постановку
проблеми, основну частину та висновки. Список літератури, оформлений відповідно до сучасних
стандартів, подається за абеткою (спочатку кирилиця, потім латина); у квадратних дужках –
порядковий номер і сторінка, наприклад: [3, с.169].
Редколегія залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають цим вимогам.
Статті друкуватимуться у фаховому “Науковому віснику Чернівецького університету.
Філософія”, тексти доповідей і тези виступів – у збірнику матеріалів конференції. Вартість публікації
визначається з розрахунку 10 грн. за 1.000 знаків.

Адреса оргкомітету конференції:
Кафедра філософії, філософсько-теологічний факультет ЧНУ,
вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, Україна, 58012

Контактні телефони:
(0372) 58-48-78 – кафедра філософії.
0500842169 – завідувач кафедри, д.філос.н., проф. Марчук Михайло Георгійович.
0663892232 – відповід. секретар, к.філос.н., асист. Мудра Світлана Іванівна.
ОРГКОМІТЕТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
приглашает принять участие в работе международной научной конференции,
посвященной 20-летию философско-теологического факультета

ГУМАНИТАРНО-НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ:
РАЗНООБРАЗИЕ ПАРАДИГМ
14-15 октября 2013 года
Ориентировочная проблематика секционных заседаний:
1.Парадигмальный подход в методологии гуманитарно-научного познания.
2.Антропологизация науки и становление гуманитарно-научных парадигм.
3.Множественность и изменчивость новейших гуманитарных методологий.
4.Гуманитарно-научное знание в свете постмодернистского плюрализма.
5.Концепция междисциплинарно-системно-синергетической парадигмы ХХІ в.
Секция молодых ученых:

Разнообразие гуманитарно-научных парадигм в постнеклассической методологии

«Круглый стол»:

Полипарадигмальность и возможность интегрально-научной системы знания

Оргкомитет просит участников заблаговременно, не позже 5 сентября 2013 г.
электронной почтой humanites@ukr.net прислать:
1. Тезисы выступлений (~5.000, 7.500 или 10.000 знаков с пробелами); тексты
докладов (~15.000 знаков); научные статьи (от 20.000 до 40.000 знаков).
2. Заявку, в которой указать фамилию, имя, отчество, научную степень, ученое
звание, место работы, должность, адрес, телефон, E-mail, а также форму участия (доклад
на пленарном заседании, выступление на соответствующей секции или “круглом столе”).
Статья должна содержать УДК, аннотацию (~750 знаков) на родном и английском языке (с
переводом имени, фамилии, названия статьи, ключевых слов), обоснование актуальности темы, анализ
ее научной разработанности (предыдущих публикаций), выделение недостаточно исследованных
аспектов, постановку проблемы, основную часть и выводы. Список литературы, оформленный в
соответствии с современными стандартами, по алфавиту (сначала кириллица, затем латинский); в
квадратных скобках – порядковый номер и страница, например: [3, с.169].
Статьи будут опубликованы в «Научном вестнике Черновицкого университета. Философия»,
тексты докладов и тезисы выступлений – в сборнике материалов конференции. Стоимость
публикации определяется из расчета 10 грн. за 1.000 знаков.

Адрес оргкомитета конференции:
Кафедра философии, философско-теологический факультет ЧНУ,
ул. Коцюбинского, 2, г.Черновцы, Украина, 58012
Контактные телефоны:
(0372) 58-48-78 – кафедра философии.
0500842169 – зав. кафедрой, д.филос.н., проф. Марчук Михаил Георгиевич.
0663892232 – отв. секретарь, к.филос.н., асист. Мудрая Светлана Ивановна.
ОРГКОМИТЕТ

INFORMATION LETTER

Chernivtsi Juriy Fed’kovych National University
invites to take part in the international scientific conference

dedicated to 20th anniversary of Philosophy and Theology Faculty

HUMANITARIAN KNOWLEDGE:
THE DIVERSITY OF PARADIGMS
14/15 October 2013
Problems to Be Discussed at Workshops:
1.Paradigm Approach in the Methodology of Humanitarian and Scientific Knowledge.
2.Antropolohization of Science and Development of Humanitarian and Scientific Paradigms.
3.Plurality and Variability of New Humanitarian and Scientific Methodologies.
4.Humanitarian and Scientific Knowledge in the Light of Postmodern Pluralism.
5.The Concept of Interdisciplinary, Systematic and Synergetic Paradigm of the 21st Century.

Young Scientist Section:
A Variety of Humanitarian And Scientific Paradigms in Post-nonclassical Methodology

“Round Table” (discussion):
Poliparadigm and Opportunity of Integral Scientific Knowledge
The organizational committee asks to send all articles by e-mail:
humanites@ukr.net by September 5, 2013:
1. Thesis – (from 5,000 to 10,000 signs), report – (up to 15,000 signs), article –
(about 20,000 signs). All materials must include a short summary.
2. Application, which should contain the following information: family name, first
name, occupation, position, work and home address, telephones, e-mail, the form of
participation (a report at the plenary or sectional sitting, participation in the work of the
“Round Table”, publication only).
An Article must include: summary (~750 signs) in native and English languages (with translation of
names, article title, keyword), definition of the main problem of the article, survey of the relevance of the
theme, analysis of scientific development (previous publications), explication of investigated aspects,
formulation of the goal and objectives, body and conclusion. References arranged according to modern
standards should be arranged in alphabetical order (first Cyrillic, then Latin) in brackets - number and page,
eg: [3, S.169]. The Editorial Board reserves the right to reject articles which do not meet these requirements.
The articles will be published in “Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія”
(Scientific Bulletin of Chernivtsi University. Philosophy), the thesis and the texts of the reports will be
published in the selection of materials of the conference.

Address of the organizational committee of the conference:
Department of philosophy, National university,
Cotsubynsky street, 2,
Chernivtsi, Ukraine, 58012
Contact telephones:
(0372) 58-48-78 (Department of philosophy).
0500842169 – Doctor of Philosophy, professor Mihaylo Marchuk.
0663892232 – executive secretary, PhD, professor’s assistant Svitlana Mudra.
ORGANIZATIONAL COMMITTEE

