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Організаційний комітет:
Голова: зав. каф. філософії, д-р. філос. наук, Ігор Карівець.
Заступник голови: проф. Віктор Петрушенко.
Члени оргкомітету:
- ст. викл. Любомир Федорів;
- асист. Олександра Стебельська;
Круглий стіл відбуватиметься в 328 кім., ІV навч. корпусу за
адресою: Львів, вул. Митрополита Андрея, 5.
Регламент роботи: виступи – 10-15 хв. Обговорення – до 5
хв. Через кожні півтори години – перерва на каву та чай.
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ПРОГРАМА
10:00 – Відкриття Круглого столу: привітання та вступне
слово від організаторів.
10:10-10:25 – Ольга Гончаренко (Хмельницький).
Зміни у поглядах Казимира Твардовського на відношення
психології до логіки.
10:25-10:40 – Олександра Стебельська (Львів).
Казимир Твардовський про співвідношення психології та
філософії в контексті проблеми свідомості.
10:40-10:55 – Олег Гірний (Львів).
Логіка та психологія Львівсько-Варшавської школи: від
філософської пропедевтики до філософії, яка навчає.
10:55-11:10 – Юрій Вінтюк (Львів).
Співвідношення психології і логіки у дослідженнях ЛьвівськоВаршавської школи: проблема висвітлення.
11:10-11:25 – Леся Кривошия (Львів).
Співвідношення психології та логіки: історичний аспект
проблеми (від Античності до Львівсько-Варшавської школи).
11:25-11:35 – Перерва на каву та чай.
11:35-11:50 – Жанна Новікова (Львів).
Співвідношення логіки та психології у роботі Степана Балея
«Нарис логіки».
11:50-12:05 – Світлана Повторева (Львів).
Синтез логіки та психології у психоаналітичних працях
Степана Балея.
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12:05-12:20 – Ярослав Петік (Київ).
Чи конекціоналізм є новим психологізмом?
12:20-12:35 – Ігор Карівець (Львів).
Два психологізми – два наслідки для логіки.
12:35-12:50 – Віктор Петрушенко (Львів).
Логіцизм західноєвропейської філософії та психологізм
східноєвропейської філософії: прояви та наслідки.
12:50-13:00 – Перерва на каву та чай.
13:00-13:15 – Андрій Синиця (Львів).
Еволюція пошуків Людвіґа Вітґенштайна: від філософії
логіки до філософії психології.
13:15-14:15 – Виступи (10 хв.):
Віра Лімонченко (Дрогобич).
Засади «першої
філософії»: логіка, психологія або інше?
Володимир Возняк (Дрогобич). Яка логіка потрібна
сучасній психології?
Ігор Дуцяк (Львів). Аналіз ролі відомостей із логіки
та психології мислення у пізнавальній діяльності.
Сергій Симоненко (Львів). Психологія, логіка та
проблема мислення в онтологічному й історикофілософському контексті.
Оксана Чурсінова (Львів). Жан Піаже про
відмінність підходів логіки та психології до вивчення
мислення.
Оксана Петрушенко (Львів). Сучасні тенденції до
індивідуалізації психології натовпу.
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14:15-14:30 Підсумки Круглого столу.
14:30-15:00 – Обід
15:00-16:00 – Відвідини могили Казимира
Твардовського на Личаківському кладовищі та
покладання квітів (за бажанням).

