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Феномен Шевченка відбиває нашу національну природу, 

наше світосприйняття, наше минуле і нашу надію на майбутнє. 

Він символізує душу українського народу, втілює його гідність, 

дух і пам’ять….  

Євген Сверстюк 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

НІКОЛАЄНКО  

Станіслав Миколайович 

голова, ректор Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, доктор 

педагогічних наук, професор, член-кореспондент 

НАПН України, Міністр освіти і науки України 

(2005–2007 рр.), український політик і громадський 

діяч, голова Громадської ради освітян і науковців 

України 

 

ШИНКАРУК  

Василь Дмитрович 

заступник голови, декан гуманітарно-педагогічного 

факультету Національного університету біоресурсів 

і природокористування України, доктор 

філологічних наук, професор, Заслужений працівник 

освіти України 

 

САВИЦЬКА 

Інна Миколаївна 

заступник голови, завідувач кафедри філософії 

Національного університету біоресурсів 

і природокористування України, кандидат 

філософських наук, доцент   

  

МАТВІЄНКО  

Ірина Сергіївна 

секретар оргкомітету, кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософії Національного 

університету біоресурсів і природокористування 

України 
  

ХАРЧЕНКО  

Світлана Василівна 

заступник декана гуманітарно-педагогічного 

факультету НУБіП України з наукової роботи, 

доктор філологічних наук, доцент 

 

КРАВЧЕНКО  

Алла Григорівна 

заступник декана гуманітарно-педагогічного 

факультету НУБіП України з міжнародної роботи, 

кандидат філософських наук, доцент   
  

РУДИК  

Ярослав Михайлович 

заступник декана гуманітарно-педагогічного 

факультету НУБіП України з навчально-виховної 

роботи, кандидат педагогічних наук, доцент 

  

БУЦИК 

Ігор Михайлович  

заступник декана гуманітарно-педагогічного 

факультету з навчально-виховної роботи НУБіП 

України, кандидат педагогічних наук, доцент 

  

ГОРБАТЮК Тарас 

Віталійович 

кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії Національного університету біоресурсів 

і природокористування України 
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ФЕНОМЕН ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: 
ЛІНГВІСТИЧНИЙ, ІСТОРИЧНИЙ  

І СОЦІОФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТИ 
(ДО 205-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 

 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

12 березня 2019 року 
 

09.00–10.00 – Реєстрація учасників 

10.00–10.30  – Відкриття конференції 

10.30–13.00 – Пленарне засідання 

13.00–14.30  – Обідня перерва 

14.30–16.30 – Робота секцій 

16.30–17.30  – Екскурсія університетом 

 

13 березня 2019 року 
 

10.00 – 12.00 – Науково-методичний семінар «Роль 

комеморативних практик у формуванні 

національної єдності України» 
 

12.00 – 13.00 – Підведення підсумків. Ухвалення резолюції 

13.00 – 13.45 – Обідня перерва 

14.00 – 16.00 – Екскурсія до Національного музею Тараса 

Шевченка 

16.00 – 17.00 – Від`їзд учасників конференції 

 

Регламент 

Виступ на пленарному засіданні – 10–15 хвилин 

Виступ на секційному засіданні – 10–15 хвилин 

Обговорення     – 3–5 хвилин 
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ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

НІКОЛАЄНКО  

Станіслав Миколайович 

ректор Національного університету біоресурсів 

і природокористування України, доктор 

педагогічних наук, професор, член-кореспондент 

НАПН України, Міністр освіти і науки України 

(2005–2007 рр.), український політик і громадський 

діяч, голова Громадської ради освітян і науковців 

України 

 

ШИНКАРУК  

Василь Дмитрович 

декан гуманітарно-педагогічного факультету 

Національного університету біоресурсів 

і природокористування України, доктор 

філологічних наук, професор, Заслужений працівник 

освіти України  

  

МАТІОС  

Марія Василівна 

українська письменниця, Народний депутат України 

VII-VIII скликань, знаний громадський і політичний 

діяч  

  

КОНВЕРСЬКИЙ 

Анатолій Євгенович 

декан філософського факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, 

доктор філософських наук, професор, академік НАН 

України, академік Української міжнародної академії 

оригінальних ідей  

  

СТУС  

Дмитро Васильович 

директор Національного Музею 

імені Т. Г. Шевченка, кандидат філологічних наук  

  

ПОЛЯКОВА  

Віталія Іванівна 

директор гімназії № 109 імені Т.Г.Шевченка 

Печерського р-ну м. Києва, кандидат психологічних 

наук 

 

ІГЕМБАЄВ  

Токтар Буранбаєвич 

радник-посланник, Посольство Республіки 

Казахстан в Україні 

  

ГІЛЬОВА  

Ірена 

голова Київського Польського культурно-освітнього 

товариства ім. Адама Міцкевича в Києві 

  

СОКУР  

Людмила Анатоліївна 

завідувач сектору екскурсійної роботи 

Шевченківського національного заповідника, 

кандидат історичних наук, м. Канів 



7 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

ЙОСИПЕНКО Сергій Львович – завідувач відділу історії філософії України 

Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, доктор філософських наук, 

професор 

Філософське шевченкознавство: проблеми та перспективи 

 

БОРОНЬ Олександр Вікторович – завідувач відділу шевченкознавства Інституту 

літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, доктор філологічних наук, член 

Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка, лауреат Державної премії України в галузі 

науки і техніки 

Про Шевченківську сепію «У юрті» та її датування 

 

СТЕПОВИК Дмитро Власович –  український мистецтвознавець, доктор 

мистецтвознавства, доктор філософських наук, доктор богословських наук, науковий 

співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені 

Максима Рильського НАН України, професор історії мистецтва Київської 

православної богословської академії, професор історії культури Українського 

вільного університету (м. Мюнхен, ФРН), академік АН Вищої школи України 

Наслідуючи Христа: віруючий у Бога Тарас Шевченко 

 

ТОМЕНКО Микола Володимирович – голова Наглядової ради Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, доктор політичних наук, 

професор, знаний громадський і політичний діяч 

Світоглядна доктрина Тараса Шевченка в контексті новітньої історії України 

 

ЛИТВИН Сергій Харитонович – проректор з наукової роботи та міжнародних 

зв'язків Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор 

історичних наук, професор  

Десятиліття солдатської неволі Тараса Шевченка 

 

ШИНКАРУК Василь Дмитрович – декан гуманітарно-педагогічного факультету 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор 

філологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України 

Бог, Україна, Свобода – основні національні ідеали творчості Великого Кобзаря 

 

КУШЕРЕЦЬ Василь Іванович  –  голова правління ТОВ «Знання», президент ПВНЗ 

«Університет сучасних знань», член-кореспондент НАПН України, доктор 

філософських наук, професор  

Тарас Шевченко на всі часи 

 

ПАНЧЕНКО Валентина Іванівна – завідувач кафедри етики, естетики та 

культурології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор 

філософських наук, професор 

Творчість Тараса Шевченка в перспективі української естетики 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_(2017)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_(2017)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0,_%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C._%D0%A2._%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0,_%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C._%D0%A2._%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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ГАЛЬЧЕНКО Сергій Анастасійович – заступник директора Інституту літератури 
імені Т. Г. Шевченка НАН України з наукової та видавничої діяльності, старший 

науковий співробітник, кандидат філологічних наук, Заслужений працівник культури 

України 

Доля рукописної і малярської спадщини  Т. Г. Шевченка. Проблеми зображення і 

використання 

 

КАЛІНІНА Тетяна Вікторівна – старший науковий співробітник Літературно-

меморіального будинку-музею Тараса Шевченка, філія Національного Музею імені 

Т.Г.Шевченка  

До питання про назву малюнка Шевченка «Казашка Катя» 

 

ПАВЛОВА Олена Юріївна – доктор філософських наук, професор кафедри етики, 

естетики та культурології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка 

Творчість Тараса Шевченка та візуальне: два виміри Модерну 

 

ОРЛОВА Надія Іванівна – завідувач Літературно-меморіального будинку-музею 

Тараса Шевченка (м. Київ) 

Новаторські тенденції в малярстві Тараса Шевченка 

 

ТОКМАНЬ Ганна Леонідівна – доктор педагогічних наук, кандидат філологічних 

наук, професор, професор кафедри української і зарубіжної літератури та методики 

навчання Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені 

Григорія Сковороди  

Тарас Шевченко – Розстріляне відродження – шістдесятництво: діалог поем 

Є. Плужника і І. Світличного з «Кобзарем» 

 

СТОРОЖУК Світлана Володимирівна – доктор філософських наук, професор 

кафедри філософії Національного університету біоресурсів і природокористування 

України  

Національний контекст релігійного світогляду Тараса Шевченка 

 

ТИХОМИР Віктор Петрович – директор Канівського коледжу культури і мистецтв, 

кандидат історичних наук 

Історичні погляди Т. Г. Шевченка на козацтво та їх трансформація 

в соціокультурному середовищі середини ХІХ століття 

 

ЛОМАЧУК Дмитро Федорович – доктор культурології, режисер, сценарист, 

Лауреат державної премії ім. І. Огієнка, Заслужений працівник культури України, 
голова правління об'єднання  кінематографістів  «КІНОЛОГОС» 

Презентація фільму «Тарас Шевченко» 

 

РАШКУЛЕЦЬ Роман Георгійович – кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії філософсько-теологічного факультету Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича 

Концептуальне «знання» і «наука» у творчості Т. Г. Шевченка 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://www.kinologos.org.ua/
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Секція 1 

ФЕНОМЕН ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В УКРАЇНСЬКОМУ  

ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Навчальний корпус № 3, ауд. 201 

 

Керівник – Семашко Тетяна Федорівна, д-р філол. наук, доцент 

Секретар – Супрун Аліна Григорівна, канд. філос. наук, доцент 

 
 

АСАТУРОВ Сергій Костянтинович, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

«Батьки і діти» української літературної мови: І.П. Котляревський 

і Т.Г. Шевченко. 
 

БІЛА Лариса Михайлівна вчитель української мови та літератури, 

спеціалізована школа №200 імені Василя Стуса, м. Київ  

Теоретико-пізнавальні джерела творчості Тараса Шевченка 
 

БІЛОУС Наталія Вячеславівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

іноземної філології і перекладу, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, м. Київ 

ЧУПРАКОВА Надія Сергіївна, студентка гуманітарно-педагогічного 

факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ 

Постать Тараса Шевченка в літературотворчому процесі 

 

ВОЗНЮК Тетяна Михайлівна, асистент кафедри англійської мови для 

технічних та агробіологічних спеціальностей, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, м. Київ  

Т.Г.Шевченко в становленні української мови у 20 – 30-ті рр. ХХ ст. 
 

ГОНЧАРЕНКО Катерина Сергіївна кандидат філософських наук, викладач 

кафедри філософії факультету філософії і суспільствознавства, Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ 

Трансформація «Шевченківського коду» в українській постмодерній 

літературі 
 

ГОРБОНОС Ольга В’ячеславівна, кандидат філологічних наук, доцент 

загальноуніверситетської кафедри світової літератури та культури 

ім. проф. О. Мішукова, Херсонський державний університет, м. Херсон  

Автобіографізм як творча домінанта поетичної спадщини Т. Шевченка 
 

ЗАЇНЧКІВСЬКА Ірина Петрівна, старший викладач кафедри соціології та 

соціальних комунікацій, Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова, м. Київ  

Оцінка І. Огієнка ролі Т. Шевченка у творенні українскої літературної мови 
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ЛУЦЕНКО Олександр Олександрович, студент, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, м. Київ  

КОЛЕСНИК Марія Юріївна, старший викладач кафедри іноземної філології 

і перекладу, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ 

Великий Кобзар та світова література 
 

КРИВЕНКО Сергій Миколайович, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови, літератури та культури, Національний технічний 

університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 

м. Київ 
Шевченкознавча проблематика в щорічних оглядах української літератури на 

сторінках журналу «Русская Мысль» 
 

МАКСИМЧУК Валентин Спиридонович, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри іноземної філології і перекладу, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, м. Київ  

Поет і філософ  Тарас  Шевченко: діалог з Богом 
 

МАЛИХІН Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри романо-германських мов і перекладу, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України м. Київ 

ЗАГОРУЛЬКО Марина Олександрівна, асистент кафедри романо-

германських мов і перекладу, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, м. Київ  
Погляди Т. Шевченка на педагогічну професію 
 

ОЖОГАН Лілія Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови, літератури та культури, Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ  

Велике щастя бути вольним чоловіком… (Шевченкове осягнення свободи) 
 

СЕМАШКО Тетяна Федорівна, доктор філологічних наук, доцент, професор 

кафедри журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, м. Київ  

Стереотипи візуального сектору в поетиці Тараса Шевченка  

 

ШАПОВАЛ Лариса Іванівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історії України, Полтавський національний педагогічний університет імені 

В. Г. Короленка, м. Полтава 

Етнографічні нариси Тараса Шевченка в полтавський період його творчості 
 

ЯРЕМЕНКО Наталія Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ  

Літературна спадщина Т. Шевченка мовами світу 
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Секція 2 
МОВНИЙ СВІТ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

Навчальний корпус № 3, ауд. 228 

 

Керівник – Личук Марія Іванівна, д-р філол. наук, доцент 

Секретар – Дубровіна Оксана Валеріївна, асист. 
 
 

ГОРОДЕНСЬКА Катерина Григорівна, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови 

НАН  України 

Синтаксична структура складносурядних речень у поетичній мові Тараса 

Шевченка 

 
КОЛІБАБА Лариса Миколаївна, кандидат філологічних наук, старший 

науковий співробітник відділу граматики та наукової термінології Інституту 

української мови НАН України 

Форми другого знахідного відмінка в поетичних творах Тараса Шевченка 

 

КОЛОДІНА Лариса Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри романо-германських мов, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, м. Київ 

Сторінками авторських словників мови Тараса Шевченка 

 

КОСТРИЦЯ Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри журналістики та мовної комунікації, Національний університет 

біоресурсів природокористування України, м. Київ  

ФОМІНА Галина Віталіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, м. Київ  

Трансформація концепту «жінка» у німецькій та українській культурі 

 

ЛИЧУК Марія Іванівна, доктор філологічних наук, доцент, професор 

кафедри журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, м. Київ 

«Букварь южнорусский» Тараса Шевченка 

 

МОНАШНЕНКО Анна Миколаївна, доцент кафедри романо-германських 

мов і перекладу, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ 

Шевченкове слово в перекладах Віри Річ 

 

ПОЛІЩУК Ліна Володимирівна, старший викладач кафедри англійської 

мови для технічних та агробіологічних спеціальностей, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Ознайомлення студентів технічних спеціальностей з англомовною 

перекладацькою спадщиною Великого Кобзаря 
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CЛОБОДЕНЮК Валерія Валеріївна, магістр гуманітарно-педагогічного 

факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ  

Творчість Тараса Шевченка англійською мовою (на прикладі перекладу 

«Заповіту») 

 

ФУРСА Валентина Миколаївна, кандидат філологічних наук, старший 

науковий співробітник відділу граматики та наукової термінології Інституту 

української мови НАН України 

Варіантність дієслівного керування в поетичній мові Тараса Шевченка 

 

ХАРЧЕНКО Світлана Василівна, доктор філологічних наук, доцент, 

заступник декана гуманітарно-педагогічного факультету з наукової роботи, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Динамічність як іманентна ознака синтаксису поетики Тараса Шевченка 

 

ХРИСТІАНІНОВА Раїса Олександрівна, доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри української мови, Запорізький національний університет 

м. Запоріжжя 

Складнопідрядні речення в “КОБЗАРІ” Т. Г. Шевченка 

 

ШУТАК Лариса Богданівна, ВДНЗ України «Буковинський державний 

медичний університет», м.Чернівці 

НАВЧУК Галина Василівна, ВДНЗ України «Буковинський державний 

медичний університет», м.Чернівці 

Образ України у листуванні Т. Г. Шевченка 

 

ЯКУШКО Катерина Григорівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ  

Іншомовні поняття мовної картини творів Т.Г. Шевченка 

 

ЯСАКОВА Наталія Юріївна, доктор філологічних наук, доцент кафедри 

української мови, Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ  

Роль граматичної семантики у змістовій організації поезій Т. Шевченка 
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Секція 3 
ПОСТАТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  

В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ 
 

Навчальний корпус № 3, ауд. 128 

 

Керівник – Сторожук Світлана Володимирівна, д-р філос. наук, проф. 

Секретар – Данилова Тетяна Вікторівна, канд. філос. наук, доц. 
 

NIKOLAIENKO Stanislav Mykolaiovych, Corresponding Member of the National 

Academy of Educational Sciences of Ukraine, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, 

Rector of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 

Ukraine 

The archetype of the “GOLDEN AGE” of Ukraine in Shevchenko’s poetry 
 

DANYLOVA Tetiana, Ph.D. (Philosophy), Assoc. Prof., Department of Philosophy, 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine  

BURDYGA Theodor, D.Sc. (Physiology), Prof., Department of Cellular and 

Molecular Physiology, Institute of Translational Medicine, University of Liverpool, United 

Kingdom 

Along the path to a new world: some thoughts on contemporary science and 

postmodern 
 

HUNITIE Mohammad, PhD in Public Administration, Assoc. Prof., Department of 

Public Administration, Faculty of Economics and Administration, King Abdulaziz 

University, Saudi Arabia 

The relationship between emotional intelligence and transformational leadership 

style in public schools in Аmman 

 

БЕРЕЗІНЕЦЬ Ірина Володимирівна, кандидат філософських наук, старший 

викладач кафедри філософії, Національний педагогічний університет імені 

М.П.Драгоманова, м. Київ  
Онтологічні засади творчості Т. Шевченка 
 

БОЙКО Юрій Анатолійович, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ 

Релігійний вимір творчої спадщини Тараса Шевченка 
 

БУЦИК Ігор Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник 

декана з навчально-виховної роботи гуманітарно-педагогічного факультету, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Ідеї духовної творчості Т.Г.Шевченка 
 

ВДОВИЧЕНКО Георгій Валерійович, доктор філософських наук, доцент 

кафедри української філософії та культури, Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, м. Київ 

Контроверсійність культурфілософських візій творчої постаті Т. Шевченка 

у філософській думці УСРР (В. Юринець і П. Демчук) 
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ГАЛУШКО Михайло Михайлович кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії, Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ. 
Творчість Т.Г.Шевченка як об’єкт філософських дискусій 
 

ГЕЙКО Світлана Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ 

Фiлософськi ідеї романтизму та їх вплив на творчість Тараса Шевченка 
 

ГОРБАТЮК Тарас Віталійович, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, Київ 

Гуманістичні ідеї у творах Тараса Шевченка 
 

ГОЯН Ігор Миколайович, доктор філософських наук, професор кафедри 

філософії, соціології і релігієзнавства, Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ 

Роль Тараса Шевченка у збереженні історичної пам’яті українського народу 
 

ГРАБОВСЬКА Інна Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ  

Поетичне «послання» «І мертвим, і живим …» Т. Шевченка 
 

ДУБРОВІНА Оксана Валеріївна, асистент кафедри філософії, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Шевченківське бачення проблеми свободи 
 

ДЯЧЕНКО Наталія Іванівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

філософії, Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний 

університет», м. Покровськ  

Аксіологічні виміри людини в творчості Т. Г. Шевченка 
 

ЖЕМБРОВСЬКА Любов Михайлівна, старший вчитель української мови, 

середня загальноосвітня школа № 288, м. Київ 
Тарас Шевченко - апологет свободи 

 

КАЛУГА Володимир Федорович, доктор філософських наук, професор 

кафедри міжнародних відносин та суспільних наук, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, м. Київ  

Героїзований образ Шевченка як рятувальний круг для українського етносу 

в умовах тотальної ойкуменізації 

 

КИЧКИРУК Тетяна Василівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ 

Філософські ідеї українського духу у творчості Т.Г. Шевченка  
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КОВАЛЬЧУК Наталія Дмитрівна, доктор філософських наук, професор 

кафедри філософії, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ 

Творча спадщина Тараса Шевченка в біблійному контексті 

 

КРАВЧЕНКО Алла Григорівна, кандидат філософських наук, доцент, 

заступник декана з міжнародної роботи гуманітарно-педагогічного факультету,  

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Морально-етичний ідеал у творчості Т.Г. Шевченка 

 

КРАВЧЕНКО Алла Григорівна, кандидат філософських наук, доцент, 

заступник декана з міжнародної роботи гуманітарно-педагогічного факультету, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

САМАРДАК Дмитро Валерійович, аспірант кафедри філософії, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Проблема подолання відчуження тотальності сущого у поезії Т.Г. Шевченка 
 

КРАСНОШТАН Олександр Олександрович, студент факультету аграрного 

менеджменту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ 

ДАНИЛОВА Тетяна Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ 

Філософія Тараса Шевченка та її вплив на розвиток України 

 

КУДІН Андрій В’ячеславович, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ 

Проблема нації у творчості Тараса Шевченка 

 

КУЛЬТЕНКО Валентина Павлівна, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ 

Творчість Т. Шевченка в контексті сучасної освітньої та культурної політики 

Україні 

 

МАКСЮТА Микола Єгорович, доктор філософських наук, професор 

кафедри філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ  

Постать і творчість Тараса Шевченка в рецепціях Миколи Костомарова 

 

МАКСЮТА Микола Єгорович, доктор філософських наук, професор 

кафедри філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ 

СОКОЛОВА Олександра Максимівна, аспірантка кафедри філософії, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Постать і творчість Тараса Шевченка в системі філософської освіти 
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МАТВІЄНКО Ірина Сергіївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ  

Філософія і любовна лірика Тараса Шевченка 
 

МОЗГОВА Наталія Григорівна, доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри філософії,  Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова, м. Київ   
Світоглядні засади  Кирило-Мефодіївського братства 
 

ОСТАПЧУК Галина Олександрівна, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 

м. Київ  

Ідея родини у філософсько-поетичній традиції Тараса Шевченка 
 

ПОВОРОЗНИК Катерина Олександрівна, кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри психології, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, м. Київ 

Особливості екзистенційного часопростору жінки шевченківських творів на 

прикладі поеми «Катерина»  
 

РИК Сергій Миколайович, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди», м. Переяслав-Хмельницький 

Символи та мотиви дороги у творчості Г. Сковороди й Т. Шевченка 
 

РУДИК Ярослав Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник 

декана з навчально-виховної роботи гуманітарно-педагогічного факультету, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Світоглядні основи творчості Тараса Шевченка  
 

САВИЦЬКА Інна Мікловшівна, кандидат філософських наук, доцент, 

завідувач кафедри філософії, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, м. Київ 

Філософія творчості Т. Г. Шевченка 
 

САМАРСЬКИЙ Андрій Юрійович, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ 

М. П. Драгоманов щодо ідеологічного контексту літературної та світоглядної 

спадщини Т.Г. Шевченка 
 

СКУЛІМОВСЬКА Тетяна Володимирівна, старший вчитель історії та 

правознавства спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

англійської мови № 246 м. Києва 

Творчість Т.Г.Шевченка в оцінках українських філософів 
 
 



17 

 

СОКОЛОВА Олександра Максимівна, аспірантка кафедри філософії, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 
Антропологічний зміст українського світу Тараса Шевченка 
 
 
 

СОКОЛОВА Олександра Максимівна, аспірантка кафедри філософії, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

МАКСЮТА Микола Єгорович, доктор філософських наук, професор 

кафедри філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ  

Морально-духовний синтез українського образу буття у творчості Тараса 

Шевченка 
 

СТОРІЖКО Людмила Василівна, доктор філософських наук, професор 

кафедри філософії, Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ 
Світоглядні засади духовного світу людини 

 

СУПРУН Аліна Григорівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ  

Деміфологізація образу Тараса Шевченка як умова формування нового 

світорозуміння 
 

ТИМOШЕНКO Oльгa Тapaciвнa, аcпipaнткa кaфедpи філософії, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Пoняття щacтя тa cвoбoди в твopчocтi Т.Г. Шевченкa 

 

ФЕДИК Оксана Василівна, кандидат психологічних наук, доцент, заступник 

декана філософського факультету, Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ 

Релігія і церква в житті і творчості Тараса Шевченка 

 

ШАТОХІН Анатолій Миколайович, доктор соціологічних наук, професор,  

Уманський національний університет садівництва, м. Умань  

Історіософські погляди Тараса Шевченка на сторінках «КОБЗАРЯ» 
 

ЯМЧУК Павло Миколайович, доктор філософських наук професор, 

професор кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін, Уманський 

національний університет садівництва, м. Умань 

Руйнування симулякру (Тарас Шевченко вільний від пут тоталітарно-

імперської ідеології) 
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Секція 4 
ТАРАС ШЕВЧЕНКО І НАЦІОНАЛЬНА ІСТОРИЧНА ДУМКА 

 

Навчальний корпус № 3, ауд. 026 

 

Керівник – Лановюк Людмила Петрівна, канд. іст. наук, доц. 

Секретар – Самарський Андрій Юрійович, канд. філос. наук, доц. 
 

БІЛАН Сергій Олексійович, доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Великий «КОБЗАР» Тарас Шевченко та його послідовники 
 

ВАРГАТЮК Сергій Вадимович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин, Київський національний університет культури і мистецтв, 

м. Київ 

Світоглядні засади Тараса Шевченка щодо соціального й національного 

звільнення українців в діяльності Кирило-Мефодіївського товариства 
 

ГЕРАСИМЧУК Валентина Андріївна, доктор філософських наук, професор 

кафедри української мови, літератури та культури, Національний технічний 

університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 

м. Київ 

Тарас Шевченко: демократичні рефлексії української культури 

 

КИСЛА Ольга Миколаївна, викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж», м. Ніжин 

ШОСТКА Марина Миколаївна, викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж», м. Ніжин 

Шевченко і чернігівщина: життєві моменти та творчі аспекти 

 

КРАВЧЕНКО Наталія Борисівна, кандидат історичних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ  

ЛАНОВЮК Людмила Петрівна, кандидат історичних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Краєзнавчими стежками Тараса Шевченка  

 

КУБІЦЬКИЙ Сергій Олегович, кандидат педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри методики навчання та управління навчальними закладами, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Т. Г. Шевченко і його відношення до служби в царській армії 
 

МАТЮШКО Богдан Костянтинович кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 

м. Київ 

Соціологічний підхід Михайла Драгоманова до вивчення поетичної спадщини 

Тараса Шевченка (спроба загальної характеристики) 
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МИСЮРА Тетяна Михайлівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

культурології, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ 

Етнічно-міфологічний націоналізм Т.Г.Шевченка 
 

НАЗАРЕНКО Іван Іванович, доктор технічних наук, професор, Київський 

національний університет будівництва і архітектури, м. Київ  

БОЙКО Іван Іванович, кандидат філософських наук, доцент, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Філософські ідеї Т. Шевченка 
 

П’ЄНТАК Ганна Іванівна, викладач-методист, викладач української мови та 

літератури ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж», м. Бережани  

БОЙКО Олександра Іванівна, викладач-методист, викладач української мови 

та літератури ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж», 

м. Бережани  

На годиннику долі Т.Шевченка вибило 205 
 

СЄКУНОВА Юлія Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

КОСТЮК Олександр Васильович, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, м. Київ  

Політичні переконання кирило-мефодіївців в контексті української 

державотворчості  
 

ХВІСТ Вікторія Олексіївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин та суспільних наук, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, м. Київ 

Т.Г. Шевченко: нове прочитання 
 

ЦИМБАЛ Світлана Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Творчість Т.Г. Шевченка з точки зору української інтелектуальної історії 
 

ЧАЙКА Світлана Іванівна, вчитель української мови та літератури, 

Гребінківська гімназія, м. Гребінка 

Феномен Тараса Шевченка як історичний досвід формування світогляду 

українського народу 
 

ШИНКАРУК Лідія Василівна, член-кореспондент НАН України, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри виробничого та інвестиційного 

менеджменту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ. 

Тарас Шевченко – творець української національної ідеї 
 



20 

 

ШКІЛЬ Світлана Олександрівна, доктор філософських наук, професор 

кафедри філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ  

Значення наративного світу Шевченкового «Кобзаря» для становлення 

української нації 

 

ЯШНИК Світлана Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

психології, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ 
Тарас Шевченко у формуванні національної ідентичності українців 
 
 
 
 

Секція 5 
ТВОРЧІСТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  

В ДИДАКТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

 

Навчальний корпус № 3, ауд. 012 

 

 

Керівник – Ковальчук Тамара Іванівна, канд. пед. наук, доц. 

Секретар – Матвієнко Ірина Сергіївна канд. філос. наук, доц. 
 

ВАСЮК Оксана Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Погляди Тараса Шевченка на виховання дітей у родині 

 

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Ілля Павлович, аспірант кафедри педагогіки, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Ідеї просвітительства і народної освіти Т.Г. Шевченка 
 

ГОНЧАРУК Оксана Миколаївна, асистент кафедри педагогіки, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Поезія Великого Кобзаря в народних піснях як основа духовного розвитку 

особистості 
 

ЗАЙЧЕНКО Іван Васильович, доктор педагогічних наук, професор, 

м. Чернігів 

Т. Шевченко і педагогічний журнал “СВІТЛО” (Київ, 1910–1914) 
 

КОВАЛЬЧУК Тамара Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ  

Можливості використання виховного потенціалу творів Тараса Шевченка  
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МИХНЮК Сергій Вікторович, аспірант кафедри методики навчання та 

управління навчальними закладами, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, м. Київ 

Про педагогічну взаємодію у творчості Тараса Шевченка  
 

МИШАК Олена Олексіївна, асистент кафедри романо-германських мов 

і перекладу, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ  

Духовно-моральне виховання у поетичній і художній спадщині Т. Г. Шевченка 
 

РУБІНСЬКА Броніслава Іллівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри романо-германських мов і перекладу, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, м. Київ 

Про читання вірша Т.Г.Шевченко «ЗАПОВІТ» на уроках англійської мови у 

середній школі 
 

ТРУТЕНЬ Аліна Вікторівна, аспірант кафедри педагогіки, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Погляди Тараса Шевченка на виховання 

 

 
 

Секція 6 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ  

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА І СУЧАСНІСТЬ 
 

Навчальний корпус № 3, ауд. 011 

 

Керівник – Омельченко Людмила Миколаївна, канд. пед. наук, доц. 

Секретар – Горбатюк Тарас Віталійович, канд. філос. наук, доц. 
 

БУДНІК Ірина Олександрівна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи загальноосвітньої школи № 288 м. Києва, вчитель-методист, Заслужений 

працівник освіти України 

Соціальні інститути науки: перспективи діяльності 
 

БУЦИК Ігор Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки, Національний університет біоресурсів та природокористування 

України, м. Київ. 

Використання творчості Т.Г.Шевченка у роботі наставника академічної 

групи 
 

ДОЙЧИК Максим Вікторович, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії, соціології та релігієзнавства, Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ 

ДОЙЧИК Оксана Ярославівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

англійської філології, Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ 

Ідея гідності людини у творчості Тараса Шевченка 
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ЖУЛИНСЬКА Вікторія Володимирівна, учитель вищої категорії української 

мови та літератури та зарубіжної літератури спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням англійської мови № 246 м. Києва 

Ідеї Кобзаря в викладацькій практиці 

 

ЖУРАВСЬКА Ніна Станіславівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри методики навчання та управління навчальними закладами, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Психолого-педагогічні погляди Тараса Шевченка і сучасна вища освіта 

 

КАЛІНІЧЕНКО Анна Сергіївна, студентка факультету тваринництва та 

водних біоресурсів, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ 

АФАНАСЕНКО Лариса Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри психології, Національний університет біоресурсів і  природокористування 

України, м. Київ 

Соціально-психологічні засади формування національної самосвідомості у 

творчості Тараса Шевченка 

 

КИРИЧЕВСЬКА Людмила Петрівна, аспірантка кафедри педагогіки, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ  

Інноваційні погляди українського провидця ХІХ століття 

 

КОСТЕНКО Микола Петрович завідувач кафедри фізичного виховання, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Сучасний лідер: освітні трансформації 

 

МАЦЕНКО Леся Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ 

Шевченко і майдан: два ювілеї 

 

ОМЕЛЬЧЕНКО Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри психології, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ 

Психологічні аспекти естетичного ідеалу Т.Г. Шевченка 

 

ОТРОШКО Олена Володимирівна, викладач кафедри фізичного виховання, 

Національний університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Педагогічне співробітництво від батьків до викладачів 

 

ПОЛЯКОВА Віталія Іванівна, кандидат психологічних наук, директор 

гімназії №109 ім. Т.Г.Шевченка, м. Києва  

Концепція  Матері – України в психолого-педагогічних поглядах Тараса 

Шевченка  
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САПОЖНІКОВА Євгенія Максимівна, студентка гуманітарно-педагогічного 

факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ 

КОСТЮК Дмитро Андрійович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

психології, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ  
Психолого-педагогічні погляди Тараса Шевченка 
 

СИДОРЕНКО Ірина Григорівна, кандидат філософських наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Дві „Особистості” Т. Шевченка 
 

СОПІВНИК Руслан Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри педагогіки, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ,  

Т. Г. Шевченко про виховання  

 

ТАРАСОВА Таміла Петрівна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи гімназії № 109 ім. Т.Г. Шевченка, вчитель зарубіжної літератури, м. Київ 

Художній психологізм в творах Тараса Шевченка 
 

 
 
 

Секція 7 
ТВОРЧІСТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  В  КОНТЕКСТІ  

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУР 

 

Навчальний корпус № 3, ауд. 312 

 

Керівники – ОЛЬХОВСЬКА Наталія Семенівна, канд. філол. наук, доц. 

Секретар – КУЛЬТЕНКО Валентина Павлівна, канд. філос. наук, доц. 
 
 

BABENKO Olena Victorivna, Department of Romance and Germanic Languages 

and Translation, National university of life and environmental sciences of Ukraine, Kyiv 

Internalization of Ukrainian national values through the Taras Shevchenko museum 

in Toronto 

 

DYNIKOVA Liliia Sheryfivna, PhD in Culturology, senior lecturer at the 

Department of the Ukrainian Language, Literature and Culture, 

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic 

Institute», Kiev 

Taras Shevchenko on the dialogue of cultures 

 

NIEWIADOMSKI Christopher, PhD in Mathematics, independent researcher, 

SUNCORP Ltd, Sydney, Australia 

Social media: behind the curtain of existential experience 
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Shynkaruk Nataliia, Anhalt University of Applied Sciences, Bernburg 

Taras Schewtschenko wird mit Recht ein Genie des ukrainischen Volkes genannt 
 

ZAKHUTSKA Oksana, PhD: doktor nauk humanistycznych w zakresie 

jкzykoznawstwa, Narodowy Uniwersytet Zasobуw Biologicznych i Naturalnych w Kijowie, 

Kijуw 

Taras Szewczenko w polskich przekladach 

 

MERKOTAN Kateryna, doktor politologii, niezaleїny badacz, Borne Sulinowo, 

Polska  

Moralnosc politycznego «bohaterstwa» 
 

АДАШАН Людмила Петрівна, практичний психолог, середня загальноосвітня 

школа № 288, м. Київ 

Світ емоцій та почуттів людини 
 

АМЕЛІНА Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри іноземної філології і перекладу, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Постать Тараса Шевченка у дослідженнях зарубіжних науковців 
 

АННЕНКОВ В’ячеслав Юрійович, студент гуманітарно-педагогічного 

факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ 

ОЛЬХОВСЬКА Наталія Семенівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри іноземної філології і перекладу, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, м. Київ 

Вплив російської культури на творчість Тараса Шевченка 

 

БАЛАЛАЄВА Олена Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, м. Київ  
Твори Тараса Шевченка у фондах бібліотеки конгресу США 

 

БІЛА Уляна Дмитрівна, аспірант кафедри іноземної філології і перекладу, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Творчість Тараса Шевченка в контексті світової культури 
 

БУЦИКІНА Євгенія, кандидат філософських наук, асистент кафедри етики, 

естетики та культурології, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка 

Культурна ідентичність і візуальні коди: проблеми трансляції (на прикладі 

виставки «Квантовий стрибок Шевченка. Метро») 

 

ГОРДЄЄВА Ірина Володимирівна, аспірантка кафедри філософії, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Просвітницькі ідеї у творчій спадщині Т. Шевченка  
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ЗУЄНКО Неля Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

іноземної філології і перекладу, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, м. Київ 

Поетична спадщина Т. Шевченка в німецькомовному середовищі 

 

ІВАНІЩЕНКО Алла Володимирівна, старший учитель української мови та 

літератури спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської 

мови № 246, м. Києв 

Сторінками біографії Тараса Шевченка 
 

КОЗУБ Любов Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

романо-германських мов і перекладу, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, м. Київ  

Творчість Т. Шевченка в англомовній літературі 
 

КОНОНЧУК Інна Валеріївна, старший викладач  кафедри іноземної філології 

і перекладу, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ 
Людська гідність у творчості Кобзаря 
 

МІТІНА Тетяна Михайлівна, науковий співробітник, Шевченківський 

національний заповідник, м. Канів,  

Творчість Тараса Шевченка в контексті європейської та української культур 
 

ОВДІЙ Наталія Миколаївна, вчитель фізики та математики, середня 

загальноосвітня школа № 288 м. Київ 
Фізика у творчості Т. Г. Шевченка 

 

ПОНОМАРЕНКО Оксана Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри англійської мови для технічних тa aгробіологічних спеціaльностей, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 
Т. Г. Шевченко – поет, який повернув українському народові його мову як 

знаряддя творення культури 
 

РЕКРОТЮК Дмитро, студент факультету аграрного менеджменту, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ  

ПІВЕНЬ Олена Болеславівна, старший викладач кафедри іноземної філології 

і перекладу, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ 

Творчість Т. Шевченка в німецькомовному світі 

 

РУДНИЦЬКА Наталія Анатоліївна, старший викладач кафедри іноземної 

філології і перекладу, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ 

Історичний аналіз перекладів поезій Шевченка відомими французькими 

письменниками 
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СИДОРУК Галина Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

романо-германських мов і перекладу, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, м. Київ 

Вірш-попередження Т.Г. Шевченка «Мені однаково» в перекладі англійською 

мовою Кларенса Маннінга 
 

ЧУМАК Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший. викладач 

кафедри журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, м. Київ 
Духовна аура творчої спадщини Тараса Шевченка 

 
 
 
 

Секція 8 
ПОСТАТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В СУЧАСНІЙ  

КОМЕМОРАТИВНІЙ ПОЛІТИЦІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 
 

Навчальний корпус № 3, ауд. 313 

 

Керівники – Шамне Анжеліка Володимирівна, д-р психол. наук, доц. 

Секретар – Лаута Олена Дмитрівна, канд. філос. наук, доц. 
 

ЖГУТ Олег Анатолійович – директор загальноосвітньої школи № 288 

м. Києва, вчитель-методист 

Освітні питання в культурній політиці України 

 

ІЛЬЯНОВА Амалія Олегівна, доктор наук у галузі психології, 

Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ  

Сучасний образ лідера в контексті історичної спадщини Тараса Шевченка 

 

КИРИДОН Алла Миколаївна, доктор історичних наук, професор, Державна 

наукова установа «Енциклопедичне видавництво», м. Київ 

Образ Тараса Шевченка в символічному просторі комеморацій 

 

КІЩАК Тетяна Степанівна, кандидат сільськогосподарських наук, директор 

наукової бібліотеки Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ 

Унікальна колекція «КОБЗАРІВ» Тараса Шевченка з фондів наукової 

бібліотеки НУБІП України 

 

ЛАУТА Олена Дмитрівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ 

Роль комеморативного канону Т. Шевченка у формуванні національної 

свідомості українців 
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МАЗУР Наталія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, м. Київ 
Шевченкові ремінісценції у мемуарах початку ХХ століття 
 

МАЛИХІН Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

ЯРМОЛЬЧУК Тарас Михайлович, аспірант кафедри методики навчання та 

управління навчальними закладами, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, м. Київ 

Застосування електронного корпусу intellitext у дослідженнях творчості 

Т. Г. Шевченка 
 

ЦІВАТИЙ Вячеслав Григорович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історії світового українства, Заслужений працівник освіти України, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ. 

Світове українство і феномен Тараса Шевченка: історичний, 

інституціональний та соціофілософський дискурси культурної дипломатії 
 

ЧЕКАЛЮК Вероніка Василівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, 

доцент кафедри журналістики та мовної комунікації, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Образ Тараса Шевченка у сучасній іміджелогії 
 

ЧОРНОМОРДЕНКО Дмитро Іванович, кандидат філософських наук, 

старший викладач кафедри філософії, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, м. Київ 

Постать Тараса Шевченка в контексті світогляду сучасного українця: 

методологічний аспект 
 

ШАМНЕ Анжеліка Володимирівна, доктор психологічних наук, доцент, 

професор кафедри психології, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, м. Київ 

Національна ідентичність та національна ідентифікація у студентському віці 
 

ШИНКАРУК Олександра Василівна, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Шевченківська філософія національної ідеї  
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Секція 9 
ЛІТЕРАТУРНА, ХУДОЖНЯ, ФІЛОСОФСЬКА,  

СОЦІОПОЛІТИЧНА СПАДЩИНА ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 ОЧИМА СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 

 

Навчальний корпус № 3, ауд. 036 

 

Керівники – БАЛАЛАЄВА Олена Юріївна, канд. пед. наук, доц. 

Секретар – ЧОРНОМОРДЕНКО Дмитро Іванович, канд. філос. наук, ст. 

викладач 
 
 

БІЛОУС Наталія Вячеславівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

іноземної філології і перекладу, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, м. Київ 

БАБИЧ Олена Дмитрівна, студентка гуманітарно-педагогічного факультету, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Мовний світ Тараса Шевченка 
 

ГАФУРОВА Тетяна Романівна, магістрант, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, м. Київ 
Поезія Шевченка у перекладах англійською мовою 
 

ГРЕЧУХА Антон В’ячеславович, студент факультету інформаційних 

технологій, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ  

Науковий керівник 

МАТВІЄНКО Ірина Сергіївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ  

Феномен Тараса Шевченка в українському літературному процесі 
 

ДЄДІКОВА Тетяна Олександрівна, магістр гуманітарно-педагогічного 

факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ 

Особливості перекладу рекламних українськомовних текстів англійською 

мовою: лексичний рівень 
 

ДЕХКОНОВА Лейла Шерзодівна, студентка гуманітарно-педагогічного 

факультету, Національний університету біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ 

Науковий керівник 

МАТВІЄНКО Ірина Сергіївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії, Національний університету біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ  
Проблема неволі та самотності Т.Г Шевченка 
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ЗАХАРОВА Дар’я Олександрівна, студентка факультету харчових 

технологій, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. 

Київ  

Науковий керівник 

ЧОРНОМОРДЕНКО Дмитро Іванович, кандидат філософських наук, 

старший викладач кафедри філософії, Національний університету біоресурсів 

і природокористування України, м. Київ 
Творчість як найвища форма свободи: приклад Тараса Шевченка 
 

КОВАЛЬЧУК Аліна Олегівна, студентка факультету інформаційних 

технологій, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ  

Науковий керівник 

МАТВІЄНКО Ірина Сергіївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ 

Тарас Шевченко та виховання нації 

 

КОДОЛА Анастасія, студентка гуманітарно-педагогічного 

факультету, Національний університету біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ 
Науковий керівник 
МАТВІЄНКО Ірина Сергіївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії, Національний університету біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ 
Тарасове слово як  життєдайне зерно, яке щедро засіяне в серцях нащадків 

 

КОЧКА Олексій Анатолійович, студент факультету харчових технологій, 

Національний університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Науковий керівник 

ЧОРНОМОРДЕНКО Дмитро Іванович, кандидат філософських наук, 

старший викладач кафедри філософії, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, м. Київ 

Воля та гуманізм як провідні ідеї творчості Т. Г. Шевченка 

 

ЛИТВИНОВА Марина Сергіївна, студентка факультету аграрного 

менеджменту, Національний університету біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ 
Науковий керівник 

БУЦИК Ігор Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки, Національний університет біоресурсів та природокористування 

України, м. Київ. 

Творчість Т.Г.Шевченка у поглядах громадян Іспанії 
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МАЙОР Ангеліна Юріївна, студентка факультету захисту рослин, 

біотехнологій та екології, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, м. Київ 

Науковий керівник 

КУЛЬТЕНКО Валентина Павлівна, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ 

Феномен Тараса Шевченка в українському літературному процесі 

 

МАНЗЕВИТА Дарина Олегівна, студентка факультету аграрного 

менеджменту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ  

Науковий керівник 

ДАНИЛОВА Тетяна Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ 

Україна та її буття в поезії Тараса Шевченка 

 

МАРЧЕНКО Олексій, студент факультету ветеринарної медицини, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Науковий керівник 

ДАНИЛОВА Тетяна Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ 

Декілька слів про життєвий шлях Тараса Шевченка 

 

МАРШАК Юлія Олегівна, студентка гуманітарно-педагогічного факультету, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Жіночі образи у творчості Т. Шевченка 

 

НАЗАРЕНКО Дар’я Євгеніївна, студентка агробіологічного факультету, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Науковий керівник 

КИЧКИРУК Тетяна Василівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ  
Актуальність виховничих поглядів Тараса Шевченка у сучасному світі 
 

ПОТАПЕНКО Артур Віталійович, студент факультету аграрного  

менеджменту, Національний університет біоресурсів та природокористування 

України, м. Київ 

Науковий керівник 

КРАВЧЕНКО Алла Григорівна, кандидат філософських наук, доцент, 

заступник декана з міжнародної роботи гуманітарно-педагогічного факультету 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Геніальна людина світового рівня 
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ПРИДВОРНИЙ Євгеній Миколайович, студент факультету харчових 

технологій, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. 

Київ 

Науковий керівник 

ЧОРНОМОРДЕНКО Дмитро Іванович, кандидат філософських наук, 

старший викладач кафедри філософії, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, м. Київ 

Деонтологічний аспект творчості Т. Г. Шевченка 
 

РАДЧЕНКО Віталіна Володимирівна, студентка факультету харчових 

технологій, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. 

Київ 

Науковий керівник 

ЧОРНОМОРДЕНКО Дмитро Іванович, кандидат філософських наук, 

старший викладач кафедри філософії, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, м. Київ 

Світоглядні орієнтири Т. Г. Шевченка 
 

РОЖКОВ Юрій Григорович, асистент кафедри романо-германських мов, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Професійна культура ветеринарів та її складові 
 

РУДЕНКО Анна Олексіївна, учениця, середня загальноосвітня школа № 288 

м. Київ 

Педагогічний керівник 

ФІЛІПЧУК Мирослава Михайлівна, старший вчитель української мови та 

літератури, середня загальноосвітня школа № 288 м. Київ 

Шевченко як вихователь нації 
 

САВЧЕНКО Дар’я Сергіївна, студентка, торгово-економічний коледж, 

м. Київ 

Доля членів Української Центральної Ради в СРСР і за кордоном 

 

СКОЧЕК Олександра, студентка гуманітарно-педагогічного 

факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ 
Науковий керівник 

БУЦИК Ігор Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки, Національний університет біоресурсів та природокористування 

України, м. Київ. 

Здоров’я нації у творчій спадщині Т.Г.Шевченка 
 

СОКОЛЬВАК Максим Геннадійович, студент факультету ветеринарної 

медицини, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ  

СУПРУН Аліна Григорівна, кандидат філософських наук, доцент, 
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