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ПРЕМІЇ З ФІЛОСОФІЇ-2011 НЕ ВІДБУЛИСЯ

11 жовтня 2011 року було проведено засідання Комісії з Премій із фі лософії. 
Відповідно до Положення про премії, комісія розглянула пропозиції щодо 
кандидатур, які висувалися впродовж попередніх трьох місяців (до 20 ве-
ресня 2011 року) філософською громадськістю України на здобуття Премій. 
Зважаючи на мінімальну кількість поданих робіт, Комісія ухвалила таке 
рішення:

1. Визнати конкурс на Премії з філософії 2011 року таким, що не відбувся.
2. Оголосити конкурс на Премії з філософії-2012, визначивши період 

подання кандидатур на премії до 15 січня 2012 року (повний текст оголо-
шення додається).

3. Взяти до участі у конкурсі-2012 ті роботи, які були представлені на 
конкурс 2011 року.

ОГОЛОШЕННЯ

Інститут філософії НАН України, Український філософський фонд та Со-
ціо ло гічний центр імені Н.В. Паніної за підтримки фонду «Від род ження» 
оголошують про присудження 

ПРЕМІЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ ФІЛОСОФІВ УКРАЇНИ ЗА 2012 РІК 
(надалі — Премії) за такими номінаціями:

1. Премія імені Марії Злотіної за кращу філософську монографію остан-
нього десятиріччя (до розгляду приймаються праці, опубліковані у 2002—
2011 роках).

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 ни чий 
проект останнього десятиріччя в галузі філософії (2002—2011). 

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

ПРЕМІЯ ЗА КОЖНОЮ НОМІНАЦІЄЮ СТАНОВИТЬ 2000 грн.

Премії засновані Інститутом філософії НАНУ, Українським філософським 
фондом і Соціологічним центром ім. Н.В. Паніної за підтрим ки Фонду 
«Відродження» з метою активізації наукової та громадської ді яль ності фі-
лософської спільноти України, стимулювання наукової та громад ської ак-
тивності молодих філософів, розвитку видавничої та публіцистичної скла-
дових діяльності філософської спільноти України, а також вшанування 
пам’яті видатних українських філософів, що створювали засади гуманіс-
тичного розвитку вітчизняної філософії та своєю діяльністю сприяли демо-
кратичним суспільним перетворенням в Украї ні.



ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ВИЗНАЧЕННЯ ЛАУРЕАТІВ ПРЕМІЙ ЗА 2012 рік
(визначений відповідно до Положення про Премії з філософії)

1. Висування кандидатів на Премії.
1.1. До 15 січняня 2012 року фахові організації, колективи чи окремі 

фахівці мають можливість висунути (рекомендувати) кандидатів на здобут-
тя Премії. 

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

1.3. У 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 Ко місії в роз-
друкованій та електронній формах.

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

2. Визначення номінантів.
2.1. До 15 березня 2012 року Комісія визначає номінантів на здобуття 

Премії виключно з числа рекомендованих філософською громадськістю 
кандидатів.

2.2. Список номінантів та відомості про них не пізніше як 15 березня 
2012 року будуть опубліковані на сайті philosophy.ua.

3. Громадське обговорення номінантів.
До 1 червня 2012 року триватиме відкритий процес обговорення фі-

лософською громадськістю номінантів на Премію, який висвітлюватиметь-
ся на сайті philosophy.ua.

4. Визначення лауреатів. 
До 15 червня 2012 року, з огляду на підсумки фахового обговорення 

номінантів, Комісія визначає переможця (лауреата) кожної Премії, після 
чо го буде проведено їх урочисте вручення.

Комісія з премій (М. Попович — голова комісії, С. Пролеєв — заступник 
голови, Н. Вяткіна — відповідальний секретар, О. Білий, А. Єрмоленко, 
Є. Головаха — члени комісії) закликає філософську спільноту України 
активно долучитися до справи рекомендації кандидатів і подальшого об-
го ворення 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 Ук раї ни, к. 319, 
ВЯТКІНІЙ Наталії Борисівні; 
електронна — nviatalia@gmail.com.

Комісія буде вдячна колеґам за виявлену ініціативу
і уважно розгляне всі пропозиції.


