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запрошують 
вчених, викладачів, працівників системи освіти, докторантів, аспірантів та 

студентів взяти участь у роботі 
ХХХ-х Міжнародних людинознавчих філософських читань 

 
«ГУМАНІЗМ. ЛЮДИНА. КАМО ГРЯДЕШИ?», 

яка відбудеться 16-17 жовтня 2020 роки (м.Дрогобич, Львівська обл., 
Україна) 

На обговорення виноситься наступне коло проблем і питань: 

• Дискурс класичного гуманізму: історія, вихідні принципи, межі. 
Дегуманізація як проблематичність людського в людині. 
• Звістка Заратустри: надлюдина або постлюдина? Проблеми перекладу 
Ніцше: надлюдина або супермен? Натуралістично-сцієнтистські, 
антропологічно-філософські та антропологічно-релігійні варіанти розуміння 
подолання людського. 
• Дискурс трансформативних антропологій: історія, вихідні принципи, межі. 
Можливості ототожнення і розрізнення постгуманізму і трансгуманізму. 
• Сучасна ситуація: антропоцен як «час людини» чи «смерть людини»? Як 
змінює «людську природу» розвиток нових комп'ютерно-інформативних і 
генних технологій: Кіборг, Мутант, Клон – загрози або перспективи? 
• Людина в сучасних цивілізаційних процесах: зміни в статусі, загрози, 
виклики, технокатастрофи. 
• Антропологічна ситуація і сучасне мистецтво. 
 
Для включення у програму конференції необхідно до 9 жовтня 2020 року 
відправити заявку з назвою теми і докладними авторськими даними 
(прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене 
звання, домашня адреса з індексом, телефони, е-mail).  
 Конференцію передбачається проводити online на платформі Zoom. 

      Планується видання матеріалів конференції. Їх можна подати через 
місяць після її проведення. Матеріали оформляти з дотриманням таких 
вимог: шрифт Times New Roman Cyr, кегль 14, інтервал 1.5; посилання на 
літературу – у квадратних дужках (наприклад, [3, c. 34]), список за алфавітом 
– у кінці тексту. Використовувати кутові лапки («»). Обсяг матеріалів – від 3 



до 20 сторінок. Збірник матеріалів друкується із залученням коштів авторів з 
розрахунку 20 грн. за 1000 знаків з пробілами. Збірник матеріалів буде 
видано до кінця 2020 року. Приймаються матеріали українською, 
російською, англійською та польською мовами. 
           Заявки та матеріали надсилати за адресою: volim_s@ukr.net (Возняк 
Володимир Степанович). Контактні телефони: Возняк В. С. – 050-1864863 
(0324-45-31-04), Лімонченко В. В. – 050-7734973. Телефон кафедри (03244) 
2-33-61. 
           Гроші за матеріали відправляти поштовим переказом на ім'я Галелюки 
Марії Василівни, кафедра філософії, ДДПУ імені Івана Франка, вул. Івана 
Франка, 24, м.Дрогобич, Львівська обл., 82100, Україна. 
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