
Соціально-політичний дискурс, в якому ми існуємо сьогодні, починає формуватися у 2014-му році 
на хвилі Революції Гідності, народжуючи нові смисли, що потребують нового соціально-
політичного тезаурусу. Метою круглого столу є актуалізація міждисциплінарного  діалогу навколо 
дослідження семіотичних змін останніх років, а також обговорення можливостей адекватного тер-
мінологічного представлення цих подій в національному та світовому соціально-
політичних просторах, зокрема шляхом створення спільними зусиллями українських інтелектуалів 
Історико-семантичного словника «Дискурс Революції гідності».  

Учасники дискусії (в алфавітному порядку): 

Ірина Бекешкіна (к. філос. наук,  науковий 
співробітник Інституту соціології НАН України, 
директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені 
Ілька Кучеріва)  

Олег Білий (д. філол. наук, провідний науковий 
співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сково-
роди НАН України) 

Євген Бистрицький (д. філос. наук, зав. відділу 
філософії культури, етики і естетики Інституту 
філософії НАН України, виконавчий директор 
Міжнародного фонду «Відродження» Джорджа 
Сороса) 

Владислав Верстюк (д. істор. наук, проф., заві. 
відділу історії Української революції 1917–1921 
рр. Інституту історії України НАН України)  

Анатолій Єрмоленко (д. філос. наук, заст. дире-
ктора з наукової роботи та зав. відділу соціаль-
ної філософії Інституту філософії ім. 
Г.С. Сковороди НАН України, проф. НаУКМА)  

Світлана Жаботинська (д. філол. наук, проф. 
кафедри англійської філології ЧНУ ім. 
Б. Хмельницького, автор книги «Язык как ору-
жие в войне мировоззрений майдан – антимай-
дан. Словарь-тезаурус лексических инно-
ваций») 

Вахтанґ Кебуладзе (д. філос. наук, доц. каф. 
теоретичної та практичної філософії КНУ імені 
Тараса Шевченка та каф. філософії і релігієз-
навства НаУКМА )  

Мирослав Попович (д. філос. наук, проф., ака-
демік НАН України, директор Інституту філосо-
фії ім. Г.С. Сковороди НАН України)  

Сергій Пролеєв (д. філос. наук, проф.,  провід-
ний науковий співробітник Інституту філософії 
ім. Г.С. Сковороди НАН України, проф. каф. тео-
ретичної та практичної філософії КНУ імені  Та-
раса Шевченка та каф. філософії і релігієзнавс-
тва НаУКМА)  

Вадим Скуратівський (к. філол. наук, д. мистец-
твознавства, академік Національної академії ми-
стецтв України, проф. Київського національного 
університету театру, кіно і телебачення імені 
І.К. Карпенка-Карого) 

Надія Трач (к. філол. наук, доц. каф. українсь-
кої мови НаУКМА, автор книги "Разом - сила!": 
Риторика українського спротиву. Соціолінгвісти-
чні есеї»)  

Олексій Шевченко (д. філос. наук, провідний 
науковий співробітник відділу теорії та історії 
політичної науки Інституту політичних і етнона-
ціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН Ук-
раїни) 

Іламі Ясна (бакалавр філософії, магістр релігієз-
навства, здобувач ступеню к. філос. наук , ав-
тор ідеї та координатор проекту «Дискурс Рево-
люції Гідності»)  

Для обговорення на круглому столі пропонуються питання: 

 Місце української Революції Гідності серед світових соціально-політичних подій другої половини 
ХХ - початку ХХІ століть. 

 Семіотичні трансформації періодів соціальних конфліктів: наслідок чи фактор подій, що відбу-
ваються? 

 Сучасний український конфлікт як війна смислів, ідей, слів, дискурсів, пам’ятей. 
 Суб’єкти та механізми керування процесами дискурсивних трансформацій в сучасній Україні. 
 Наявний соціально-політичний тезаурус як засіб опису українських (і світових) подій останніх 

років: проблема релевантності. 
 Історико-семантичний словник «Дискурс Революції Гідності» як засіб формування соціально-

політичного тезаурусу української та англійської мов. 

Докладніше: www.discourse.in.ua/event/

roundtable 

Реєстрація: http://discourse.in.ua/roundtable/

registration 


