
УКРАЇНСЬКИЙ ФІЛОСОФСЬКИЙ ФОНД 

КАФЕДРА ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

ЦЕНТР ФІЛОСОФСЬКОЇ ТЕКСТОЛОГІЇ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

АСОЦІАЦІЯ ФІЛОСОФІВ І РЕЛІГІЄЗНАВЦІВ 

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ЧАСОПИС «ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА 

запрошують взяти участь у семінарі, присвяченому реалізації проектів  

«UKRAINIAN INDEX OF PHILOSOPHY» 
та  

«TRANSLATIO PHILOSOPHICA», 

що відбудеться в Інституті філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України 
23 грудня 2015 року о 10:30 

 
 

 
Метою семінару є обговорення можливостей та стратегії впровадження проектів «Ukrainian 
Index of Philosophy» та «Translatio Philosophica», розробка яких здійснюється для забезпечення 
фахової академічної спільноти України ефективними інформаційними ресурсами й 
інструментами прозорої наукової діяльності через надання всім учасникам фахової спільноти 
доступу до відкритих національних реєстрів галузевої наукової інформації та формування у 
вітчизняних академічних колах традиції активного наповнення таких реєстрів силами самих 
суб’єктів фахової спільноти. 
 
 

 

http://www.community.philosophy.ua 

Систематизація даних про суб’єктів і досягнення 
вітчизняної гуманітарної освіти й науки шляхом 
створення національного галузевого індексу наукових 
установ й інших організацій, періодичних видань, 
фахівців, публікацій, дисертацій, фахових перекладів і 
наукових подій із впровадженням інструментів 
кількісного аналізу та з можливістю оновлення 
інформації самими суб’єктами фахової спільноти. 

 

Створення ефективних інформаційних ресурсів й 
інструментів для розвитку справи академічного 
філософського перекладу в Україні шляхом 
зосередження й систематизації у відкритому 
національному електронному реєстрі різнопланових 
даних про перекладені тексти, заплановані акції, 
перекладацькі проекти, над якими триває робота, 
фахівців і організації, що залучені до царини перекладу, 
дотичні дослідницькі публікації, а також створення 
майданчика для перекладацьких, текстологічних і 
лексикографічних дискусій. 

 

http://www.translation.philosophy.ua 

 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. UKRAINIAN INDEX OF PHILOSOPHY 

1. Проблеми самоорганізації філософської спільноти: Сергій Пролеєв (доктор філософських 
наук, провідний науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, 
професор Національного університету «Києво-Могилянська академія» та Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, президент Українського філософського 
фонду, головний редактор часопису «Філософська думка»). 

2. Досвід розробки наукометричних платформ та перспективи наукометрії в українській 
академічній спільноті: Тарас Кононенко (доктор філософських наук, в.о. завідувача кафедри 
історії філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка). 

2. TRANSLATIO PHILOSOPHICA 

1. Інформаційні ресурси й стандарти філософування: Олег Хома (доктор філософських наук, 
завідувач кафедри філософії та гуманітарних наук Вінницького національного технічного 
університету, головний редактор історико-філософського часопису «Sententiae»). 

2. Можливість академічного перекладу філософських текстів в умовах 
квазі-університетського життя: Юрій Федорченко (кандидат філософських наук, незалежний 
освітній аналітик-консультант, редактор сайту Кантівського товариства в Україні, автор науково-
дослідницького онлайн-проекту «Кант і трансцендентальна філософія»).  

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ 

1. Технічні можливості та стратегія впровадження реєстрів «Ukrainian Index of Philosophy» та 
«Translatio Philosophica»: Іламі Ясна (здобувач Центру гуманітарної освіти НАН України, 
президент Асоціації філософів і релігієзнавців, координатор Ініціативи «Ребрендинг філософії»). 

 

 

ОЧІКУВАНИМ РЕЗУЛЬТАТОМ ЗАХОДУ є формування стратегії впровадження проектів, а також 
затвердження координаторів напрямків, що працюватимуть з установами та підрозділами, 
науковими спільнотами, редколегіями фахових періодичних видань, видавництвами 
академічної літератури та іншими суб’єктами фахової спільноти. 

ЗВІТ про результати обговорення та стратегію подальшого розвитку проекту буде надіслано 
електронною поштою усім учасникам семінару, опубліковано у партнерських медіа, а також 
розміщено на сайті Ініціативи «Ребрендинг філософії» та у тематичних групах у соціальних 
мережах.  

Семінар відбудеться у Залі засідань Вченої Ради Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН 
України за адресою: Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, к. 318, 23 грудня о 10:30. 

Передбачено інтернет-трансляцію заходу та можливість інтернет-участі для фахівців з інших 
міст. Якщо ви плануєте доповідь, просимо узгодити це з координатором проекту не пізніше, ніж 
21 грудня. 

 

Сайт ініціативи: http://www.philosophy.ua  
Координатор проекту: 
Іламі Ясна  
Email: info@philosophy.ua    
Тел. +38 044 331-15-04, +38 050 037-30-10, +38 098 709-74-62, +38 063 514-36-00  

mailto:info@philosophy.ua

