ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка
Кафедра філософії, соціології та політології імені професора
Валерія Григоровича Скотного
Громадська організація «Інститут філософії, логіки і соціології» (м. Львів)
запрошують
вчених, викладачів, працівників системи освіти, докторантів, аспірантів та
студентів взяти участь у роботі
ХХХІІ Міжнародних людинознавчих філософських читаннях
«ГУМАНІЗМ. ЛЮДИНА. СОВІСТЬ»,
яка відбудеться 15 – 16 жовтня 2022 року (м. Дрогобич, Львівська обл.)
На обговорення виноситься наступне коло проблем і питань:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

експлікація змісту категорії «совість» в історії філософії
співвідношення понять «страх», «сором» та «совість»
місце категорії «совість» у системі категорій етики
онтологічне підґрунтя совісті
суспільно-історичні підстави совісті
добро, доброта, людяність, совість
совість і свобода вибору. «Совість не знає вибору» (С. К’єркегор)
культура як досвід совісті; висока культура як школа совісті
філософсько-освітній вимір проблеми совісті
психологічний вимір проблеми совісті
релігійний зміст проблеми совісті
проблема тлумачення поклику совісті
«чиста совість» як хитрощі диявола
проблематика совісті у світовому мистецтві. «Мистецтво у світлі совісті»
чи можливе моделювання совісті (контекст «штучного інтелекту»)?

Для включення до програми конференції необхідно до 12 жовтня 2022 року
відправити заявку з докладними авторськими даними (прізвище, ім'я, по
батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада,місце роботи, телефон, е-mail)
і назвою теми.
Заявки подавати за взірцем:
Возняк Володимир Степанович, доктор філософських наук, професор
кафедри філософії, соціології та політології імені професора Валерія
Григоровича Скотного Дрогобицького державного педагогічного університету
імені Івана Франка. Телефон: 0501864863volim_s@ukr.net Тема: Онтологічні
засади совісті

Конференція буде проведена у режимі online. Планується видання
матеріалів конференції в електронному варіанті. Їх можна надати до 1 грудня
2022 року. Матеріали оформляти з дотриманням таких вимог: шрифт Times
New Roman Cyr, кегль 14, інтервал 1.0; посилання на літературу – у квадратних
дужках (наприклад, [3, c. 34]), список за алфавітом – в кінці тексту.
Використовувати кутові лапки («»). Обсяг матеріалів – від 5 до 20 сторінок.
Приймаються матеріали українською та англійською 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.
Організаційний внесок учасників не передбачений.
Оргкомітет

