МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СХОДЖЕННЯ»
ПРОСВІТНИЦЬКО-КОНСАЛТИНГОВА СПІЛЬНОТА «СІМ ПРОМЕНІВ»
Шановні Колеги!
Запрошуємо Вас до участі в
VI Всеукраїнській науково-практичній конференції
«На шляху до синтезу філософії, науки та релігії»
на тему:
«Міф, філософія, наука: історична траєкторія взаємин»
21-22 квітня 2017 року
Проблематика обговорення
1. Міфи та їхній вплив на виникнення філософії та наук.
2.Суть синкретизму та його прояви у філософському мисленні, релігії та науці.
3. Спільне та відмінне між синкретизмом міфу і синтезом філософії, науки і релігії.
4. Зв'язки між міфами та езотеризмом.
5.Езотеричний вимір філософії та науки.
6. Аспекти сучасної соціальної міфології.
Для участі у конференції необхідно надіслати тези та заявку.
Заявка для участі в конференції: назва доповіді (зазначити пункт проблематики); П., І., Б.
автора повністю; форма участі в конференції (доповідь, повідомлення); вчене звання та ступінь;
місто, ВНЗ, організація; посада; адреса домашня та робоча; телефони дом./ роб., електронна
пошта, потреба в проживанні (гуртожиток-готель Львівської політехніки).
Тези доповіді або повідомлення обсягом 2-3 сторінки в редакторі Microsoft Word-Times
New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал – 1.5, відступи – всі 2 см. Матеріали конференції
будуть видані у збірнику тез.
Статті
та
заявки
надсилайте
електронною
поштою
на
адресу:
postnonclassical@gmail.com
Оргвнесок конференції: 150 грн. Після отримання повідомлення про включення в
програму конференції просимо учасників до 1 квітня 2017 року (кінцева дата надсилання тез
та заявки) переказати суму оргвнеску на адресу: Карівцю Ігорю Володимировичу, 79007 Львів,
вул. С. Ляйнберга 3, кв. 9. Прохання за тиждень до початку роботи конференції підтвердити
приїзд до Львова. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези, які не відповідатимуть
тематиці конференції. Заочна участь у конференції не передбачена.
Місце проведення конференції: м. Львів, вул. Професорська 1, конференц-зал Науковотехнічної бібліотеки Львівської політехніки. Початок конференції 21 квітня 2015 року о 10.00.
Початок реєстрації учасників о 9.15.
Телефони контактних осіб:
моб. 068-501-51-92, тел. роб. (0322)582641 Карівець Ігор Володимирович, доцент
кафедри філософії НУ «Львівська політехніка»
моб. 050-722-50-07
Андрій Забава, керівник Центру Езотеричного Синтезу ГО
«Сходження».

