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Коли ти твердо йдеш шляхом, яким почав іти,  

то ти щасливий… 
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Обговорення – 5-7 хвилин 
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філософії та міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Архетип як фундамент ментальності українців 
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СЕКЦІЯ 1. СЛОВО ЯК НОСІЙ ТА ЗНАРЯДДЯ  

СВІДОМОГО СТАВЛЕННЯ ДО СВІТУ 

 

Навчальний корпус № 3, ауд. 309 

 

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

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

 

 

АЛІЩУК Антон, студент агробіологічного факультету. Науковий 

керівник: Кичкирук Т. В., кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії та міжнародної комунікації Національний університет біоресурсів 

і природокористування України 

Слово як носій та знаряддя свідомого ставлення до світу 
 
БАЛАЛАЄВА Олена, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Явище затемнення внутрішньої форми слова 

 
БАНАДИГА Тарас, студент агробіологічного факультету. Науковий 

керівник: Кичкирук Т. В., кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії та міжнародної комунікації Національний університет біоресурсів 

і природокористування України  

Мова як одна з можливих форм опредметнення свідомості 
 

БІЛОКОНЕНКО Максим, студент агробіологічного факультету. 

Науковий керівник: Кичкирук Т. В., кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії та міжнародної комунікації Національний університет 

біоресурсів і природокористування України  

Слово і те, чим воно може бути у світі 
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ВИДИБОРЕЦЬ Владислав, студент гуманітарно-педагогічного 

факультету. Науковий керівник: Матвієнко І. С., кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України  

Мова як основа нації 

 

ГОРБАЧЕНКО Іван, студент факультету землевпорядкування. Науковий 

керівник: Супрун А. Г., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії 

та міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Слово як носій та знаряддя свідомого ставлення до світу 

 

ДВОРНИК Ілля, студент факультету ветеринарної медицини. Науковий 

керівник: Супрун А. Г., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії 

та міжнародної комунікації , Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Мова як основа української ідентичності 

 

ДЕМЧЕНКО Ярослав, магістр факультету ЗРБТЕ, 1 року, спеціальність 

біотехнологія. Науковий керівник: Культенко В.П., кандидат філософських 

наук, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України  

Історико-філософське значення літературної спадщини Г.С. Сковороди  

 

ДУДКО Сергій Віталійович, старший викладач кафедри культурології. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

Всяк є там де серцем сам - мудрість в байках українського філософа 

Г.С. Сковороди 

 

ЗУЄНКО Неля Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

Розвиток соціокультурної компетентності при вивченні іноземної 

мови 

 

ІСАБЕКОВ Анатолій, студент гуманітарно-педагогічного факультету. 

Науковий керівник: Матвієнко І. С., кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України  

Проблеми сучасної комунікації 
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КОЛОДІНА Лариса Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри іноземної філології і перекладу, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України  

Про мовний експеримент Григорія Сковороди і деякі паралелі цього 

явища у Тараса Шевченка 

 

КОНОНЕНКО Максим, студент факультету інформаційних технологій.  

ГОРБАТЮК Тарас Віталійович, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії та міжнародної комунікації Національний університет 

біоресурсів і природокористування України  

Слово як прояв свідомого ставлення до світу 

 

МАТІСЬКО Валентина, студентка 4 курсу агробіологічного факультету, 

Науковий керівник: Гейко С. М., кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії та міжнародної комунікації Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Роль слова у формуванні національної ідентичності суспільства 

 

МАРЧУК Софія, вихованка гуртка «Основи науково-дослідницької 

діяльності. Українська мова» КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської 

молоді», учениця 8 класу Білоцерківської гімназії № 6 «Перспектива» 

Літературна спадщина Григорія Сковороди як виховний потенціал для 

підлітків 

 

МАТІСЬКО Валентина, студентка 4 курсу агробіологічного факультету; 

Науковий керівник: Гейко С. М., кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії та міжнародної комунікації Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Роль слова у формуванні національної ідентичності суспільства 

 

МОСКАЛЕНКО Світлана Адамівна, старший викладач кафедри 

іноземної філології і перекладу. Національний університет біоресурсів 

і природокористування України  

Роль конструктивного фідбеку в процесі вивчення іноземної мови 

 

НІКОНОВА Віра Григорівна, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри англійської філології, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України  

Слово Григорія Сковороди у формуванні ідентичності українства 

 

ОЖОГАН Андрій Васильович, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри літературознавства Національного університету «Києво-Могилянська 

академія» 

Світ любомудрія Григорія Сковороди у монографії Дмитра 

Чижевського «Skovoroda: Dichter, Denker, Mystiker» (1974). 
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ОЛЬХОВСЬКА Наталія Семенівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри іноземної філології і перекладу, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України  

ЯНИК Катерина, студентка гуманітарно-педагогічного факультету, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України  

Лінгвістичні особливості оформлення статистичних даних в 

німецькомовних аграрних текстах  

 

ПАТЛАТЮК Євгеній, студент факультету інформаційних технологій. 

ГОРБАТЮК Тарас Віталійович, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії та міжнародної комунікації Національний університет 

біоресурсів і природокористування України  

Як слова впливають на нашу свідомість  

 

РАХМАНІНА Аліна Сергіївна, аспірант Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Черкаси, Україна) 

Слово як носій та знаряддя свідомого ставлення до світу 

 

РЕНСЬКА Індіра Іванівна, старший викладач, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України  

Ритмічна організація звучання філософських творів Григорія 

Сковороди (на матеріалі українських та англійських аудіотекстів) 

 

РУДЕНЬ Денис Миколайович, доцент кафедри філософії та міжнародної 

комунікації, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України  

Сковородинівські настанови в умовах сьогодення  

 

САВЧЕНКО Михайло Пилипович, заступник директора з навчально-

методичної роботи, вчитель-методист історії, Київська гімназія східних мов 

№1, заслужений вчитель України 

Григорій Сковорода у дослідженнях членів наукового товариства учнів 

гімназії 

 

СЕМАШКО Тетяна Федорівна, доктор філологічних наук, професор 

кафедри журналістики та мовної комунікації, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України  

«Маніфестація» свідомості у мові 

 

СТУКАЛО Олена Анатоліївна, старший викладач кафедри філології, 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет (м. Дніпро) 

Importance of language in modern society 
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ТЕПЛА Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук наук, доцент 

кафедри романо-германських мов і перекладу, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України  

Мовні новації Григорія Сковороди 

 

ТЕРЯЄВ Дмитро Олексійович, кандидат філологічних наук, доцент, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Поезія Григорія Сковороди: ритмічна організація звучання  

 

УХАЛЬ Данило, студент юридичного факультету. Науковий керівник: 

Лаута О.Д,, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України  

Творча особистість в умовах віртуальної реальності 

 

ХАРЧЕНКО Світлана Василівна, доктор філологічних наук, професор 

кафедри журналістики та мовної комунікації гуманітарно-педагогічного 

факультету Національного університету біоресурсів і природокористування 

України 

«Як вогонь у серці, Я несу в майбутнє Невгасиму мову, Слово 

незабутнє», або Цінуйте мову – духовний і генетичний код нації 

 

ШЕВЦОВА Євгенія, аспірантка кафедри міжнародних відносин і 

суспільних наук, факультет гуманітарно-педагогічний, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України  

Питання мови у статистичних дослідженнях в Україні другої 

половини ХІХ – початку ХХ століття 
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СЕКЦІЯ 2. ПРОБЛЕМА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ  

ЛЮДИНИ У ТВОРЧОСТІ Г. СКОВОРОДИ:  

ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ВИМІРИ 

 

Навчальний корпус № 3, ауд. 228 

 

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

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

 

 

АДАШАН Людмила Петрівна, практичний психолог вищої категорії, 

середня загальноосвітня школа № 288 Святошинського району м. Києва 

Самореалізації як осягнення життєвого призначення у творчості 

Сковороди 

 

БУДЕГАЙ Вікторія, аспірант, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Формування інклюзивної культури здобувачів вищої освіти у 

міжособистісному спілкуванні 

 

БУЦИК Ігор Михайлович, заступник декана з навчально-виховної 

роботи гуманітарно-педагогічного факультету, доктор педагогічних наук, 

професор, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України  

Виховання особистості в сучасних умовах через призму педагогічних 

ідей Григорія Сковороди  

 

ВАСИЛЕНКО Анастасія Петрівна, стажерка університету Фоджа (м. 

Фоджа), студентка другого року магістратури Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ) 

Актуальність педагогічних поглядів Григорія Сковороди 
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ГАБРІЛЬЧУК Діана, студентка юридичного факультету. Науковий 

керівник: Лаута О. Д., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії 

та міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Сенс життя людини: пошук філософських відповідей 

 

ГОЛЄВА Марія, аспірантка кафедри управління та освітніх технологій, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України  

Вплив філософської спадщини Г. Сковороди на самореалізацію 

особистості через проектну діяльність 

 

ДАЛЬ Наталя Валентинівна, викладач, відокремлений структурний 

підрозділ «Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів 

і природокористування України»  

Духовне виховання як необхідна умова розвитку особистості 

 

ЗЕЛІНСЬКА Ярослава Цезарівна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри психології, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Формування особистості в творчій спадщині Г. Сковороди 

 

ЗІНОРУК Ален, аспірант кафедри педагогіки Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

Соціально-педагогічні погляди Григорія Сковороди 

 

ZAKHUTSKA Oksana, PhD, доцент кафедри іноземної філології і 

перекладу, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України  

MALIUKOVA Valeria, студентка 2 курсу спеціальності "Філологія" 

гуманітарно-педагогічного факультету, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Idee pedagogiczne Hryhorija Skoworody 

 

КАВУН Віктор Миколайович, доцент кафедри культурології, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України  

Просвітницька діяльність мандрівного філософа, богослова, поета, 

педагога Г. С. Сковороди 

 

КОЛЯДА Ауріка, студентка 4 курсу, спеціальність «Психологія», 

гуманітарно-педагогічний факультет. Науковий керівник: Гейко С. М., 

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та міжнародної 

комунікації Національний університет біоресурсів і природокористування 

України  

Психологічні концепції людини в античній філософії 

 



20 

КОРОП Ірина, студентка юридичного факультету. Науковий керівник: 

Лаута О. Д., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та 

міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Людина в пошуках сенсу життя: переоцінка життєвих цінностей в 

сучасних умовах 

 

ЛЬОРЧАК Анатолій, студент гуманітарно-педагогічного факультету, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України  

Пізнати себе, щоб стати щасливим 

 

МАЙДАНЮК Ірина Зіновіївна, завідувач кафедри культурології, доктор 

філософських науки, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Проблема життя і смерті у творчості Григорія Сковороди 

 

МАКСЮТА Микола Єгорович, доктор філософських наук, професор 

кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України 

ВОЛОЩУК Соломія, студентка 2 курсу ТВБ факультету, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України  

Філософія Григорія Сковороди: народження людини духовної 

 

МАКСЮТА Микола Єгорович, доктор філософських наук, професор 

кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України 

СОКОЛОВА Олександра Максимівна, провідний фахівець відділу 

виховної роботи та студентських справ, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

«Буквар миру» Григорія Сковороди і «Мир з ближнім» Памфила 

Юркевича: антропологія єдності смислоперепрочитання 

 

МАНЗУРЕНКО Анастасія, студентка механіко-технологічного 

факультету, Науковий керівник: Шеховцова-Бурянова Вікторія Анатоліївна, 

асистент кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України  

Педагогічні ідеї Г. С. Сковороди про самопізнання 

 

МАРТИНЮК Ірина Анатоліївна, кандидат психологічних наук, в.о. 

завідувача кафедри психології, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Роль пам’яті про видатних історичних постатей народу у 

профілактиці психотравми втрати 
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МАТВІЄНКО Ірина Сергіївна, кандидат філософських наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України  

«Пізнай себе» як принцип життя людини 
 

МЕЛЬНИЧЕНКО Ірина, студентка гуманітарно-педагогічного 

факультету. Науковий керівник: Шеховцова-Бурянова Вікторія Анатоліївна, 

асистент кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України 

«Внутрішня людина» та пошук власного «Я» у філософській системі 

Г.С. Сковороди 

 

МИХНЮК Сергій Вікторович, старший викладач кафедри управління та 

освітніх технологій, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

ПРИСЯЖНЮК Людмила, студентка І курсу магістратури, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України  

Виховний потенціал спадщини Григорія Сковороди для сучасного 

українського суспільства 

 

МОСКАЛЕНКО Світлана Адамівна, старший викладач кафедри 

іноземної філології і перекладу, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Роль конструктивного фідбеку в процесі вивчення іноземної мови 

 

ОВДІЙ Наталія, аспірантка гуманітарно-педагогічного факультету, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України  

Г.Сковорода - філософ і педагог 

 

ОМЕЛЬЧЕНКО Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри психології, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Психологічні ідеї у творчості Григорія Сковороди 

 

ПАЛИВОДА Анна, студентка 1 курсу, спеціальність «Психологія», 

гуманітарно-педагогічний факультет. Науковий керівник: Гейко С. М., 

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та міжнародної 

комунікації Національний університет біоресурсів і природокористування 

України  

Проблема самореалізації людини на прикладі байки Григорія Сковороди 

«Бджола та Шершень» 
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ПРОХОРЕНКО Яна, студентка 4 курсу, спеціальність «Психологія», 

гуманітарно-педагогічний факультет. Науковий керівник: Гейко С. М., 

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та міжнародної 

комунікації Національний університет біоресурсів і природокористування 

України  

Проблема самореалізації людини у творчості Г. Сковороди: 

психологічній вимір.  

 

РАДІОЛА Дмитро, ЛИСЕНКО Олександр, СОКИРКО Анна, студенти 

механіко-технологічний факультету. Науковий керівник: Шеховцова-Бурянова 

Вікторія Анатоліївна, асистент кафедри філософії та міжнародної 

комунікації 

Філософія щастя у творчості Г. Сковороди 

 

РИБАС Ольга, студентка факультету землевпорядкування. Науковий 

керівник: Супрун А. Г., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії 

та міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Проблема самореалізації людини у творчості Г. Сковороди: 

психологічні та педагогічні виміри 

 

РОЗГОН Ірина Юріївна, старший викладач кафедри англійської 

філології Національний університет біоресурсів і природокористування 

України  

Категорія щастя через самореалізацію людини  

 

РУДИЙ Роман Антонович, професор кафедри культурології, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України  

Актуальність поглядів Григорія Сковороди на проблеми формування 

особистості 

 

САМКО Марина, студентка 1 курсу спеціальності Філологія, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України  

«Пізнай себе!» - основа світогляду Григорія Сковороди 

 

САНЧЕНКО Олександр Володимирович, начальник відділу 

регіонального розвитку, координації роботи ВСП, дистанційної освіти та 

заочного навчання, кандидат технічних наук, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України 

Освітньо-педагогічні ідеї Г.Сковороди і сучасність. 
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САРЖАН Діана, студентка юридичного факультету. Науковий керівник: 

Лаута О. Д., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та 

міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Історія як проекція майбутнього людства 

 

СЕРГІЄНКО Інна Володимирівна, асистент кафедри романо-

германських мов і перекладу, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Формування медіакомпетентності в умовах діджиталізації освіти 

 

СКУЛІМОВСЬКА Тетяна, вчитель історії, правознавства, вища 

категорія, старший вчитель спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №246 м. Києва з 

поглибленим вивченням англійської мови 

Аксіологічні аспекти вирішення проблеми самореалізації людини у 

філософії Г. Сковороди 

 

СОКОЛОВА Олександра Максимівна, провідний фахівець відділу 

виховної роботи та студентських справ, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

ШЕПЕТА Катерина, студентка 2 курсу ТВБ факультету, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України  

Імплікації антропологічних ідей Михайла Могилянського 

 

СОПІВНИК Руслан Васильович, доктор педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Лідерські якості Григорія Сковороди 

 

ЧЕРЕП’ЯНА Вікторія, студентка 4 курсу, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України 

Педагогічні погляди Григорія Сковороди 

 

ЧУХАЧОВА Ольга, магістр 1 року навчання роботи гуманітарно-

педагогічного факультету, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

«Сродна праця» як основний принцип самореалізації людини  

 

ШАКУН Наталія Андріївна, аспірантка 1 року навчання спеціальності 

«Освітні, педагогічні науки», факультет гуманітарно-педагогічний 

БУЦИК Ігор Михайлович, доктор педедагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки Національний університет біоресурсів і природокористування 

України  

Профорієнтаційна робота як складова пошуку людиною свого місця в 

суспільстві та житті 
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ШМИГОЛЬ Емма, студентка юридичного факультету. Науковий 

керівник: Лаута О. Д., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії 

та міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Свобода vs відповідальність: прояв людського буття 
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СЕКЦІЯ 3. ЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВІЗІЇ  

У ТВОРЧОСТІ Г. СКОВОРОДИ 

 

Навчальний корпус № 3, ауд. 201 

 

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

Секретар – Гонтар Василь Едуардович, аспірант 

 

 

ВАСИЛЬКЕВИЧ Ярослава Зіновіївна, кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри психології, Університет Григорія Сковороди в Переяславі (м. 

Переяслав) 

КІЗЬ Ольга Богданівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

психології, Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка (м.Тернопіль) 

КІКІНЕЖДІ Оксана Михайлівна, доктор психологічних наук, професор 

кафедри психології, Тернопільський національний педагогічний університет 

імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль) 

Психологічний дискурс ідей Григорія Сковороди 

 

ВІШТАКАЛЮК Денис, студент факультету тваринництва та водних 

біоресурсів. Науковий керівник: Лаута О.Д,, доцент кафедри філософії та 

міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Етико психологічні візії у творчості Г. Сковороди 

 
ДЕМЧЕНКО Ірина Іванівна, професор кафедри соціальної роботи та 

реабілітації, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 

ОСАДЧЕНКО Інна Іванівна, професор кафедри соціальної роботи та 

реабілітації, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України  

Гуманістичні засади інклюзивної освіти 
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ДЕНИСЕВИЧ Ярослав, студент агробіологічного факультету. Науковий 

керівник: Кичкирук Т.В. кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії та міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Етико-психологічні ідеї у творчості Г. Сковороди 
 

КРАВЧЕНКО Алла Григорівна, кандидат філософських наук, доцент, 

доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України  

Погляди на проблему людського щастя: Аристотель vs Сковорода 

 

ЛИЧУК Марія Іванівна, завідувач кафедри романо-германських мов і 

перекладу, доктор філологічних наук, професор, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України  

З любов’ю до людей: голос Сковороди через віки! 

 

МАКСЮТА Микола Єгорович, доктор філософських наук, професор 

кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України 

ВОЛОЩУК Софія, студентка 2 курсу факультету ТВБ, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України 

Бути поборником чеснот: шляхи та життєстверджувальна 

спрямованість 

 

МАКСЮТА Микола Єгорович, доктор філософських наук, професор 

кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України 

КОБЗАР Марія, студентка 2 курсу ТВБ факультету, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України  

До проблеми гідності філософування, як світоглядової засади 

особистості 

 

МАКСЮТА Микола Єгорович, доктор філософських наук, професор 

кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України 

РОМАНЧУК Тетяна, студентка 2 курсу ТВБ факультету, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України 

Інтелектуальна гідність – особистісна якість молодого науковця 
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МАКСЮТА Микола Єгорович, доктор філософських наук, професор 

кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України 

СОКОЛОВА Олександра Максимівна, провідний фахівець відділу 

виховної роботи та студентських справ, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Людськість особистісності життєздійснення: до актуальних 

імплікацій 

 

МАКСЮТА Микола Єгорович, доктор філософських наук, професор 

кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України 

ТЕРЕЩЕНКО Юлія, студентка 2 курсу ТВБ факультету, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України 

Екзистенційність доброчинного мислення 

 

МАКСЮТА Микола Єгорович, доктор філософських наук, професор 

кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України 

ЩЕРБАКОВА Марія, студентка 2 курсу ТВБ факультету, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України 

Імперативи зосередженості на «сердечному житті»: чи актуально? 

 

МЕДЯНИК Ганна Андріївна, асистент кафедри англійської філології 

гуманітарно-педагогічного факультету, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

ЄФРЕМОВА Анна, студентка гуманітарно-педагогічного факультету, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України  

Role of speech competence in the formation of professional competence 

 

НЄВРОВ Денис, студент факультету інформаційних технологій. 

ГОРБАТЮК Тарас Віталійович, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії та міжнародної комунікації Національний університет 

біоресурсів і природокористування України  

Етико-психологічні аспекти у творчості Г. Сковороди 

 

ПАВЛЕНКО Лоліта, студентка 1 курсу, спеціальність «Психологія», 

гуманітарно-педагогічний факультет. Науковий керівник: Гейко С. М., 

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та міжнародної 

комунікації Національний університет біоресурсів і природокористування 

України  

Психологічні аспекти визначення щастя у творчості Г.Сковороди 
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ПРИТИКА Оксана, аспірантка І курсу, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України 

Становлення поняття моралі: історико-філософський аналіз 

 

САУРІНА Ольга Іванівна, старший викладач кафедри культурології, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Порівняння поглядів Г.С.Сковороди та сучасних філософів на проблеми 

моралі й етики 

 

СЕГЕДА Жанна Петрівна, вчитель-методист, відмінник освіти України, 

Київська гімназія східних мов №  

Вчення Григорія Сковороди про значення формування високого 

морального ідеалу українського суспільства 

 

ТАРГОНСЬКИЙ Ілля, студент факультету землевпорядкування. 

Науковий керівник: Супрун А. Г., кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії та міжнародної комунікації Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

Етико-психологічні візії у творчості Сковороди 

 

ТЕЛЕШТАН Ярослав, студент факультету ветеринарної медицини. 

Науковий керівник: Супрун А. Г., кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії та міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Сковородинівська теорія щастя як можливість пізнати світ 
 

ТОВКУН Інна, студентка гуманітарно-педагогічного факультету. 

Науковий керівник: Гольцов А. Г., доктор політичних наук, професор кафедри 

філософії та міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Душевна філософія Григорія Сковороди 

 

ХОМКО Богдан, студент ННІ енергетики автоматики і енергозбереження. 

Науковий керівник: Супрун А. Г., кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України  

Сковородинівська етика 

 

ЧАЙКА Владислава Володимирівна, доктор філософії з історії та 

археології, викладач кафедри культурології, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України  

Концепція духовного самопізнання у філософії Григорія Сковороди 
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ШИНКАРУК Лідія Василівна, доктор економічних наук, професор, член-

кореспондент НАН України, завідувачка кафедри виробничого та 

інвестиційного менеджменту, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Мікрокосм як відображення макрокосму у творчості Г.Сковороди 

 

ЯНИК Катерина, студентка гуманітарно-педагогічного факультету. 

Науковий керівник: Гольцов А. Г., доктор політичних наук, професор кафедри 

філософії та міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Вплив морально-етичної концепції Г. Сковороди на особистість як 

важливого компонента моральності у міжнародних відносинах 
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СЕКЦІЯ 4. АКТУАЛІЗАЦІЯ СКОВОРОДИНСЬКОЇ СПАДЩИНИ 

 В СУЧАСНОМУ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ВИМІРІ 

 

Навчальний корпус № 3, ауд. 128 

 

Керівник – Горбатюк Тарас Віталійович, канд. філос. наук, доцент  

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

доцент 

 

 

АЛЄЄВА Яніна, аспірантка другого року навчання, спеціальність «Історія 

та археологія» Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 

Ідея «сродної праці» Г. Сковороди в суспільстві епохи постмодерну 

 

БІЛАН Сергій Олексійович, доктор історичних наук, професор 

кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України  

Спроби врегулювання придністровського конфлікту 

 

ВАСИЛЕНКО Олена Іванівна, Благодійний фонд А.Потопальського 

«Небодарний цілитель» 

Г.С. Сковорода – приклад для сучасників служіння богу і українському 

народу  

 

ВАСИЛЕНКО Христина, студентка факультету землевпорядкування. 

Науковий керівник: Лаута О. Д., кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії та міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Роль філософської спадщини Г.Сковороди в сьогоденні 
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ВЕБЕР Вероніка, студентка гуманітарно-педагогічного факультету, 

Науковий керівник: Сєкунова Ю. В., к.і.н., доцент кафедри міжнародних 

відносин і суспільних наук, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Міжнародна політика між Україною та Німеччиною 

 

ГОНТАР Василь, аспірант кафедри філософії та міжнародної комунікації, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України  

Справедливість Сковороди: чому «нерівна всім рівність» має бути 

проінтерпретована політично? 

 

ГОРБАТЮК Тарас Віталійович, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України 

Можливість реалізації ідей філософії Г. С. Сковороди в сучасному 

соціально-політичному просторі 

 

HOLOVII Kateryna, studentka III roku na kierunku „Filologia” Wydział 

Humanistyczno-Pedagogiczny Narodowy Uniwersytet Zasobów Biologicznych i 

Naturalnych w Kijowie 

ZAKHUTSKA Oksana, PhD (doktor nauk humanistycznych w zakresie 

językoznawstwa), docent Narodowy Uniwersytet Zasobów Biologicznych i 

Naturalnych w Kijowie 

Znaczenie spuścizny filozoficznej Hryhorija Skoworody dla Ukrainy i świata 

 

ІВАШКІВСЬКИЙ Андрій, аспірант кафедри управління та освітніх 

технологій, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України  

Формування правової культури майбутніх фахівців як педагогічна 

проблема 

 

КВОКА Ярослав, студент факультету ветеринарної медицини. Науковий 

керівник: Супрун А. Г., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії 

та міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Поняття «кордонної цивілізації» у філософії В. Липинського 

 

КОВАЛЬ Вікторія, студентка факультету землевпорядкування. Науковий 

керівник: Лаута О. Д., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії 

та міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Is Hryhoriy Skovoroda a "teacher of life" for Ukrainians or just a 

philosopher? 
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КОНОВАЛЕНКО Дар'я, студентка гуманітарно-педагогічного 

факультету, Науковий керівник: Сєкунова Ю. В., к.і.н., доцент кафедри 

міжнародних відносин і суспільних наук, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України 

Міжнародна політика між Україною та королівством Іспанія 

 

КОРОБКО Сергій, студент факультету тваринництва та водних 

біоресурсів. Науковий керівник: Лаута О. Д., кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України 

Актуальність ідей Сковороди в реаліях сьогодення 

 

КОРОЛЬ Каріна, студентка гуманітарно-педагогічного факультету. 

Науковий керівник: Матвієнко І. С., кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України  

Людина, індивід, особистість  

 

КРОПИВКО Вікторія Олексіївна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України 

ХВІСТ Вікторія Олексіївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин і суспільних наук, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України 

Києво-Могилянська акдемія у суспільно-політичному житті України 

XVII-XVIII століття 

 

КУЛЬТЕНКО Валентина Павлівна, кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України 

Що є свобода? Добро в ній якеє? - духовний провід Григорія Сковороди 

для сьогодення 

 

ЛЯШЕНКО Владислав, магістр факультету ЗРБТЕ, 1 року, спеціальність 

біотехнологія. Науковий керівник: Культенко В.П. кандидат філософських 

наук, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України 

Основи філософії права  

 

МАКСИМОВА Аліса, студентка агробіологічного факультету. Науковий 

керівник: Кичкирук Т.В. кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії та міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Спадщина Г.Сковороди в сучасному соціально-політичному вимірі 
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МАНИК Валентина, студентка факультету ветеринарної медицини. 

Науковий керівник: Супрун А. Г., кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії та міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Свобода та відповідальність у філософії Мирослава Поповича 

 

МОРОЗ Роман, студент гуманітарно-педагогічного факультету. Науковий 

керівник: Шеховцова-Бурянова В. А., асистент кафедри філософії та 

міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Політико-правові погляди Г. Сковороди. значення афоризмів філософа у 

контексті війни 

 

МОРОЗОВА Дар'я, студентка першого курсу, спеціальність міжнародні 

відносини. Науковий керівник: Харчук О.О. кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України 

Погляди Г. Сковороди на реалізацію ідеї української державності: 

минуле і сучасне 

 

НАЗАРОВ Богдан Олександрович, заступник декана гуманітарно-

педагогічного факультету, старший викладач кафедри іноземної філології і 

перекладу, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 

Проблема свободи у філософії Г.С. Сковороди  

 

НЕВМЕРЖИЦЬКА Олена Миколаївна, асистент кафедри культурології, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Утвердження свободи людини як найвищої цінності у філософських 

поглядах Г. С. Сковороди 

 

ОМЕЛЬЧЕНКО Олександр, вихованець КОКПНЗ «Мала академія наук 

учнівської молоді», учень 10 класу, ліцею «Білоцерківський колегіум» 

Білоцерківської міської ради  

Філософія свободи у творчості Григорія Сковороди 

 

ПРИЗ Олександр, аспірант 1-го року навчання, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України 

Роль постправди в правовій сфері 

 

СЄКУНОВА Юлія Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України 

Актуалізація національної ідеї в сучасному українському суспільстві 
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СОРОКІН Андрій, аспірант кафедри міжнародних відносин і суспільних 

наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Участь газети Київської міської Ради народних депутатів «Хрещатик» 

у відзначенні 270-річчя від дня народження Григорія Сковороди 

 

ФЕДЬОВИЧ Іван Володимирович, викладач Малинського фахового 

коледжу 

ГОРБАТЮК Тарас Віталійович, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України 

Особливості формування громадянського суспільства в Україні 

 

ХАРЧУК Олександр Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри філософії та міжнародної комунікації Національний університет 

біоресурсів і природокористування України 

Філософія Г.С. Сковороди в контексті новітніх соціально-політичних 

реалій  

 

ШЕВЧЕНКО Наталія Володимирівна, заступник декана гуманітарно-

педагогічного факультету, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин і суспільних наук, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України 

Актуалізація та інтерпретація ідеї «сродної праці» Г.С. Сковороди у 

ХХІ столітті 

 

ЮСИН Назар, студент факультету ветеринарної медицини. Науковий 

керівник: Супрун А. Г., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії 

та міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Сергій Кримський про архетипи української свободи 
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СЕКЦІЯ 5. РОЗУМІННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ У ТВОРЧОСТІ 

Г. СКОВОРОДИ  

ТА СУЧАСНОМУ ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ 

 

Навчальний корпус № 3, ауд. 228 

 

Керівник – Чорноморденко Дмитро Іванович, канд. філос. наук, доцент 

Секретар – Дерід Костянтин Миколайович, аспірант 

 

АНДРІЯШЕВСЬКИЙ Віталій, студент механіко-технологічного 

факультету. Науковий керівник: Шеховцова-Бурянова В. А., асистент кафедри 

філософії та міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Місце Григорія Сковороди в історії філософії 

 

БОГДАН Павло, студент механіко-технологічного факультету. Науковий 

керівник: Шеховцова-Бурянова В. А., асистент кафедри філософії та 

міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Григорій Сковорода в українській національній культурі та мистецтві 

 

БОЖИК Аля, вихованка гуртка «Основи науково-дослідницької 

діяльності» КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді», учениця 11 

класу Ліцею «Білоцерківський колегіум» Білоцерківської міської ради 

Самопізнання як сенс життя у філософії Григорія Сковороди 

 

БОНДАР Ярослав, студент факультету інформаційних технологій.  

ГОРБАТЮК Тарас Віталійович, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії та міжнародної комунікації Національний університет 

біоресурсів і природокористування України  

Поняття ідентичності у сучасному філософському дискурсі 
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БУРІЙ Сергій, студент механіко-технологічного факультету. Науковий 

керівник: Шеховцова-Бурянова В. А., асистент кафедри філософії та 

міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Григорій Сковорода у світлі історіографії 

 

ГЕРЕГА Яна, вихованка гуртка «Основи науково-дослідницької 

діяльності» КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді, учениця 10 класу 

Ліцею «Білоцерківський колегіум» Білоцерківської міської ради 

Концепт «щастя» у філософських поглядах Григорія Сковороди 

 

ГИЛЬЯРДІ Надія, студентка 1 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, 

спеціальності 035 «Філологія» (перша англійська), Національний університет 

біоресурсів та природокористування України  

Світ буття у філософських розмислах Григорія Сковороди 

 

ГРЕЧАНЮК Валентина, студентка 1 курсу, спеціальність «Економічна 

кібернетика», факультет інформаційних технологій. Науковий керівник: Гейко 

С. М., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та 

міжнародної комунікації Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Філософські погляди М.Грушевського щодо української ідентичності 

 

ДЕМЧЕНКО Владислав, студент факультету ветеринарної медицини. 

Науковий керівник: Супрун А. Г., кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії та міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Сучасний погляд на філософію Григорія Сковороди 

 

ДОДОНОВ Роман Олександрович, доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри філософії та релігієзнавства, Київський університет імені 

Бориса Грінченка  

Поняття архетипу в творчості Григорія Сковороди 

 

ЖГУТ Олег Анатолііович, директор СЗШ 288, учитель-методист  

 Народний філософ та «український Сократ» Григорій Сковорода 

 

ЗАТОНА Єлізавета, студентка гуманітарно-педагогічного. Науковий 

керівник: Матвієнко І. С., кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії та міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Народ, етнос та нація проблема визначення 
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ZAKHUTSKA Oksana, PhD, доцент кафедри іноземної філології і 

перекладу НУБіП України 

SEREDA Daryna, студентка 4 курсу спеціальності 035 "Філологія" 

гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України 

Poglądy filozoficzne Hryhorija Skoworody a współczesność 

 

КИРИЧЕНКО Віолетта, вихованка КОКПНЗ «Мала академія наук 

учнівської молоді», учениця 10 класу Ліцею «Білоцерківський колегіум» 

Білоцерківської міської ради 

Три світи Григорія Сковороди у притчі Пауло Куельо «Алхімік» 

 

КНИШ Інна Василівна, д-р філос. н., професор кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін та іноземних мов, Національна академія управління 

Номадичні практики вагантизму як засіб самореалізації Григорія 

Сковороди 

 

КОВАЛЬЧУК Анастасія, студентка факультету ветеринарної медицини. 

Науковий керівник: Супрун А. Г., кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії та міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Сучасна українська філософія 

 

КОРЕЦЬКА Божена, учениця 8 класу, Луцького ліцею №21 імені 

Михайла Кравчука (м.Луцьк) 

ШЕХОВЦОВА-БУРЯНОВА Вікторія Анатоліївна, асистент кафедри 

філософії та міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Архетип як фундамент ментальності українців 

 

КОСТЮК Дмитро Андрійович, в.о. директора відокремленого 

структурного підрозділу «Ірпінський фаховий коледж Національного 

університету біоресурсів і природокористування України» (м. Ірпінь, Україна) 

До питання важливості усвідомлення українцями своєї ідентичності 

 

КРАВЧЕНКО Наталія Борисівна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри міжнародних відносин і суcпільних наук, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України  

Родинне дерево як пошук ідентичності 

 

МЕЛІКОВА Ніна Володимирівна, асистент кафедри культурології. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України  

Розгляд культурних чинників творення української ідентичності у 

творах Г.С. Сковороди 
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МЄЗЕНЦЕВА Аліна, студентка гуманітарно-педагогічного факультету. 

Науковий керівник: Матвієнко І. С., кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України 

Нація: проблема визначення 

 

МУДРИК Діана, студентка факультету ветеринарної медицини. Науковий 

керівник: Супрун А. Г., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії 

та міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Українська філософія в умовах сьогодення 

 

ОЛІЙНИК Алла Михайлівна, кандидат педагогічних наук, учитель 

вищої категорії, вчитель-методист, Київська гімназія східних мов №1  

Філософічність концепту «сила» в байках Григорія Сковороди 

 

РАДИШЕВСЬКА Вікторія, студентка факультету ветеринарної 

медицини. Науковий керівник: Супрун А. Г., кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України  

Естетизм в українській філософії 

 

РЄЗНІК Олеся, студентка 3 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України  

The world of human spirituality through the prism of h. S. Skovoroda's 

symbolism 

 

САВИЦЬКА Інна Миколаївна, декан гуманітарно-педагогічного 

факультету, кандидат філософських наук, доцент, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України  

Осмислення філософської спадщини Г.Сковороди як крок до 

національної ідентичності українців 

 

СОКОЛОВ Олександр Єгорович, аспірант кафедри міжнародних 

відносин і суспільних наук, національний університет біоресурсів і 

природокористування України. 

Розуміння ідентичності у творчості Г. Сковороди та сучасному 

філософському дискурсі 
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ТУРІЦИНА Олена Миколаївна, асистент кафедри романо-германських 

мов і перекладу, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 

ВОРОБЙОВА Ярослава, студентка Національного університету 

біоресурсів і природокористування України  

Цінність і вплив філософських ідей Григорія Сковороди  

 

УКРАЇНЕЦЬ Петро, магістр факультету ЗРБТЕ, 1 року, спеціальність 

біотехнологія. Науковий керівник: Культенко В.П. кандидат філософських 

наук, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України  

Авторитет. Критерії авторитетності 

 

ХІМІЧУК Ольга, студентка факультету ветеринарної медицини. 

Науковий керівник: Супрун А. Г., кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії та міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Процес самореалізації людини у філософії Сковороди 

 

ЧЕРЕДНИК Лідія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри педагогіки, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

ДІРА Надія Олександрівна, доктор філософії, асистент кафедри 

педагогіки, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України  

Ідеї національної свідомості та самосвідомості у спадщині Григорія 

Сковороди 

 

ШАНАЄВА-ЦИМБАЛ Людмила Олексіївна, кандидат наук з 

державного управління, доцент кафедри англійської філології, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України  

Г.Сковорода і його «Філософія Серця» 

 

ШИНКАРУК Олександра Василівна, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України  

Духовний світ Григорія Сковороди 

 

ШКІЛЬ Давид, студент механіко-технологічний факультету. Науковий 

керівник: Шеховцова-Бурянова В. А., асистент кафедри філософії та 

міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Освітня діяльність і педагогічні погляди Григорія Сковороди 
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ШОВКОПЛЯС Андрій, магістр факультету ЗРБТЕ, 1 року, спеціальність 

біотехнологія. Науковий керівник: Культенко В.П. кандидат філософських 

наук, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України  

Світ ловив мене та не впіймав 
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СЕКЦІЯ 6. РОЛЬ ФІЛОСОФСЬКОЇ СПАДЩИНИ Г. СКОВОРОДИ  

В ФОРМУВАННІ ДУХОВНОГО КОДУ УКРАЇНСТВА 

 

 

Навчальний корпус № 3, ауд. 201 

 

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

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

 

 

АСАТУРОВ С. К., кандидат історичних наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин і суспільних наук, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України 

Сковорода на Слобожанщині - слово українського поета 

 

БАЛИЦЬКИЙ Даніїл, студент факультету ветеринарної медицини. 

Науковий керівник: Супрун А. Г., кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії та міжнародної комунікації Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Ідеї сродної Сковороди праці як принцип мотивації 

 

БАРАНОВСЬКА Катерина, магістр 1 року навчання, спеціальність 

«Журналістика», Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 

Актуальність філософської спадщини Григорії Сковороди  

 

БІЛА Лариса Михайлівна, учитель української мови та літератури, вища 

категорія, вчитель-методист, спеціалізована школа 200 ім. Василя Стуса  

Культурні коди та образ національного героя та їх візії у творчості Г. 

Сковороди 
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БОРЗЕНКОВ Вячеслав Олександрович, викладач кафедри 

культурології, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 

Григорій Савич Сковорода - творець! Культурні цінності очима 

сучасного українця! 

 

ВЕРГУНОВА Марія, вихованка КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської 

молоді», учениця 10 Ліцею «Білоцерківський колегіум» Білоцерківської міської 

ради 

Григорій Сковорода – гордість України 

 

ВОЙТЮК Ірина Віталіївна, доцент кафедри культурології, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України 

«Сковородинство» як найважливіша складова культури українського 

національного Відродження початку ХХ століття 

 

ВОЛИК Олександр, студент гуманітарно-педагогічного факультету 

Науковий керівник: Матвієнко І. С., кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України 

До питання про національну ідентичність 

 

ГОЛОВІЙ Катерина, студентка третього курсу гуманітарно-

педагогічного факультету, спеціальності філологія (перша англійська), 

Національний університет біоресурсів і природокористування України  

Znaczenie spuścizny filozoficznej Hryhorija Skoworody dla Ukrainy i świata 

 

ГОЛЬЦОВА Маріанна Геннадіївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри романо-германських мов і перекладу, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України 

Skovoroda's philosophy of happiness in the context of western philosophy 

 

ГОРДИНСЬКИЙ Георгій, студент гуманітарно-педагогічного факультету 

Науковий керівник: Матвієнко І. С., кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України  

Національна ідентичність українців 

 

ГРИЩЕНКО Вікторія, студентка 4 курсу, гуманітарно-педагогічного 

факультету, спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії», Національний університет біоресурсів 

і природокористування України  

Національна ідея у творчій спадщині Григорія Сковороди 
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ДЕМЧЕНКО Яна Іванівна, магістр 1 року навчання, факультет захисту 

рослин, біотехнології та екології. Національний університет біоресурсів 

і природокористування України 

Історико-філософське значення творчості Г.С.Сковороди 

 

ЗАДОРОЖНЮК Ганна, студентка 1 курсу, спеціальність «Економічна 

кібернетика», факультет інформаційних технологій. Науковий керівник: Гейко 

С. М., кандидат філософських наук, доцент.  

Г. Сковороди – родоначальник української філософії 

 

ЗАПОРОЖЕЦЬ Анна, студентка 1 курсу, спеціальність «Цифрова 

економіка», факультет інформаційних технологій. Науковий керівник: Гейко С. 

М., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та міжнародної 

комунікації Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна)  

Філософія української діаспори та її вплив на формування духовного 

коду Українства 

 

ЗАЯЦЬ Владислав, студент факультету землевпорядкування. Науковий 

керівник: Супрун А. Г., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії 

та міжнародної комунікації Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

Філософія життя Григорія Сковороди 

 

ZAKHUTSKA Oksana, PhD, доцент кафедри іноземної філології і 

перекладу НУБіП України 

HUD Anastasiia, студентка 4 курсу спеціальності 035 "Філологія" 

гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України 

Hryhorij Skoworoda – wybitny ukraiński poeta i filozof 

 

ZAKHUTSKA Oksana, PhD, доцент кафедри іноземної філології і 

перекладу НУБіП України 

KRASNOVA Olena, студентка 3 курсу спеціальності 035 "Філологія" 

гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України 

Rola podróżniczego stylu życia w twórczości Hryhorija Skoworody 

 

ZAKHUTSKA Oksana, PhD, доцент кафедри іноземної філології і 

перекладу НУБіП України 

MORENKO Olesia, студентка 2 курсу спеціальності 035 "Філологія" 

гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України 

Wielkość i nieśmiertelność postaci Hryhorija Skoworody 
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ZAKHUTSKA Oksana, PhD, доцент кафедри іноземної філології і 

перекладу НУБіП України 

MYKHAILIUK Daryna, студентка 4 курсу спеціальності 035 "Філологія" 

гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України 

Hryhorij Skoworoda zjednoczy Ukrainę 

 

ZAKHUTSKA Oksana, PhD, доцент кафедри іноземної філології і 

перекладу НУБіП України 

SUPRUNENKO Diana, студентка 3 курсу спеціальності 035 "Філологія" 

гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України 

Muzyka w życiu i twórczości Hryhorija Skoworody 

 

КОВАЛЕНКО Єлизавета, студентка 4 курсу агробіологічного 

факультету. Науковий керівник: Гейко С. М., кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації Національний 

університет біоресурсів і природокористування України 

Формування духовності нації 

 

КОЛЕСНИК Марія Юріївна, старший викладач, кафедра іноземної 

філології і перекладу. Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Світ ловив мене, та не впіймав 

 

КОЛОМІЄЦЬ Валентин, студент ННІ енергетики автоматики і 

енергозбереження. Науковий керівник: Супрун А. Г., кандидат філософських 

наук, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації Національний 

університет біоресурсів і природокористування України 

Філософія національної ідеї у творчості українських філософів  

 

КРИСЬКОВ Владислав, студент механіко-технологічного факультету, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України. 

Науковий керівник: Шеховцова-Бурянова В. А., асистент кафедри філософії та 

міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України 

Особливості національної української ідентичності 

 

МАЛА Анна, студентка факультету ветеринарної медицини. Науковий 

керівник: Супрун А. Г., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії 

та міжнародної комунікації Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Питання щастя у філософії Сковороди 
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МАРКОВА Діана, студентка факультету харчових технологій та 

управління якістю продукції АПК. Науковий керівник: Чорноморденко Д. І., 

кандидат філософських наук, старший викладач, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України  

Воля – паспорт українця 

 

МАЛЯРОВ Нікіта, студент механіко-технологічного факультету, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України. 

Науковий керівник: Шеховцова-Бурянова В. А., асистент кафедри філософії та 

міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України 

Григорій Сковорода і сучасність 

 

МЕДВІДЬ Валерія, студентка факультету ветеринарної медицини. 

Науковий керівник: Супрун А. Г., кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії та міжнародної комунікації Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Аналіз філософських поглядів Сковороди 

 

МАКОДА Світлана Леонідівна, доцент кафедри культурології, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Григорій Сковорода – філософ духу і серця 

 

НАВАЛЬНА Марина Іванівна, доктор філологічних наук, професор, 

молодший науковий співробітник науково-дослідного відділу «Меморіальний 

музей Г. С. Сковороди»  

Григорій Сковорода в опитуванні українців 

 

ОЛЕКСІЄНКО Аліна, студентка факультету землевпорядкування. 

Науковий керівник: Супрун А. Г., кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії та міжнародної комунікації Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Архетипи української нації у філософії Сергія Кримського 

 

ПІВЕНЬ Олена, старший викладач кафедри іноземної філології і 

перекладу, Національний унівурситет біоресурсів і природокористування 

України  

Життэвий та творчий шлях Григорія Сковороди 

 

ПЕТРІВ Андрій, аспірант, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Аналіз творчої спадщини Григорія Сковороди у контексті формуванні 

патріотичних ідеалів молоді 

 

https://elearn.nubip.edu.ua/user/view.php?id=60511&course=3917
https://elearn.nubip.edu.ua/user/view.php?id=60511&course=3917
https://elearn.nubip.edu.ua/user/view.php?id=60511&course=3917
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ПОТОПАЛЬСЬКИЙ Анатолій Іванович, кандидат медичних наук, 

доцент, професор, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 

Інститут оздоровлення і відродження народів України, Центр духовного 

відродження та оздоровлення людини і довкілля на базі Національного 

університету біоресурсів і природокористування України 

Активізуємо сковородинський рух, оздоровимо відроджену націю, 

відродимо довкілля 

 

ПУГАЧ Юлія, студентка 2 курсу ГПФ «Професійна освіта», 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Григорій Сковорода – філософ, поет, педагог 
 

РАДІОНЕНКО Тетяна Вікторівна, завідувач науково-дослідного відділу 

«Меморіальний музей Г.С.Сковороди»  

Втілення ідеї «сродної праці» у культурно-мистецькому вишивальному 

проекті “З Григорієм Сковородою у серці” 

 

РЕШЕТНИК Максим, студент факультету інформаційних технологій. 

ГОРБАТЮК Тарас Віталійович, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії та міжнародної комунікації Національний університет 

біоресурсів і природокористування України  

Філософська спадщина Г. Сковороди, елемент формування духовного 

коду Українства 

 

РИБАЛКА Костянтин, студент гуманітарно-педагогічного факультету. 

Науковий керівник: Матвієнко І. С., кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України 

Хто я українець? 

 

РУДИК Ярослав Михайлович, начальник навчального відділу, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри управління та освітніх технологій. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України  

Григорій Сковорода – джерело духовної величі українського народу  

 

РУСІНА Дарина, магістр факультету ЗРБТЕ, 1 року, спеціальність 

біотехнологія. Науковий керівник: Культенко В.П. кандидат філософських 

наук, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України 

Григорій Сковорода: символ духовної культури та мудрості 

українського народу  
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СЕДИК Юлія Михайлівна, студентка агробіологічного факультету. 

Науковий керівник: Кичкирук Т.В. кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії та міжнародної комунікації. Національний університет 

біоресурсів і природокористування України 

Г.Сковорода - центральна постать у розвитку української духовності 

 

СИНЯК Андрій, магістр факультету ЗРБТЕ, 1 року, спеціальність 

біотехнологія. Науковий керівник: Культенко В.П. кандидат філософських 

наук, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації. Національний 

університет біоресурсів і природокористування України 

Як це – бути українцем? 

 

СОЛОГУБОВА Євгенія, вихованка КОКПНЗ «Мала академія наук 

учнівської молоді», учениця 11 класу НВК «Школа I-II ступенів – 

Коцюбинський гуманітарний ліцей» Коцюбинської селищної ради Бучанського 

району 

Вплив філософії Григорія Сковороди на формування сучасних поглядів 

українців 

 

СТРІЛЕЦЬ Василь Васильович, доктор історичних наук, професор, 

професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Національний 

університет біоресурсів і природокористування України 

Постать і філософія Григорія Сковороди в оцінці Олександри 

Єфименко 

 

СУПРУН Аліна Григорівна, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії та міжнародної комунікації Національний університет 

біоресурсів і природокористування України 

Духовний код українців у філософії Григорія Сковороди 

 

ТИМІНСЬКИЙ Денис, студент факультету ветеринарної медицини. 

Науковий керівник: Супрун А. Г., кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії та міжнародної комунікації Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Риси української ментальності у філософії Сковороди 

 

ТІТЕНКО Наталія Миколаївна, старший викладач кафедри 

культурології Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 

Роль Григорія Сковороди у розвитку старої української драми і її 

своєрідної форми – інтермедії 

 

 

 

 



48 

УМАНЧИК Іван, студент факультету землевпорядкування. Науковий 

керівник: Супрун А. Г., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії 

та міжнародної комунікації Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Феномен національної філософії у творах Ліни Костенко 

 

ЦИМБАЛ Олександр, студент ННІ енергетики автоматики і 

енергозбереження. Науковий керівник: Супрун А. Г., кандидат філософських 

наук, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації Національний 

університет біоресурсів і природокористування України 

Філософія кордоцентризму Сковороди 

 

ЧЕРЕДНІЧЕНКО Інна, вихованка КОКПНЗ «Мала академія наук 

учнівської молоді», учениця 10 класу Ліцею «Білоцерківський колегіум» 

Білоцерківської міської ради 

«Я не покину свою Батьківщину. Мені моя сопілка і вівця дорожчі 

царського вінця» (Г. Сковорода) 

 

ЧУМАК Юрій, студент факультету землевпорядкування. Науковий 

керівник: Супрун А. Г., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії 

та міжнародної комунікації Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Поняття любові у філософії Сковороди 

 

ШЕВЧУК Олександр Володимирович, доктор політичних наук, 

професор, завідувач кафедри міжнародних відносин та суспільних наук, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Григорій Сковорода - символ української державницької думки XVIII 

cт.  

 

ШЕХОВЦОВА-БУРЯНОВА Вікторія, аспірантка гуманітарно-

педагогічного факультету, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Роль філософської спадщини Г. Сковороди в формуванні української 

національної ідентичності 

 

ШИНКАРУК Наталя Василівна, державний експерт експертної групи з 

питань енергетики, довкілля, транспорту та цифровізації Урядового офісу 

координації європейської та євроатлантичної інтеграції Кабінету Міністрів 

України 

Два світи: видимий і невидимий Г. Сковороди 
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ШМАТ Владислав, студент ННІ енергетики автоматики і 

енергозбереження. Науковий керівник: Супрун А. Г., кандидат філософських 

наук, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України 

Теорія двох натур у філософії Сковороди 

 

ШОЛОМ Валерія, вихованка КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської 

молоді», учениця 10 класу Ліцею «Білоцерківський колегіум» Білоцерківської 

міської ради 

Творчість Григорія Сковороди як внесок в українську незалежність 

 

ШУРГАЛЬСЬКА Вікторія, магістр факультету ЗРБТЕ, 1 року, 

спеціальність біотехнологія. Науковий керівник: Культенко В.П. кандидат 

філософських наук, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Григорій Сковорода і філософія серця  

 

ЮРІЙЧАК Денис, студент факультету землевпорядкування. Науковий 

керівник: Супрун А. Г., кандидат філософських наук, доцент, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України 

 Життєвий шлях Г.Сковороди 
 

ЮРІЙЧУК Ольга, викладач, спеціаліст вищої категорії, Заліщицький ФК 

імені Є. Храпливого 

Український Сократ (До 300-річчя з дня народження Григорія 

Сковороди) 

 

ЯКОВЛЕВА Валерія, студентка 1 курсу, спеціальність «Економічна 

кібернетика», факультет інформаційних технологій. Науковий керівник: Гейко 

С. М., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та 

міжнародної комунікації Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Роль філософської спадщини Г. Сковороди у формуванні духовного коду 

Українства 

 

ЯРЕМА Олександр Йосипович, аспірант, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України 

Ідея цінності рідної землі у спадщині Г.Сковороди 

 

ЯЦЕНКО Дмитро, студент ННІ енергетики автоматики і 

енергозбереження. Науковий керівник: Супрун А. Г., кандидат філософських 

наук, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації Національний 

університет біоресурсів і природокористування України 

Києво-могилянська академія як центр зародження української 

філософії 
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СЕКЦІЯ 7. ТВОРЧІСТЬ Г. СКОВОРОДИ  

ЯК ТЛО ДЛЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

 

Навчальний корпус № 3, ауд. 309 

 

Керівник – Гольцов Андрій Геннадійович, док. політ. наук, доцент 

Секретар – Шеховцова-Бурянова Вікторія Анатоліївна, асистент 

 

АМЕЛІНА Світлана Миколаївна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри 

іноземної філології і перекладу, Національний університет біоресурсів та 

природокористування України  

Витоки толерантності у крос-культурній комунікації (на основі ідей 

Г.Сковороди) 

 

ВЕБЕР Вероніка, студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного 

факультету. Науковий керівник: Гольцов А. Г., доктор політичних наук, доцент 

кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України  

Міжкультурні комунікації: причини виникнення 

 

ГРІГАЛАШВІЛІ Дмитро, студент юридичного факультету. Науковий 

керівник: Лаута О. Д., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії 

та міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Поняття та особливості соціальної комунікації 

 

ЗАГРЕБЕЛЬНА Світлана, студентка гуманітарно-педагогічного 

факультету, Науковий керівник: Лаута О. Д., кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України 

Феномен сучасної наукової комунікації 
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КОВАЛЬОВА Софія, студентка 2 курсу, гуманітарно-педагогічного 

факультету, Національний університет біоресурсів та природокористування 

України  

Міжнародна комунікація як складова міжнародних відносин 

 

КОЛІНЬКО Марина Вадимівна, доктор філософських наук, професор 

кафедри філософії та релігієзнавства Київський університет імені Бориса 

Грінченка  

Репрезентація культурних відмінностей в філософії Г. Сковороди 

 

КОНОВАЛЕНКО Дар'я, студентка гуманітарно-педагогічного 

факультету. Науковий керівник: Гольцов А. Г., доктор політичних наук, доцент 

кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України  

Міжкультурна комунікація та її значення в сучасному світі 

 

КУТОВЕНКО Володимир, студент агробіологічного факультету. 

Науковий керівник: Матвієнко І. С., кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України  

Мова і культура як основи формування нації 

 

ЛАУТА Олена Дмитрівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії та міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Маніпулятивний вплив засобів масової комунікації на розвиток 

культури спілкування  

 

ЛЮЛЬКО Владислав, 2-й курс, група МВ21001-м, спеціальність: 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Науковий 

керівник: Гольцов А. Г., доктор політичних наук, доцент кафедри філософії та 

міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Хронологія розвитку співпраці ЄС з країнами Середземномор’я 

 

МАРИНЮК Артем, студент агробіологічного факультету, Науковий 

керівник: Кичкирук Т.В. кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії та міжнародної комунікації. Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Творчість Г. Сковороди як основа для міжкультурної комунікації 

 

ПУЗИРЕНКО Ярина Василівна, кандидатка філологічних наук, доцентка 

кафедри культурології, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Постать Григорія Сковороди у навчальному курсі «Етнокультурологія» 
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RENSKA Alla, student National University of Life and Environmental Science 

of Ukraine (Kyiv, Ukraine). Supervisor – Renska Indira, senior teacher of the 

Department of English Philology National University of Life and Environmental 

Science of Ukraine  

Hrihorii Skovoroda and Hungary 

 

САВЧЕНКО Михайло Пилипович, заступник директора з навчально-

методичної роботи, вчитель-методист історії, Київська гімназія східних мов 

№1, заслужений вчитель України  

Китайська тема у творчості Г.С. Сковороди 

 

СВИРИДЕНКО Олександра, студентка гуманітарно-педагогічного 

факультету, Науковий керівник: Сєкунова Ю. В., к.і.н., доцент кафедри 

міжнародних відносин і суспільних наук, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України 

Міжнародна політика МІЖ Україною та Данією 

 

СЕРІДКО Іван, студент гуманітарно-педагогічного факультету. Науковий 

керівник: Матвієнко І. С., кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії та міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Проблема міжкультурної комунікації в сучасному світі 

 

СТРІЛЕЦЬ Валентина Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри іноземної філології і перекладу. Національний університет біоресурсів 

і природокористування України  

Підготовка майбутнього перекладача до ролі посередника в 

міжкультурному спілкуванні 

 

ТИМОЩУК Каріна, студентка гуманітарно-педагогічного факультету, 

Науковий керівник: Сєкунова Ю. В., к.і.н., доцент кафедри міжнародних 

відносин і суспільних наук, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Європейський Союз - нова організація політичної влади в Європі 

 

ШЕВЧЕНКО Володимир Григорович, викладач, Відокремлений 

структурний підрозділ «Ніжинський фаховий коледж Національного 

університету біоресурсів і природокористування України» (м. Ніжин) 

Географія європейських маршрутів Григорія Сковороди 
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СЕКЦІЯ 8. РАЦІОНАЛЬНЕ ТА ІРРАЦІОНАЛЬНЕ  

В СТАВЛЕННІ ДО БУТТЯ 

 

 

Навчальний корпус № 3, ауд. 309 

 

Керівник – Додонова Віра Іванівна, док. філос. наук, професор 

Секретар – Кулебякін Георгій Анатолійович, аспірант 

 

 

АДАМЧУК Наталія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри журналістики та мовної комунікації, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України  

Релігійно-філософські погляди Григорія Сковороди у творчій рецепції 

Валерія Шевчука 

 

ВОЛОЩЕНКО Артем, студент 2 курсу 4 групи агробіологічного 

факультету Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 

Релігія та атеїзм в сучасному світі. Якою буде релігія майбутнього? 

 

ВОЛОЩЕНКО Артем, студент 1 курсу, спеціальність «Агрономія» 

факультет агробіологічний. Науковий керівник: Кичкирук Т. В., кандидат 

філософських наук, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації, 

Національний університет біоресурсів та природокористування України 

Раціональність та ірраціональність буття 

 

ГАССАБ Оксана Володимирівна, асистент кафедри психології, 

гуманітарно-педагогічний факультет. Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Організаційна культура як спосіб раціоналізації діяльності компанії 
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ГЕЙКО Світлана Миколаївна, доцент кафедри філософії та міжнародної 

комунікації Національний університет біоресурсів і природокористування 

України  

Діалектика раціонального та ірраціонального в іронічному дискурсі  

 

ДЕРІД Костянтин, аспірант 1-го року навчання, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України 

ДОДОНОВА Віра Іванівна, доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри філософії та міжнародної комунікації 

Еволюційність та синхронна редуктивність свідомості 

 

КИСЛЯК Ольга, аспірантка 1-го року навчання, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України  

ДОДОНОВА Віра Іванівна, доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри філософії та міжнародної комунікації 

Світ постправди: фейки та альтернативні факти 

 

КОВАЛЕВСЬКИЙ Валерій, студент агробіологічного факультету. 

Науковий керівник: Кичкирук Т.В. кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії та міжнародної комунікації 

Раціональне мислення в ірраціональному середовищі 

 

КРАСНОКУТСЬКА Анжеліка, студентка факультету ветеринарної. 

Науковий керівник: Супрун А. Г., кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії та міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Раціональне та ірраціональне у ставленні до буття у філософії 

Сковороди 

 

КУЛЕБЯКІН Георгій, аспірант 1-го року навчання, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України 

ДОДОНОВА Віра Іванівна, доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри філософії та міжнародної комунікації 

Наукова раціональність як теорія пізнання дійсності 

 

ЛИТВИНЕНЕКО Ірина Анатоліївна, асистент кафедри культурології, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України  

Ірраціональне філософське ставлення до буття у творі Г.Сковороди 

"Розмова п'яти подорожніх про істинне щастя в житті" 

 

МАХНОВЕЦЬ Марія, магістр факультету ЗРБТЕ, 1 року, спеціальність 

біотехнологія. Науковий керівник: Культенко В.П. кандидат філософських 

наук, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України  

Філософські проблеми в біотехнології 
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РОЖКОВ Юрій Григорович, доцент кафедри романо-германських мов і 

перекладу, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України  

Специфіка і сутність ірраціоналізму 

 

СИДОРЕНКО Ірина Григорівна, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри культурології Національного університету біоресурсів і 

природокористування України  

Раціоналізм та символізм в середньовічній естетиці 

 

СИРОТІНА Олена Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри романо-германських мов і перекладу, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України  

Раціоналізм як сучасна позиція філософії  

 

СТЕЦИК Мирослава, студентка 1 курсу, спеціальність «Економічна 

кібернетика», факультет інформаційних технологій. Науковий керівник: Гейко 

С. М., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та 

міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Кордоцентризм у філософії Г.Сковороди та «філософія серця» 

П.Юркевича: порівняльний аналіз 

 

ТЕРЛЕЦЬКА Ілона, студентка 1 курсу, спеціальність «Цифрова 

економіка», факультет інформаційних технологій. Науковий керівник: Гейко С. 

М., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та міжнародної 

комунікації, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України  

«Філософія серця» П. Юркевича 

 

ШУШАНЯН Едуард, студент агробіологічного факультету. Науковий 

керівник: Кичкирук Т.В. кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії та міжнародної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Раціональність та ірраціональність – як баланс логіки та чуттєвості. 

 
 


