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Abstracts

How is the Ukrainian intellectual tradition possible? 

An important event in intellectual life of Ukraine was the awarding of firs laureates of 

just founded Prizes in philosophy. The ceremony was confined to Philosophic readings 

Philosophy and Society: the Past and the Present, dedicated to the 90th birthday of Mari-

na Zlotina — one of the founders of the Kyiv School of Philosophy. Such arrangements 

sho uld favour the development of civil society in Ukraine. Philosophy has to take a de-

served place in the Ukrainian society that is impossible without realizing its achievements 

in the history of home science and comprehension of creative legacy of Ukrainian philo-

sophers. Philosophy cannot be withdrawn in its professional framework and has to beco-

me a subject of public discourse, a theme for broad discussion in intellectual ranges of our 

society. These are the arguments of the Editorial Board of the journal “Filosofs’ka dum ka”, 

when they invited Ukrainian intellectuals to discuss the importance of founding the pri zes 

in philosophy in the context of condition of intellectual tradition in Ukraine. 

Keywords: intellectual tradition, cultural sources, tradition creation, myth creation, cul-

tural self-identification 

Iryna Lystopad — a competitor for candidate’s degree in the history of philosophy, 

Department of Philosophy and Religions Study, National University “Kyiv-Mohyla 

Academy”. The research interests are: medieval philosophy, logic, philosophical terminol-

ogy, and religions studies

The terminology of Aristotle in Ukrainian from the point of view of Latin legacy: the pro-
legomena to the translation of “Categories” 

The article is designated to estimate the potential of Ukrainian language for the crea tion 

of the new and activation of the old philosophical terminology in order to accomplish 

the first translation of Aristotle’s “Categories” in Ukrainian. The author treats peculiari-

ties of original Aristotle’s vocabulary, its Latin interpretation made by Boethius and their 

Ukrainian analogues. The article includes a short introduction, where the history of Uk-

rainian translation of Aristotle is considered in brief, the observation of the mains met-

aphysical terms of Aristotelian logic (substance, subject, predicate, etc.) and of the cate-

gories themselves (quantity, quality, relation, etc.). 

Keywords: Aristotle, terminology, translation, ancient philosophy, logic, epistemology
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Liudmyla Terentieva — doctor of sciences (philosophy), professor of the Department 

of Philosophy at Natural Sciences Faculties, I. Mechnikov Odessa National University; 

the scientific interests are: logic and science methodology, system-parametrical method, Ari-

storle’s syllogistics.

The system model of induction and deduction: correlation and duality

The analysis the induction and deduction as “correlated objects” permits to expose a 

number of  properties which are common to all “correlated objects”: the property of mu-

tuality in the process of deducing, its direction from the general to the particular and vice 

versa, in relation of the novelty and trustworthiness in the inference, in the refutation and 

substantiation. The relation between correlated deduction and induction is estimated in 

the article as inner relation, which is a characteristic feature for the state of “relational 

collapse”. This means that the nature of the inductive conclusion depends on the nature 

of deductive conclusion. To consider the inductive conclusion in isolation from the deduc-

tive one means to destroy the correlation and mutuality.

Keywords: induction, deduction, correlated, duality, inner relation, relational and attri-

butive collapse, logical square, correlation of the truth and falsity

Maria Kultayeva — doctor of sciences (philosophy), professor, head of the Depart ment of 

Philosophy, Hr. Skovoroda National Pedagogical University of Kharkiv. The research in-

terests are: the history of philosophy and sociology, political anthropology, philosophy of 

education 

Philosophy: Life after death. German vision of the post-Bolognian realities

The article is devoted to analyzing the post-Bolognian reality in Germany. The introduc-

tion of testing control in philosophy is critically examined.  The structural and curricular 

changes within German universities which were started after the Bologna declaration had 

ambivalent consequences in the field of philosophy. The former culture of philosophical 

researching and teaching is destructed by bachelor and master studies, but new possibilities 

for confirmation of philosophy are opened.

Keywords: post-Bologna situation, philosophy, education, curriculum, university, philo-

sophical practice 

Oleksandr Pustovit — candidate of sciences (physics), Research fellow of the Inter-Regional 

Academy of Personal Management. The research interests are:  philosophy of literature, 

culturology.

Pushkin and Jung: “The soul in the cherished lyre” 

The central idea of the Jung psychology is representation of soul life as a certain drama. 

Pushkin’s Small Tragedies are considered as the embodiment of soul life of their author. A 

supposition is made on archetypical nature of the sonatian form of the tragedy “Mozart 

and Salliery”) being the embodiment of the dialectical principle of unity and struggle of 

opposites and golden section law. A conception of psycho-synthesis belonging to R. Assa-

gioli is used.

Keywords: Autumn in Boldino, drama, psycho-synthesis, psychotherapy, sonatian form of 

the tragedy 
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Tetiana Chaika (interviewer) — candidate of sciences (philosophy), research fellow of 

the Department of the History of Philosophy of Ukraine, Hr. Skovoroda Institute of 

Philosophy, National Academy of Sciences of Ukraine

Conversations with Krymskyi. “I have come from the steppe”...

The publication continues a cycle of discussions with professor S. Krymskyi. The well-

known Ukrainian philosopher recollects about the sources of his spiritual life. The 

through theme of the narration — a childish impression of the night sky in the steppe 

which was soon reflected in his deep interest to the symbolic world of the human existen-

ce, to philosophy.

Keywords: steppe, starry sky, philosophy, infiniteness, value-semantic Universum, symbol
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ОГОЛОШЕННЯ

Інститут філософії НАН України, Український філософський фонд та 
Со ціо ло гічний центр імені Н.В. Паніної оголошують конкурс на
Премії для професійних філософів України за 2011 рік 
(надалі — Премії) за такими номінаціями:

1. Премія імені Марії Злотіної за найкращу філософську моногра-
фію остан ньо го десятиріччя (до розгляду приймають роботи, опубліко-
вані впродовж 2002—2011 років).

2. Премія імені Сергія Кримського за новаторську філософську кон-
цепцію (ідею), викладену в наукових публікаціях останніх десяти років 
(2002—2011). 

3. Премія імені Юрія Прилюка за найкращий редакційно-ви дав-
ничий проект у галузі філософії останнього десятиріччя (2002—2011). 

4. Премія імені Віталія Табачковського за кращу друковану роботу 
молодого дослідника (до 35 років станом на 2011 рік) у галузі філософії.

ПРЕМІЯ ЗА КОЖНОЮ НОМІНАЦІЄЮ СТАНОВИТЬ 2000 грн.

Премії засновані Інститутом філософії НАНУ, Українським філософ -
сь ким фон дом і Соціологічним центром ім. Н.В. Паніної за підтримки 
фонду «Відродження» з метою активізації наукової та громадської діяль-
ності філософської спільноти України, стимулювання наукової та гро-
мадської активності молодих філософів, розвитку видавничої та публі-
цистичної складової діяльності філософської спільноти України, а також 
вшанування пам’яті видатних українських філософів, що створювали 
засади гуманістичного розвитку вітчизняної філософії та своєю діяль-
ністю сприяли демократичним суспільним перетворенням в Україні.

ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ВИЗНАЧЕННЯ ЛАУРЕАТІВ ПРЕМІЙ ЗА 2011 рік
(відповідно до Положення про Премії з філософії)

1. Висування кандидатів на Премії.
1.1. До 20 вересня 2011 року фахові організації, колективи чи окремі 

фахівці мають можливість висунути (рекомендувати) кандидатів на здо-
буття Премії. 

1.2. Право рекомендації має будь-який дипломований фахівець з фі-
лософії або спільнота/організація фахівців, включно зі студентськими 
товариствами. 

1.3. В рекомендації мають бути наведені основні дані про кандидата, 
які характеризують його як науковця, а також зазначені підстави, що 
роблять саме цю роботу гідною Премії. Рекомендація подається до 
Комісії у роздрукованому та електронному вигляді.



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2011, № 2 127

1.4. Висунута робота має бути надана Комісії з премій разом з реко-
мендацією. В разі наявності роботи в розпорядженні Комісії її надання 
не потрібне.

2. Визначення номінантів.
2.1. До 1 листопада 2011 року Комісія визначає номінантів на здо-

буття Премії з числа рекомендованих філософською громадськістю кан-
дидатів. 

2.2. Список номінантів та відомості про них не пізніше як 1 листопада 
2011 року будуть опубліковані на сайті philosophy.ua.

3. Громадське обговорення номінантів.
До 31 грудня 2011 року триватиме відкрите обговорення номінантів 

на Премію філософською громадськістю, яке висвітлюватиметься на 
сайті philosophy.ua.

4. Визначення лауреатів. 
До 1 лютого 2012 року з огляду на підсумки фахового обговорення 

номінантів Комісія визначає переможця (лауреата) Премії, після чого 
буде проведено її урочисте вручення.

Комісія з премій (М. Попович — голова комісії, С. Пролеєв — заступник 
голови, Н. Вяткіна — відповідальний секретар, О. Білий, Є. Головаха, 
А. Єрмоленко) закликає філософську спільноту України активно долу-
читися до справи рекомендації кандидатів і подальшого обговорення 
номінантів на Премії з філософії. 

Просимо надсилати свої рекомендації з відповідною арґументацією за таки ми 
адресами:
поштова — 01001 Київ-1 вул. Трьохсвятительська, 4,
Інститут філософії НАН України, к. 319,
ВЯТКІНІЙ Наталії Борисівні; 
електронна — nviatalia@gmail.com.

Комісія буде вдячна колеґам за виявлену ініціативу
і уважно розгляне всі пропозиції.
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• Редакція приймає матеріали у вигляді машинописних або роздрукованих тек-

стів (2 примірники, через 1,5—2 інтервали, кг 12—14) та в електронній версії, 

записаній на дискеті чи інших зйомних носіях (із роздруківкою) або надісланій 

електронною поштою на адресу редакції (електронний документ у форматі MS 

Word 97 — MS Word 2000 без позиціювання та переносів, шрифт — Times New 

Roman, за винятком символьних шрифтів у формулах).

• Необхідно подати україномовну та англомовну анотацію статті із викладом го-

ловних методологічних і методичних засад дослідження, його результатів та ви-

сновків (обсяг — близько 0,7 стандартної машинописної сторінки, або 1200 

знаків), а також зазначити дисципліну, до якої належить стаття, й навести клю-

човіслова українською та англійською мовами.

• Прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон та email автора, а також відо-

мості про його місце роботи (з повною адресою), посаду, науковий ступінь і 

сферу дослідницьких інтересів слід подати на супровідній сторінці, де слід на-

вести також ім’я та прізвище автора латиницею (за на явними документами, 

наприклад, за закордонним паспортом).

• Бібліографічні відомості належить подавати наприкінці статті у вигляді списку 

літератури за абеткою (спочатку джерела, надруковані кирилицею, потім — ла-

тиницею, решту іншомовних джерел — у латинській транслітерації). Посилан-

ня на джерела слід наводити у тексті в дужках за міжнародними стандартами 

(напр.: [Бурбакі, 1978: т.1, с.1]), а коментарі — у посторінкових виносках із по-

слідовною нумерацією.

• До цитат, що їх переклав автор, слід додати відповідні фраґменти мовою ори-

ґіналу.

• Якщо стаття містить ілюстрацій матеріал (таблиці, графіки, діаграми, рисунки 

тощо), кожен такий матеріал має бути поданий із відповідним підписом в елек-

тронному вигляді: таблиці, графіки та діаграми — у форматах Excel, рисунки — 

у форматах CorelDraw чи Adob Illustrator (імпортовані у Word ілюстрації не при-

датні для подальшої роботи).

• Редакція рукописи не рецензує і не повертає. Експертиза редакційної колеґії 

маєсуто внутрішньоредакційне призначення.

• Автор не має права передавати в інші видання прийняті редакцією та ухвалені 

редколеґією до друку матеріали.

• Статті за підписами авторів висловлюють їхні погляди, які можуть не збігатися 

з позицією редакційної колеґії.

• Редакція має право скорочувати статті та робити літературне редаґування.

• Надання матеріалів редакції часопису передбачає згоду на публікацію в друко-

ваному вигляді у часописі та в електронній версії на сайті часопису, а також у 

виданнях, з якими редакція укладає відповідні угоди.


