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MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE 

 

NATIONAL UNIVERSITY OF LIFE AND ENVIRONMENTAL 

 SCIENCES OF UKRAINE 
 

НRYHORIY SKOVORODA INSTITUTE OF PHILOSOPHY OF THE NATIONAL 

ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE 
 

AHATANHEL KRYMSKYI VOLODYMYR-VOLYNSKYI 

PEDAGOGICAL APPLIED COLLEGE OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL  
 

KYIV GYMNASIUM OF ORIENTAL LANGUAGES №1 

 

 

 

 

PROGRAM  
 

OF THE INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE 

 

 

UKRAINE BETWEEN EAST AND WEST: 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF 

INTERCULTURAL COMMUNICATION 

 
(to the 150th anniversary of the birth of Agatangel Krymskiy) 

 

 

October 21-22, 2021 
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Один із засновників Української академії наук. Сходознавець, що 

будував мости між українською культурою та культурами народів 

Сходу... 

 

 

 

«В моїх жилах не тече й краплі української крові, але при цьому я 

справді українець: українець по духу, бо живу на цій землі і люблю її. Я 

родивсь і виріс на Вкраїні та й українізувався…» 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

НІКОЛАЄНКО  

Станіслав Миколайович 

голова, ректор Національного університету біоресурсів 

і природокористування України, академік Національної академії 

педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор 

 

КОНДРАТЮК  

Вадим Миколайович 

співголова оргкомітету, проректор з наукової роботи та 

інноваційної діяльності Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, Відмінник освіти України 

 

САВИЦЬКА 

Інна Миколаївна 

 

 

 

КУЛЬТЕНКО  

Валентина Павлівна 

співголова оргкомітету, декан гуманітарно-педагогічного 

факультету Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, кандидат філософських наук, 

доцент 

 

заступник голови оргкомітету, завідувач кафедри філософії та 

міжнародної комунікації Національного університету біоресурсів 

і природокористування України, кандидат філософських наук, 

доцент 

  

МАТВІЄНКО  

Ірина Сергіївна 

секретар оргкомітету, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії та міжнародної комунікації Національного 

університету біоресурсів і природокористування України 

 

ХАРЧЕНКО  

Світлана Василівна 

 

 

 

БУЦИК 

Ігор Михайлович 

 

 

заступник декана з наукової роботи гуманітарно-педагогічного 

факультету Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, доктор філологічних наук, доцент 

 

 

заступник декана з навчально-виховної роботи гуманітарно-

педагогічного факультету Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, доктор педагогічних 

наук, доцент 

 

КРАВЧЕНКО  

Алла Григорівна 

заступник декана з міжнародної роботи гуманітарно-

педагогічного факультету Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, кандидат 

філософських наук, доцент 

  

ОВЧАРЕНКО  

Вадим Миколайович 

 

 

 

ЛАУТА  

Олена Дмитрівна 

 

заступник декана з навчальної роботи гуманітарно-педагогічного 

факультету Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, кандидат філологічних наук, 

доцент 

 

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та 

міжнародної комунікації Національного університету біоресурсів 

і природокористування України 
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УКРАЇНА МІЖ СХОДОМ І ЗАХОДОМ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ  

МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 (ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО) 

 

 

 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

21 жовтня 2021 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 

 

14.30–18.00 – Робота секцій 

 

 

22 жовтня 2021 року 

 

10.00 – 12.00 – Науково-методичний семінар «Сучасні особливості та проблеми 

міжкультурної комунікації» 

 

12.00 – 13.00 – Підведення підсумків. Ухвалення резолюції 

 

13.00 – 13.45 – Обідня перерва 

 

14.00 – 16.00 – Екскурсія до Ботанічного саду НУБіП України 

 

16.00 – 17.00 – Від`їзд учасників конференції 

 

 

 

Регламент 

Виступ на пленарному засіданні – 10–15 хвилин 

Виступ на секційному засіданні – 10–15 хвилин 

Обговорення    – 5–7 хвилин 
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ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

НІКОЛАЄНКО  

Станіслав Миколайович 

 

 

ТОМЕНКО 

Микола Володимирович 

 

 

КОНДРАТЮК  

Вадим Миколайович 

 

 

 

 

САВИЦЬКА 

Інна Миколаївна 

 

голова, ректор Національного університету біоресурсів 

і природокористування України, академік Національної академії 

педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор 

 

голова Наглядової ради Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, доктор 

політичних наук, професор, громадський і політичний діяч  

 

проректор з наукової роботи та інноваційної діяльності 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, Відмінник освіти 

України 

 

декан гуманітарно-педагогічного факультету Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, 

кандидат філософських хахарчаук, доцент 

 

СУРІНА  

Ірина 

 

 

ПРОСКУРА 

Оксана Іллівна 

 

 

завідувачка департаменту соціології, доктор соціологічних 

наук, професор, Академія Поморська в Слупську (Республіка 

Польща) 

 

директор Київської гімназії східних мов №1, заслужений 

працівник освіти України (м. Київ, Україна). 

 

САЛІХ 

САЛІХ АБД 

 

 

ВЕРМІЛІО Валеріо  

 

 

САТТОН Джонатан  

 

 

ВАРЕЙКІС Егідіус  

 

учитель арабської мови Київської гімназії східних мов №1, 

Посол миру (Республіка Ірак) 

 

facoltà teologica di Sicilia, san Giovanni evangelista (м. Палермо, 

Республіка Італія) 

 

професор, доктор університету Лідс (University оf Leeds, 

Лондон, Велика Британія) 

 

депутат Литовського Сейму (м. Вільнюс, Литовська 

Республіка)  
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

 

ТОМЕНКО Микола Володимирович – доктор політичних наук, професор, голова Наглядової ради 

Національного університету біоресурсів і природокористування України,  

Агатангел Кримський в контексті творення світогляду українського світу  

 

ШИНКАРУК Василь Дмитрович – проректор з науково-педагогічної роботи, доктор філологічних 

наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Філософія прамови як основи індоєвропейських мов: до історії дискусії про візантійські і східні 

впливи 

 

КОЛІНЬКО Марина Вадимівна – доктор філософських наук, доцент кафедри філософії Історико-

філософського факультету, Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна) 

Визнання Іншого як стратегія міжкультурної комунікації 

 

ЧИЖОВА Олена Валеріївна – директор Центрального державного архіву-музею літератури і 

мистецтва України (м. Київ, Україна). 

Постать Агатангела Кримського крізь призму архівно-бібліотечного зібрання Центрального 

державного архіву-музею літератури і мистецтва України  

 

ПІЛЯЄВ Ігор Славович – доктор політичних наук, професор, Інститут економіки та прогнозування 

НАН України (м. Київ, Україна). 

Дихотомія «Схід-Захід» у контексті глобалізації: сучасне осмислення  

 

КРУПНИК Любов Орестівна – кандидат історичних наук, доцент, Інститут національної пам’яті 

(м. Київ, Україна). 

За вашу і нашу свободу: україно-польські зв’язки у 1980-1990х роках 

 

ЮРИНЕЦЬ Олександр Олексійович – кандидат педагогічних наук, заступник директора з 

навчальної роботи, Володимир-Волинський педагогічний фаховий коледж ім. А. Ю. Кримського 

Волинської обласної ради (м. Володимир-Волинський, Україна) 

Володимир-Волинський педагогічний коледж і Агатангел Кримський 

 

САВЧЕНКО Михайло Пилипович – заступник директора з навчально-методичної роботи, Київська 

гімназія східних мов №1, заслужений вчитель України (м. Київ, Україна) 

Гімназія у культурно-освітньому діалозі «Україна – Схід» (1986-2016 рр.). 

 

ЯРОШ Олег Анатолійович – кандидат філософських наук, завідувач сектору історії східної 

філософії, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, (м. Київ, Україна) 

Суфізм у глобальному світі 

 

СТРІЛЕЦЬ Василь Васильович – доктор історичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри 

міжнародних відносин і суспільних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 

Агатангел Кримський і Спілка визволення України 

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
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Секція 1 

 

ІНШОМОВНА ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

 В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ 

 

Навчальний корпус № 3, ауд. 228 
 

Керівник – Кравченко Алла Григорівна, канд. філос. наук, доцент 

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

 

 

АХМАД Олена Рудольфівна, старший вчитель-методист, викладач, Київська гімназія східних мов №1, м. Київ 

Агатангел Кримський і навчання арабської мови учнів гімназії 

 
БОРЩОВЕЦЬКА Валентина Дмитрівна, канд. пед. наук, доцент, кафедра романо-германських мов і перекладу, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Особливості формування англомовної граматичної компетентності у майбутніх перекладачів в умовах вторинного коду 

 
ВДОВИЧЕНКО Карина Богданівна, вчитель корейської мови, Київська гімназія східних мов № 1, м. Київ 

Корейська мова в іншомовній освіті в Київській гімназії східних мов №1 

 
ГЛУХОВСЬКА Наталія Анатоліївна, старший викладач кафедри англійської мови, Державний університет 

телекомунікацій, м. Київ 

ПРОКОПЕНКО Павло Миколайович, старший викладач кафедри англійської мови, Державний університет 

телекомунікацій, м. Київ 

Abbreviations аnd Shortenings іn Modern English Language(Вased on the Terms of Information Technology) 

 
ГНЕПА Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, викладач, Володимир-Волинський педагогічний фаховий 

коледж імені А. Ю. Кримського Волинської обласної ради, м. Володимир-Волинський 

Іншомовна компетентність у професійному становленні академіка М. П. Кравчука 

 
ГРАБОВСЬКА Інна Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, м. Київ  

ПРИМАК Тетяна Юхимівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Національний університет харчових 

технологій, м. Київ 

Контактопідтримувальні метакомунікативи в сучасному англійськомовному діалогічному дискурсі: семантика і 

прагматика 

 
ГРАБОВСЬКА Інна Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, м. Київ  

СИСМАН Дар’я Іванівна, магістр 2 року навчання гуманітарно–педагогічного факультету, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Способи творення термінів у сучасному англомовному дискурсі 

 
ГРЕБЕНЮК Богдан Вадимович, студент 3 курсу, факультет інформаційних технологій, науковий керівник: 

Горбатюк Тарас Віталійович, канд. філос. н., доц. кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ  

Іншомовна професійна комунікативна компетентність в умовах глобалізованого світу 

 
ЗАБОЛОТСЬКА Ірина Олександрівна, старший викладач кафедри філології, Дніпровський державний аграрно-

економічний університет, м. Дніпро  

Принципи формування іншомовної професійної комунікативної компетентності у здобувачів вищої освіти (на прикладі 

спеціальності «Садово-паркове господарство» ДДАЕУ)  

 
КАРПЕНКО Зоя Миколаївна, вчитель-методист японської мови, Київська гімназії східних мов №1, м. Київ 

Японська мова в гімназії: культурно-мовні цінності країни вранішнього сонця у діалозі культур 
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КРАВЧЕНКО Олександр Вікторович, студент факультету інформаційних технологій, 3 курс група КН19001б 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Іншомовна професійна комунікативна компетентність в умовах глобалізованого світу 

 

ЛЕВИЦЬКА Аліна Анатоліївна, викладач англійської мови, Володимир-Волинський педагогічний фаховий коледж ім. 

А.Ю. Кримського, м. Володимир-Волинський 

Використання онлайн ресурсів у процесі розвитку англомовної комунікації 

 
ЛУНГУ Юлія Костянтинівна, асистент каф.англ.філол., Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ 

МЕДЯНИК Ганна Андріївна, асистент каф.англ.філол.,  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України, м. Київ 

Methodological aspect of formation of communicative competence in the context of globalization 

 
ЛЯШ Дарія Євгеніївна, студентка заочного відділення гуманітарно-педагогічного факультету, філологія (перша 

англійська), магістратура, Національний університет біоресурсів та природокористування України (м. Київ, Україна) 

Українсько-англійський словник іхтіонімів: методика укладання, структура, системність 

 
МАТИСЬКО Валентина, СИРОТЕНКО Тетяна, студентки 4 курсу, агробіологічний факультет, науковий 

керівник: Гейко Світлана Миколаївна, канд. філос. н., доц. кафедри філософії та міжнародної комунікації, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ. 

Міжкультурна комунікація в умовах глобалізації 

 
Oksana CHAIKA, PhD (philology), Associate Professor; Associate Professor at Department of Foreign Philology and 

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

Coaching technologies for polyculturalism as a powerful toolkit in intercultural communication 

 
РУБІНСЬКА Броніслава Іллівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри романо-германських мов і 

перекладу, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Значення філософського визначення поняття «методологія педагогічних досліджень» у формуванні методологічної 

компетентності 

 
РУЩЕНКО Микола Андрійович, студент КН-21004бск, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, м. Київ 

Іншомовна професійна комунікативна компетентність в умовах глобалізованого світу 

 
СВИРИДЕНКО Олександра Валеріївна, студентка 1 курсу, 2 групи, гуманітарно-педагогічного факультету, науковий 

керівник: МАТВІЄНКО Ірина Сергіївна, кандидат філософських наук, доцент, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, м. Київ 

Компетентнісний підхід в умовах глобалізованого світу 

 
СЕРГІЄНКО Інна Володимирівна, асистент кафедри романо-германських мов і перекладу, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, м. Київ  

Формування медіа компетентності майбутніх вчителів іноземної мови в умовах глобалізованого світу 

 
СИРОТІНА Олена Олексіївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри романо-германських мов і 

перекладу, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Формування професійно-комунікативної компетенції студентів у процесі рольової гри 

 
СИРОТІН Олексій Сергійович, старший викладач кафедри романо-германських мов і перекладу, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Формування у майбутніх ветеринарів професійно-комунікативної компетентності засобами презентації на заняттях з 

іноземної мови 

 

СОПІВНИК Руслан Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

АНДРУСИК Павло Петрович, здобувач освіти магістерського рівня за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні 

науки, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Використання електронно-навчального ресурсу «Elearn» у процесі викладання освітнього компоненту «Лідерологія» 

 

СТЕПАНЕНКО Денис Олександрович, студент 2 курсу, групи ГіЗ -2002, факультету землевпорядкування. Науковий 

керівник: Лаута Олена Дмитрівна, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 
Іншомовна професійна комунікативна компетентність майбутніх землевпорядників у вищому навчальному закладі 
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СТУКАЛО Олена Анатоліївна, старший викладач кафедри філології, Дніпровський державний аграрно-економічний 

університет, м. Дніпро 

Formation of professional communication 

 
ТРОЦЮК Марія Володимирівна, викладач англійської мови, Педагогічний фаховий коледж ім. А.Ю. Кримського, 

м. Володимир-Волинський  

Формування іншомовної писемної комунікативної компетентності майбутнього вчителя  

 
УХІНА Надія Миколаївна, методист, вчитель турецької мови, Київська гімназія східних мов № 1, заслужений вчитель 

України, м. Київ 

Турецька мова у контексті розвитку комунікативної компетентності гімназистів у педагогічній системі іншомовної 
освіти 

 

ЯКУШКО Катерина Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови для технічних та 

агробіологічних спеціальностей, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ  

English lesson activities to study agriculture while developing future agronomists’ communication 

 

ЯРЕМЕНКО Наталія Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови для технічних 

та агробіологічних спеціальностей. Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

The Clil Method оf Teaching English to Students of Technical Specialities 

 

 
Секція 2 

 

КУЛЬТУРНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ПРОСТОРИ ЗАХОДУ Й СХОДУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЇ 

ПОЛІТИКИ Й МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ 
 

Навчальний корпус № 3, ауд. 228 
 

Керівник – Гольцов Андрій Геннадійович, д-р. політ. наук, доцент 

Секретар – Харчук Олександр Олександрович, канд. юрид. наук, доцент 

 

АСАТУРОВ Сергій Костянтинович, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, м. Київ 

Міжмор’є і тримор’є як зовнішньополітичні концепції України (1991 – 2020 рр.) 

 

ГАССАБ Оксана Володимирівна, асистент кафедри психології, аспірант, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, м. Київ  

Відмінності соціальної політики та урядових програм країн Заходу та Близького і Середнього Сходу стосовно гендерного 

насилля 

 
ГОЛЬЦОВ Андрій Геннадійович, д-р. політ. наук, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Західна цивілізація перед викликами глобалізації 

 
ГОНТАР Василь Едуардович, аспірант кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, м. Київ  

Вічна ворожнеча: поняття «політичного» Карла Шмідта та глобальна сучасність 

 
ГРУШЕЦЬКИЙ Богдан Павлович, кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних 

наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Відносини Болгарії з країнами Близького Сходу та Північної Африки на сучасному етапі 

 
ЗАПОРОЖЧЕНКО Марина Ігорівна, студентка 2-го курсу спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії» групи МВ-20001б, Науковий керівник: Сєкунова Юлія Володимирівна, кандидат історичних наук, 

доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ  

«Китайська Росія» та «Тайванська Україна»: співвідношення політичних ситуацій. 
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ІЛЬЧЕНКО Софія Олександрівна, студентка 3 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність 

«Міжнародні відносини», науковий керівник: Хвіст Вікторія Олексіївна канд. істор. н., доцент кафедри міжнародних 

відносин і суспільних наук. Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Культурно-гуманітарне співробітництво між Україною та Францією 

 
МАНЖЕЛІЙ Оксана Володимирівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель-методист української 

мови та літератури, відмінник освіти України, керівниця Школи освітньої дипломатії, Київська гімназія східних мов №1, м. 

Київ 

Школа освітньої дипломатії – перший крок до успіху майбутнього українського дипломата 

 
ШИШКІНА Валерія Сергіївна, студентка 2-го курсу спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» групи МВ-20001б, науковий керівник: Сєкунова Юлія Володимирівна канд. істор. н., доцент кафедри 

міжнародних відносин і суспільних наук Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Україна і США: партнерство крізь час 

РЯБУШКІНА Олеся Володимирівна, студентка 2-го курсу спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії» групи МВ-20003б, науковий керівник: Сєкунова Юлія Володимирівна канд. істор. н., доцент 

кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ 

Cultural Relations Between Germany аnd Ukraine (90s оf The XX Century – Beginning of The XXІ| Century) 

 
ХРИСТЮК Світлана Борисівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри англійської філології, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ  

Перекладацькі технології у підготовці фахівців у галузі міжнародних відносин 

 
ШЕВЦОВА Євгенія Сергіївна, аспірантка кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Система статистичних органів на західноукраїнських землях (друга половина ХІХ – на початку ХХ століть) 

 
ШИНКАРУК Лідія Василівна, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувачка 

кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ 

ШИНКАРУК Наталія Василівна, кандидат юридичних наук, Кабінет Міністрів України, м. Київ 

До питання про взаємини України і Сходу в науковій спадщині Агатангела Кримського 

 

ШИРЧЕНКО Олег Олегович, студент групи КІ-21013бск., науковий керівник: Горбатюк Тарас Віталійович, 

канд. філос. н., доц. кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, м. Київ  

Переваги членства України в Європейському Союзі 

 

 
 

Секція 3 

 

ВПЛИВ КУЛЬТУР СХОДУ ТА ЗАХОДУ НА УКРАЇНСЬКІ МИСТЕЦЬКІ ТА ОСВІТНІ ТРАДИЦІЇ 
 

Навчальний корпус № 3, ауд. 201 
 

Керівник – Додонова Віра Іванівна, д-р філос. наук, професор 

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

 

 
харченко Ігор Михайлович, д-р. пед. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України України, м. Київ 

Українсько-китайська співпраця у підготовці фахівців: досвід та перспективи 

 

ГОЛЄВА Марія Сергіївна, аспірантка кафедри педагогіки, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, м. Київ 

Практика використання методу проектів у професійній підготовці: досвід Китаю 
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ГОРБАТЮК Тарас Віталійович, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ  

Соціо-економічна взаємодія Заходу та Сходу: виклики та перспективи 

 
ДІРА Надія Олександрівна, асистент кафедри педагогіки, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, м. Київ 

ШЛОДА Оксана Миколаївна, здобувач освіти магістерського рівня за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні 

науки, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Особливості контролю та оцінювання результату навчання у процесі викладання аграрних дисциплін 

 

КОВАЛЬЧУК Олена Володимирівна, студентка 2 року магістратури, група ФілА-2001М, спеціальності «Філологія. 
Переклад», гуманітарно-педагогічний факультет, Науковий керівник: Ольховська Н.С., канд. філол. наук, доцент кафедри 

іноземної філології та перекладу, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м.Київ 

Основні аспекти дослідження німецькомовного аграрного дискурсу в сучасній лінгвістиці 

 

КОНОНЧУК Інна Валеріївна, старший викладач каф. Іноз.філол.і перекл., Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, м. Київ 

Академічний ландшафт у Німеччині 

 

МАКАЄВ Вадим Вікторович, студент групи КІ-21013бск. Науковий керівник: Горбатюк Тарас Віталійович, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Вплив європейської культури на творчість Лесі Українки 

 

МАНДРИКА Вікторія Ростиславівна, магістрант Факультету Захисту рослин, біотехнології та екології, Науковий 

керівник – Культенко В.П., Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Висвітлення культури та мови Близького Сходу в літературних творах А. Кримського 

 

МНОЖИНСЬКА Руслана Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та 
культурології, Національний університет технологій та дизайну, м. Київ  

СИВ’ЮК Ольга, студентка гр.БХФ-2-2, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ  

Внесок Йосипа Кононовича-Горбацького в культуру мислення України 

 
ОЛІЙНИК Алла Михайлівна, кандидат педагогічних наук, учитель-методист української мови, Київська гімназія 

східних мов №1, м. Київ 

Формування міжпредметної компетенції учнів на уроках української мови (на матеріалі поезій Омара Хаяма) 

 

ОЛЬЧЕДАЄВСЬКИЙ Дмитро Юрійович, студент, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ 

Вплив культур Сходу та Заходу на українські мистецькі та освітні традиції 

 

ПОЛЯКОВА Віталія Іванівна, канд. психол. наук, доцент кафедри психології, НУБіП, м. Київ, Україна; директор 

гімназії №109 ім. Т.Г.Шевченка Печерського району м. Києва. 

Взаємозв’язок рівня самоконтролю педагогічних працівників та їх гендерної толерантності в процесі спілкування 

 

ПРИЙМАЧУК О.В., студентка 3 курсу, 2 групи, факультету Захисту рослин, біотехнології та екології, Науковий 
керівник – Культенко В.П., Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Основні засади традицій Сходу та їхній вплив на розвиток української культури 

 
САВИЦЬКА Інна Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент, декан гуманітарно-педагогічного факультету, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Феномен національної ідентичності через призму творчої спадщини Агатангела Кримського 

 

СОКРАТОВА Людмила Геннадіївна, вчитель-методист китайської мови, Київська гімназія східних мов №1, 

заслужений вчитель України, м. Київ 

Навчання китайської мови учнів гімназії: проблема моделювання дидактичних засобів для НУШ 

 

СУХОВ Богдан, студент Інституту енергетики, автоматики та енергозбереження, науковий керівник: Супрун Аліна 

Григорівна, канд. філос. н., доц. кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, м. Київ 

Східна культура як перспектива пізнання історії України 

 
ЦЕЗАРУК Іванна Василівна, доктор філософії, викладач Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім. 

А.Ю. Кримського Волинської обласної ради, м. Володимир-Волинський 

Вивчення аспектів зарубіжного досвіду з виховання толерантності в молодого покоління 
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ХМЕЛЬКОВА Джаміля Валіуллівна, вчитель мови гінді, Київська гімназія східних мов №1, м. Київ 

Навчання мови гінді у контексті розвитку культурологічної компетентності учнів гімназії 

 

ЧЕКАЛЬ Людмила Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Залучення до європейського досвіду викладання у вузі 

 

ШВИДЕНКО Валентина Володимирівна, заступник директора з виховної роботи, Перша міська гімназія, 

м. Черкаси 

Історичний розвиток організації виховної роботи у Великій Британії 

 

 
Секція 4 

 

ДІАЛОГ КУЛЬТУР І ПАРТНЕРСТВО ЦИВІЛІЗАЦІЙ: ФІЛОСОФСЬКІ, ПСИХОЛОГІЧНІ,  

ЛІНГВІСТИЧНІ, РЕЛІГІЙНІ, НАУКОВІ ВИМІРИ. 

 

Навчальний корпус № 3, ауд. 201 
 

Керівник – Шкіль Світлана Олександрівна, д-р філос. наук, професор 

Секретар – Чорноморденко Дмитро Іванович, канд. філос. наук, ст. викладач 

 

АДАШАН Людмила Петрівна, магістрантка 2 року навчання, гуманітарно-педагогічний факультет, НУБіП України, м. 
Київ 

Формування позитивного психологічного мікроклімату педагогічного колективу 

 
БАС Олександра Юріївна, магістрантка факультету захисту рослин, біотехнології та екології, науковий керівник: 

Культенко В.П., Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Біоетика медико-біотехнологічних експериментів над тваринами 

 
БІЛОУС Володимир Олександрович, студент групи КІ 21014бск. Науковий керівник: Горбатюк Тарас Віталійович, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ  

Діалог культур – єдиний спосіб мирного співіснування 

 
БОБУНОВА Дарія Юріївна, аспірантка кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, м. Київ  

Визначення ролі філософії у взаємопроникненні культур в епоху глобалізації 

 
БОНДАРЕНКО Наталія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної 

роботи та реабілітації Національного університету біоресурсів і природокористування України. м. Київ 

Уявлення про громаду та соціальна робота в ній 

 
БУГАЙОВ Андрій Володимирович, філолог, магістр 2 року навчання, гуманітарно-педагогічний факультет, 

науковий керівник: Грабовська Інна Вікторівна, канд. філол. н., доцент, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, м. Київ. 

Особливості перекладу українською мовою термінології садівництва й виноградарства англійськомовного 

аграрного дискурсу 

 
БУДЕГАЙ Вікторія Андріївна, аспірантка, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ 

Проблема інклюзивної культури в сучасних вітчизняних та зарубіжних дослідженнях  

 
ВОВК Анатолій Сергійович, аспірант кафедри філософії та міжнародної комунікації, лаборант кафедри педагогіки, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Етика В.І. Шикарука на засадах аксiологiчного пiдходу: основнi фiлософськi погляди українського філософа 

 
ГАЛУШКО Михайло Михайлович, канд. філос. наук, доцент, доцент кафедри філософії, Національний технічний 

університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ 
Культурний вимір розвитку людства як принцип культурної політики: філософський аспект 
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ГЛУЩЕНКО Володимир Андрійович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германської та 

слов’янської філології, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ 

ОВЧАРЕНКО Вадим Миколайович, канд. філол. наук, доцент кафедри англійської філології, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Наукова взаємодія А. Кримського та О. Шахматова у дослідженні історії української мови 

 
ГОЛЬЦОВА Маріанна Геннадіївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри романо-германських 

мов і перекладу Національного університету біоресурсів і природокористування України м. Київ 

Лінгвістичне тлумачення логічної прагматики 

 
ГРУШКІВСЬКИЙ Євгеній Вадимович, магістр факультету захисту рослин, біотехнології та екології, науковий 

керівник – Культенко В.П. Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Морально-етичні аспекти евтаназії 

 
ДЕМЧЕНКО Ірина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи та реабілітації, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ  

Діти з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі 

 
ДОВГОПОЛИЙ Владислав Сергійович, студент групи КІ 21014бск. Науковий керівник: Горбатюк Тарас 

Віталійович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Діалог культур на міжнародному рівні та в межах однієї держави 

 
ДРАЧУК Олександра Вікторівна, аспірантка кафедри соціальної роботи та реабілітації, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, м. Київ  

Інформування населення – пріоритетний напрям роботи соціальних працівників 

 
ЖУРАВСЬКА Ніна Станіславівна, доктор педагогічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, м. Київ 
Рenser l'assistance 

 
ЗЕЛІНСЬКА Ярослава Цезарівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ  

Суспільна нестабільність і особливості адаптивної поведінки 

 
ІВАНОВА Інна Олександрівна, аспірантка 1 р.н. кафедри психології, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, м. Київ  

Вплив міжкультурної взаємодії в освітньому просторі ЗВО на формування стилю мислення студентів 

 
КАМЄНЄВА Валентина, студентка 1 курсу, юридичного факультету, науковий керівник: МАТВІЄНКО Ірина 

Сергіївна, кандидат філософських наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ 

Сучасний світ: логіка в житті юриста 

 
КОСТЮК Дмитро Андрійович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 
Міжкультурний діалог як чинник розвитку соціальності підлітків 

 
КРАВЧЕНКО Вікторія Сергіївна, студентка 4 курсу, гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальності 

«Журналістика», Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ  

Аспекти редагування у контексті сприйняття твору: лінгвістичний вимір 

 
КРИЖАНІВСЬКИЙ Микола Сергійович, студент групи КІ 21014бск. Науковий керівник: Горбатюк Тарас 

Віталійович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Трансформація соціокультурного простору цивілізацій під пресингом глобалізаційних процесів 

 
КУЛЬТЕНКО Валентина Павлівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та міжнародної 

комунікації, в. о. завідувача кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, м. Київ 

Філософсько-екзистенціальні ідеї в літературній спадщині Агатангела Кримського 

 

МАТВІЄНКО Ірина Сергіївна, кандидат філософських наук, доцент, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, м. Київ 
Діалог культур: глобальні зміни ХХІ ст. 
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МАТВЕЄВА Дарія Ігорівна, студентка 3 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальність «Міжнародні 

відносини», науковий керівник: Хвіст Вікторія Олексіївна канд. істор. н., доцент кафедри міжнародних відносин і 

суспільних наук Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Зародження та актуальне сьогодення міжкультурного комунікаційного напрямку: Україна між Сходом і Заходом 
 

МАРТИНЮК Ірина Анатоліївна, в. о. завідувача кафедри психології, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, м. Київ  

Міжкультурний простір сучасних ЗВО як чинник розвитку готовності студентської молоді до самоосвітньої діяльності 
 

МАРЧЕНКО Яна Ярославівна, студентка 3 курсу, факультет інформаційних технологій, Спеціальність 

«Комп’ютерні науки», науковий керівник: Горбатюк Тарас Віталійович, канд. філос. н., доц. кафедри філософії та 

міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Соціокультурні аспекти цивілізаційного партнерства 
 

МИХАЙЛЮК Катерина Романівна, студентка 4 курсу, гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальності 

«Журналістика», Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Тревел-журналістика у контексті діалогу культур 

 
ОМЕЛЬЧЕНКО Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ  

Етнічний стереотип як чинник міжкультурної комунікації  
 

РОЖНЯТОВСЬКА Катерина Леонідівна, викладач ІІ категорії, Володимир-Волинський педагогічний фаховий коледж 

ім. А.Ю. Кримського, м. Володимир-Волинський 

Формування національної свідомості, патріотичних почуттів студентів засобами національно-патріотичного 

виховання 
 

САХНО Борис, студент 3 курсу, 2 групи, факультету захисту рослин, біотехнології та екології, науковий керівник – 

Культенко В.П., Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 
Екологічна критика сучасного суспільства 

 

СКУЛІМОВСЬКА Тетяна Володимирівна, магістрантка 2 року навчання гуманітарно-педагогічний факультет, НУБіП 

України, м. Київ 

Сучасні методики діагностики та подолання шкільної дезадаптації: вітчизняний та зарубіжний досвід 
 

СЛІПЧУК Владислав Олександрович, студент групи КН-21004бск, науковий керівник: Горбатюк Тарас 

Віталійович, канд. філос. н., доц. кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, м. Київ  

Діалог культур і партнерство цивілізацій: філософські, психологічні, лінгвістичні, релігійні, наукові виміри 
 

СТУДІГРАД Ілля Вадимович, студент 3 курсу, факультет інформаційних технологій, науковий керівник: 

Горбатюк Тарас Віталійович, канд. філос. н., доц. кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ  

Цивілізаційне партнерство: філософські, психологічні, лінгвістичні, релігійні, наукові виміри 
 

СУГАК Ярослав Володимирович, студент групи КІ 210014бск. Науковий керівник: Горбатюк Тарас Віталійович, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Партнерство цивілізацій, їхня ідентичність і особливості 
 

ТВЕРЕЗОВСЬКА Ніна Трохимівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи та 
реабілітації, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ  

Цифровий контент у професійній діяльності соціального працівника 
 

ТИМОШЕНКО Ольга Тарасівна, аспірантка, гуманітарно-педагогічний факультет НУБіП України, м. Київ 

Соціальна епістемологія: трансформація наукової комунікації в сучасному світі 
 

ТУРІЦИНА Олена Миколаївна, асистент кафедри романо-германських мов і перекладу, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

The Impac of Globalization on Ethnic Identity 
 

ФОМЕНКО Антон, кандидат філософських наук, старший викладач кафедри англійської філології, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Ідеологія православного фундаменталізму перед викликом пандемії 

 

ХИЖНЯК Анна Анатоліївна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ  

Образ здоров’я та здорової особистості в сучасному вимірі 
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ЧМАРА Поліна Олександрівна, магістрант факультету захисту рослин, біотехнології та екології, науковий керівник – 

Культенко В.П., Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Українська діаспора як інструмент збереження національної культури у першій половині ХХ століття 

 
ШМАРГУН Віталій Миколайович, доктор психологічних наук, професор кафедри психології, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ  

Маніпулятивний підхід в міжособистісній взаємодії 

 

 
Секція 5 

 

УКРАЇНА І КИТАЙ: ПЕРСПЕКТИВИ КУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ. 

 

Навчальний корпус № 3, ауд. 128 
 

Керівник – Культенко Валентина Павлівна, канд. філос. наук, доцент 

Секретар – Кичкирук Тетяна Василівна, канд. філос. наук, доцент 

 

 
БЕЗКОРОВАЙНА Софія В’ячеславівна, студентка спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії», групи МВ- 20003б. Науковий керівник: Сєкунова Юлія Володимирівна, кандидат історичних наук, 

доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ 
Культурні відносини України та Китаю 

 

ІВЧЕНКО Іван Олегович, студент групи КІБ19011-б. Науковий керівник: Горбатюк Тарас Віталійович, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Україна і Китай: перспективи культурної взаємодії 

 

КИЧКИРУК Тетяна Василівна, кандидат філософських наук, доцент, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, м. Київ 

Активізація культурно-гуманітарних зв’язків між Україною та Китаєм 

 
КЛОЧКО Артем Олександрович, студент групи КІ 210013бск. Науковий керівник: Горбатюк Тарас Віталійович, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Взаємовідносини Україна - Китай: соціокультурний аспект 

 
МІЛЮК Катерина Степанівна, вчитель-методист китайської мови, Київська гімназія східних мов №1, м. Київ 

Навчання китайської мови у педагогічній системі Київської гімназії східних мов №1 

 
МУДРЕНОК Дарина Геннадіївна, студентка 1-го курсу, групи – 21002б,спеціальність «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії», гуманітарно-педагогічний факультет, науковий керівник: Матвієнко Ірина 

Сергіївна, кандидат філософських наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ 

Україна – Китай: до питання про взаємодію 

 
НАНЮК Юлія Василівна, студентка 2 курсу Юридичного факультету, групи Право 2005. Науковий керівник: 

Лаута Олена Дмитрівна, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Моральний принцип «жень» у Конфуція як основа гуманності. 

 
ПАНАСЕНКО Станіслав Анатолійович, студент, науковий керівник: Горбатюк Тарас Віталійович, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Перспективи соціокультурної взаємодії України і Китаю 

 
РЯБУШІНА Олеся Володимирівна, студентка 2 курсу, спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії», Національний Університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Соціально-економічні перспективи взаємодії України і Китаю  
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ШВЕНЬ Юрій Володимирович, студент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Морально-етичні аспекти культурної взаємодії України і Китаю 

 
ЮЗЮК Олександр Володимирович, студент групи КН-21004Б СК, Національний університет біоресурсів та 

природокористування України, м. Київ 

Україна і Китай: взаємовідносини в сфері освіти 

 

 

 
Секція 6 

 

«Я МУШУ БУТИ УКРАЇНОФІЛОМ»: 

ВЕЛИЧ ПОСТАТІ АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО 

 

Навчальний корпус № 3, ауд. 128 
 

Керівник – Гейко Світлана Миколаївна канд. філос. наук, доцент 

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

 

АЛЄЄВА Яніна Альбертівна, аспірантка 1 року навчання, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ 

Увічнення пам'яті Агатангела Кримського в Україні 

 
АРАНЬОШ Олександр, студент факультету ветеринарної медицини, науковий керівник: Супрун Аліна 

Григорівна, канд. філос. н., доц. кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, м. Київ 

Культура Сходу у вченні Агатангела Кримського 

 
ГАНЖА Карина Сергіївна, асистент кафедри романо-германських мов і перекладу, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Корені українофільства Агатангела Кримського 

 
ДОДОНОВ Роман Олександрович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Історико-

філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна.  
ДОДОНОВА Віра Іванівна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та міжнародної 

комунікації, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ.  

Роль А.Ю. Кримського у створенні Української Академії Наук у 1918 році 

 
ЗМАГА Анастасія Іванівна, студентка 4 курсу, гуманітарно-педагогічний факультет, науковий керівник: Гейко 

Світлана Миколаївна, канд. філос. н., доц. кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, м. Київ. 

Життєве кредо Агатангела Кримського 

 

КОВАЛЕНКО Єлизавета Геннадіївна, студентка 4 курсу, агробіологічний факультет, науковий керівник: Гейко 

Світлана Миколаївна, канд. філос. н., доц. кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, м. Київ. 

Агатангел Кримський -найвизначніший дослідник Сходу 

 

КОЛОДІНА Лариса Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної філології і перекладу, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Феномен Агатангела Кримського 
 

КРАВЧЕНКО Наталія Борисівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних 

наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

ЛАНОВЮК Людмила Петрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних 

наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ  

Образ Агатангела Кримського через призму комеморативних практик  
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ЛАУТА Олена Дмитрівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації 

НУБіП України 

Значення наукової спадщини А. Кримського: комеморації крізь призму сучасного переосмислення 

 

ЛАПА Анна Володимирівна, студентка 3 курсу, Інститут високих технологій, Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, м. Київ 

Вибір на користь українофільства Агатангела Кримського 

 

ЛАШКО Ілля, студент інституту енергетики, автоматики та енергозбереження, науковий керівник: Супрун Аліна 

Григорівна, канд. філос. н., доц. кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, м. Київ 
Поетична спадщина Агатангела Кримського 

 
ЛИЧУК Марія Іванівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри романо-германських мов і перекладу, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Мовознавчі обшири геніальності Агатангела Кримського 

 
ЛУЦАК Олена Віталіївна, заступник директора з виховної роботи, учитель-методист української мови та 

літератури, Київська гімназія східних мов №1, м. Київ 

Агатангел Кримський і формування українських національних цінностей учнів на уроках української мови  

 
МАКСЮТА Микола Єгорович, доктор філософських наук, професор кафедри філософії та міжнародної 

комунікації НУБіП України, м. Київ 

ГАВРУШКО Діана Борисівна, студентка 2 курсу факультету тваринництва та водних біоресурсів НУБіП України, 

м. Київ 

Особистість, свобода, національно-культурне буття: до обґрунтування форм єдності у творчості А.Ю. Кримського 

 

МАСЛОВСЬКА Людмила Григорівна, відмінник освіти України, вчитель-методист української мови та 
літератури, Київська гімназія східних мов №1, м. Київ 

«Я мушу бути українофілом»: велич постаті Агатангела Кримського 

 
НАУМЧУК Галина Василівна, спеціаліст, вихователь студентського гуртожитку, Володимир-Волинський 

педагогічний фаховий коледж ім. А.Ю. Кримського, м. Володимир-Волинський 

Іван Франко – знакова постать в житті Агатангела Кримського 

 
ОВДІЙ Наталія Миколаївна, аспірантка 1 року навчання, гуманітарно-педагогічний факультет НУБіП України, м. Київ 

Роль сучасних інформаційних технологій у дослідженні національної культурної спадщини А. Кримського 

 
ПАРФЕНЮК Олена Сергіївна, студентка магістратури, факультет захисту рослин, біотехнології та екології, 

спеціальність «екологічна біотехнологія та біоконверсія», Науковий керівник – Культенко В.П., Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Вплив філоорієнталізму на наукову діяльність та художні доробки Агатангела Кримського 

 
ПЕТРІВ Андрій Богданович, аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Приклад життєвого і творчого шляху Агатангела Кримського у конструюванні виховного ідеалу студентів аграрних 
коледжів 

 

ПРОНЬ Ольга, студентка факультету землевпорядкування, науковий керівник: Супрун Аліна Григорівна, канд. 

філос. наук, доц. кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, м. Київ 

Мовні ресурси А. Кримського як засіб пізнання світу 

 
СЕГЕДА Жанна Петрівна, вчитель-методист зарубіжної літератури, Київська гімназія східних мов №1, відмінник 

освіти України, м. Київ 

Компаративний аналіз художньої творчості орієнталістичного спрямування Агатангела Кримського та Лесі Українки 

 

СОКОЛОВА Олександра Максимівна, аспірантка кафедри філософії та міжнародної комунікації НУБіП України, 

м. Київ 

Соціально-антропологічні ідеї у творчості А.Ю. Кримського: запрошення до пошуку людини? 

 

СОРОКІН Андрій Анатолійович, аспірант 2 року навчання, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, м. Київ 
Комеморація постаті А. Кримського на шпальтах газети «Київський університет» у 1990-1991 рр. 
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СТРІЛЬЧУК Наталія Адамівна, вихователь студентського гуртожитку, Володимир-Волинський педагогічний 

фаховий коледж імені А.Ю. Кримського, м. Володимир-Волинський 

Голгофа неправедної покари (За слідчою справою А. Ю. Кримського) 
 

СУПРУН Аліна Григорівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації, 

Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ 

Орієнталістика у наукових пошуках Агатангела Кримського 
 

ТЕЛЬЧАРОВА Вікторія Вікторівна, завідувач бібліотеки, Київська гімназія східних мов № 1, м. Київ 

Агатангел Кримський у контексті просвітницької роботи бібліотеки гімназії 
 

ТЕПЛА Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри романо-германських мов і перекладу, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

Перекладацька спадщина Агатангела Кримського 

 

ТКАЧ Тарас Олегович, студент 1 курсу, 3 групи, Юридичного факультету, науковий керівник: МАТВІЄНКО Ірина 

Сергіївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, м. Київ  
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