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Кафедра філософії та соціології ДНУЗТ запрошує взяти участь у 6-ій щорічній 

міжнародній науковій конференції «Антропологічні виміри філософських 

досліджень» (голова наукового комітету – Хміль В. В., д. філос. н., проф., 

зав. кафедри «Філософія і соціологія»). 

 

Конференція відбудеться 13-14 квітня 2017 р. у Дніпропетровському 

національному університеті залізничного транспорту імені академіка 

В. Лазаряна (ДІІТ). 

Головними задачами конференції є обговорення антропологічних аспектів 

науки та техніки, проблематики людини й людської суб’єктивності у 

культурологічних та історико-філософських рефлексіях. 

 

Напрямки роботи конференції: 

1. Антропологічний ракурс філософії техніки та філософії науки: 

- інструментальне, онтологічне та гуманістичне розуміння техніки; 

- привабливі перспективи та приховані загрози техніки; 

- проблема істини: наука, філософія, релігія. 

2. Філософські проблеми мови: 

- антропологічні інтенції європейської філософії та «поворот до мови»; 

- аналітична філософія мови. 

3. Історико-філософські рефлексії в епоху постмодерну: 

- постмодерн: завершення чи продовження модерну? 

- проблема людини в філософії постмодерну. 

4.       Феномен людської суб’єктивності в контексті ґендерних досліджень  

 

До участі у конференції запрошуються фахівці в галузі філософії, 

соціології та інших соціальних та гуманітарних наук, а також аспіранти і 

здобувачі, що мають намір здійснити апробацію своїх наукових досліджень. 

Оргкомітет планує як очну, так і дистанційну форму участі в конференції. 

Регламент: доповіді – до 15 хвилин, виступи – до 7 хвилин. Робочі мови 

конференції: українська, російська, англійська. 

Передбачається робота секцій, проведення круглих столів із зазначеної 

проблематики, а також планується участь в відеоконференції (Скайп), відбір 

бажаючих для дистанційної участі буде здійснюватися  організаторами 

конференції  згідно з актуальністю поданих матеріалів.  

 



Термін подання текстів доповідей – до 27.03.2017 р. Факт отримання 

матеріалу оргкомітет підтвердить зворотнім e-mail. 

 

Організаційний внесок за участь в конференції (в очній формі) складає 

130 грн. При участі в дистанційній формі через  (Skype) внесок складає 100 грн. 

Доктора філософських наук та професори  звільнені від сплати оргвнеску. 

 Збірник матеріалів конференції в друкованому форматі для учасників 

очної та дістанційної форми можна отримати при попередньому його 

замовленні та сплаті 50 грн. за один примірник. 

При заочній формі участі внесок за друк тез та отримання поперового 

примірника складає 120 грн. 

Реквізити для сплати будуть надіслані електронною поштою після 

отримання Ваших матеріалів оргкомітетом. 

 

Матеріали та питання надсилайте винятково електронною поштою на e-

mail: ojs.diit@gmail.com або e-library@b.diit.edu.ua.  

Обов’язкова вимога: Заповнити заявку на участь у конференції, надіслати 

матеріали доповіді (тема: «конференція з філософії»); сплатити оргвнесок. 

 

1. Вимоги щодо об’єму публікацій: 

  • тексти доповідей: від 2-х до 5-ти стор.; 

 2. Правила оформлення текстів 

У текстах доповідей не повинно бути «жорстких» переносів. 

Матеріали потрібно надсилати у форматі Місrosoft Word (версія до 2010 

включно). Матеріал надається у форматі А 4; шрифт Times New Roman; 

розмір – 14. Міжрядковий інтервал – 1,5; виділення абзаців – 1,25 см.  

 

Звернути увагу, що всі дані вносяться трьома мовами: (укр., рос., 

англ.): 

Заголовок роботи набирається великими літерами з вирівнюванням 

посередині. У наступному рядку вказуються відомості про автора: прізвище, 

ініціали, нижче – місце роботи або навчання. Обов’язкова анотація (два–три 

речення), та ключові слова (два–чотири слова). 

Бібліографічні посилання робляться в самому тексті. Бібліографічний 

список не потрібний. 

 

Подальшу інформацію щодо оформлення текстів можна подивитися у 

файлі за посиланням: http://ampr.diit.edu.ua/public/journals/68/1_uk.pdf 

 

Адреса електронної пошти: ojs.diit@gmail.com, e-library@b.diit.edu.ua 

(Наталія Валеріївна Чумак) 
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Вартість проїзду та проживання сплачується учасниками самостійно. 

При необхідності  можливо самостійно забронювати місця в готелях: 

 

• Готель «Дніпропетровськ»  

м. Дніпро,  Січеславська Набережна, 33  

www.hotel.dp.ua/ 

 

• Готель «Гвардійський» 

м. Дніпро, вул. Полігонна, 21 (одна зупинка від ДІІТу); 

тел. (0562) 46-45-06; (056) 374-22-13 

 

• Готель університету внутрішніх справ  

м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26 (одна зупинка від ДІІТу);  

тел/факс: +38(056) 370-28-75. 

 

Адреса університету: 

вул. Лазаряна, 2, м. Дніпро, 49010, Україна 

 

Проїзд від Центрального залізничного вокзалу трамваєм №1 до кінцевої 

зупинки або маршрутним таксі №101, 109 – до зупинки “ДІІТ”; від аеропорту 

маршрутним таксі №109 – до зупинки “ДІІТ” на проспекті Гагаріна. 

 

http://www.hotel.dp.ua/

