
Список 
опублікованих наукових праць 

к. філос. н., асистента кафедри філософії 
МЕЛЬНИЧУКА  МИРОСЛАВА  ІЛЛІЧА 

 
2007 

1. Співвідношення метафізики і науки в античній натурфілософії // Матеріали 
студентської наукової конференції Чернівецького національного 
університету (м. Чернівці, 10-11 травня 2007 р.). Філософсько-педагогічні 
науки. – Чернівці : Рута, 2007. – С. 49-50. (науковий керівник – асист. 
Рошкулець Р.Г.) 

2. Онтологічні та гносеологічні проблеми точності наукового знання // 
Філософія гуманітарного знання: соціокультурні виміри : матеріали 
Міжнародної конференції (м. Чернівці, 26-27 жовтня 2007 р.). – Чернівці : 
Рута, 2007. – С. 261-263. (науковий керівник – Рошкулець Р.Г.) 

 
2008 

3. Ціннісні аспекти життя людини в контексті біоетики // Матеріали 
студентської наукової конференції Чернівецького національного 
університету, присвяченої 600-річчю (м. Чернівці, 13-14 травня 2008 р.). 
Філософсько-педагогічні науки. – Чернівці : Рута, 2008. – С. 59-60. 
(науковий керівник – асист. Рошкулець Р.Г.) 

4. Ціннісні аспекти життя людини в контексті біоетики // Матеріали 
студентської наукової конференції Чернівецького національного 
університету, присвяченої 600-річчю (м. Чернівці, 13-14 травня 2008 р.). 
Філософсько-педагогічні науки. – Чернівці : Рута, 2008. – С. 59-60. 
(науковий керівник – асист. Рошкулець Р.Г.) 

 
2009 

5. Місце неявного знання в природничих  і гуманітарних науках: історико-
філософський аспект // Науковий вісник Чернівецького університету : 
Збірник наукових праць. Вип. 466-467. Філософія. – Чернівці : Чернівецький 
нац. ун-т, 2009. – С. 128-132. (у співавторстві з Рошкульцем Р.Г.) 

 
2010 

6. Методологічна потенція психоаналізу // Матеріали студентської наукової 
конференції Чернівецького національного університету присвяченої 135-
річчю Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 
(м. Чернівці, 13-14 травня 2010 р.). Філософсько-педагогічні науки. – 
Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 65-66 (науковий керівник – доц. 
Рошкулець Р.Г.) 

7. Методологічні та ціннісні виміри неявного знання в науці // Науковий 
вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. Вип. 504-505. 
Філософія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 101-108 с. (у 
співавторстві з Рошкульцем Р.Г.) 



 
2011 

8. Ціннісні параметри гуманізації сучасної науки в контексті проблеми 
неявного знання // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник 
наукових праць. Вип. 541-542. Філософія. – Чернівці : Чернівецький нац. 
ун-т, 2011. – С. 69-73. (у співавторстві з Козменком М.) 

9. Роль неявного знання в процесі становлення  гуманітарної парадигми // 
Гуманітарно-наукове знання: становлення парадигми : матеріали 
Міжнародної наукової конференції (м. Чернівці, 7-8 жовтня 2011 р.) – 
Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 447 с. – С. 81-82. 

10. Епістемологія неявного знання: становлення комунікативного підходу // 
Вісник Черкаського університету. Вип. 210. Філософія. – Черкаси : 
Черкаський нац. ун-т, 2011. – С. 12-17. 
http://biblioteka.cdu.edu.ua/index.php/repozetory2/cat_view/62-filosofski-
nauky/63-statti?limit=10&order=hits&dir=DESC&start=20  

 
2012 

11. Космоцентризм у постнекласичній перспективі: явні та неявні передумови 
становлення наукового знання // Людина і світ: способи та аспекти 
взаємовпливів : тези Міжнародної наукової конференції «ХХІV Читання, 
присвячені пам’яті засновника львівсько-варшавської філософської школи 
К.Твардовського» (м.  Львів, 10-11 лютого 2012 р.) / [відп. ред. В. Л. 
Петрушенко; редагування – Є. Г. Бразуль-Брушковський]. – Львів : 
Видавництво «Ліга-Прес», 2012. – С. 86-89. 

12. Неявне знання як аналог апріоризму в некласичній парадигмі епістемології 
// Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. 
Вип. 602-603. Філософія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 267 c. 
– С. 36-40 

13. Когнітивні потенції неявного знання у світлі генези наукової раціональності 
// Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. 
Вип. 621-622. Філософія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 243 c. 
– С. 34-38. 

14. Об’єктивні горизонти неявного знання в постнекласичній науці // Наука 
ХХІ століття, індустрія хай-тек і сучасна освіта : тези виступів учасників 
Всеукраїнської наукової конференції (м. Суми. 18-19 жовтня 2012 р.). – 
Суми. – С. 80-82 с. 

15. Роль і значення пам’яті в експлікації неявного знання // Людина. Гуманізм. 
Пам’ять. ( Пам’яті професора Валерія Григоровича Скотного) : матеріали 
24-х Міжнародних людинознавчих філософських читань (м.Дрогобич, 12-13 
жовтня 2012 р.). – Дрогобич, 2012. – С. 116-118.   

 
2013 

16. Методологічні потенції синергетики в освіті: організація самоорганізації // 
Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 

http://biblioteka.cdu.edu.ua/index.php/repozetory2/cat_view/62-filosofski-nauky/63-statti?limit=10&amp;order=hits&amp;dir=DESC&amp;start=20
http://biblioteka.cdu.edu.ua/index.php/repozetory2/cat_view/62-filosofski-nauky/63-statti?limit=10&amp;order=hits&amp;dir=DESC&amp;start=20


638-639. Філософія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 243 c. – С. 
223-227. (у співавторстві з Марчуком М.Г.) 

17. Мультипарадигмальність психології: криза чи нова парадигма? // Науковий 
вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. Вип. 638-639. 
Філософія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 243 c. – С. 67-72. (у 
співавторстві з Івасюк Е.) 

18. Методологічні горизонти розмежування явного і неявного знання в 
раціональному мисленні // Гуманітарно-наукове знання. Розмаїття парадигм 
: матеріали міжнародної наукової конференції (м. Чернівці, 14-15 жовтня 
2013 р.) – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 376 с. – С. 270-273. 

19. Неявное знание как предпосылка различения науки и антинауки // European 
Applied Sciences, Vol.1, №8. – Stuttgart, Germany, 2013. – Р. 146-147. 

20. Методологічний зріз філософії М.Фуко: дискурс як актуалізації неявного 
знання // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць. / [гол. ред. В. М. 
Вашкевич]. – К. : ВІР УАН, 2013. – Вип. 72. (№ 5). – 966 с. – С. 643-647. 

21. Експлікація та об’єктивація неявного знання: онтологічний аспект // 
Філософські дослідження : Збірник наукових праць Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля. Вип. №19. – Луганськ : 
вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 62-71. 

22. Неявное знание в структуре моральных ценностей // Довгирдовские чтения 
IV: тенденции духовно-нравственного развития современного общества : 
материаллы Международной научной конференции (Республика 
Беларусь, г. Минск, 16-17 мая 2013 г.). – Режим доступу: 
http://www.philosophy.by/obj/conf-2013-05-16-programme.pdf 

 

http://www.philosophy.by/obj/conf-2013-05-16-programme.pdf

