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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ТА РЕДАКЦІЙНИЙ КОМІТЕТИ:  

 

Співголови оргкомітету: 

д. е. н., доц., ректор ДВНЗ «ДонНТУ» Ляшок Я. О.; 

д. т. н., проф., проректор з наукової роботи ДВНЗ «ДонНТУ» Башков Є. О.  

Заступники: 

д. богосл. н., к. філос. н., проф., зав. кафедри філософії ДВНЗ «ДонНТУ» 

Нікульчев М. О.; 

к. і. н., зав. кафедри історії та права ДВНЗ «ДонНТУ» Дмитрик І. О. 

Члени оргкомітету: 

д. соц. н., к. філос. н., проф., зав. кафедри філософії та соціології ДЗ «ЛНУ 

ім. Тараса Шевченка» Кононов І. Ф.; 

д. філос. н., проф., зав. кафедри філософії і соціально-політичних дисциплін 

ПНТУ ім. Юрія Кондратюка Аляєв Г. Є.; 

к. філос. н., доц., зав. кафедри теорії та історії культури ЛНУ ім. Івана Франка 

Сінькевич О. Б.; 

к. пед. н., доц., зав. кафедри мовної ДВНЗ «ДонНТУ» Кабанець М. М.; 

к. і. н., доц., зав. кафедри загальнонаукової підготовки ІІ ДВНЗ «ДонНТУ» 

Дяченко Н. І. 

Науковий секретар: 

к. і. н., доц., доц. кафедри філософії ДВНЗ «ДонНТУ» Фесенко А. М. 

Технічний секретар: 

лаборант кафедри філософії ДВНЗ «ДонНТУ» Бишенко Ю. А. 

 

 

Місце проведення: Донецька область, м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2  

ДВНЗ «Донецький національний технічний 

університет» 
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ПРОГРАМА І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

19 квітня 2018 року 

 

09.00 – 10.00  Реєстрація учасників (аудиторія 1.113) 

 

10.00 – 10.15  Урочисте відкриття конференції 

 

10.15 – 12.15  Пленарне засідання (виступи до 30 хвилин) 

 

12.15 – 13.00  Перерва. Кава-брейк 

 

13.00 – 14.30  Пленарне засідання (виступи до 30 хвилин) 

 

14.30   Святковий концерт до Дня факультету КНТ 

 

 

20 квітня 2018 року 

 

10.00 – 12.00  Робота секцій (виступ – до 15 хвилин) 

 

12.00 – 13.00  Перерва. Кава-брейк 

 

13.00 – 16.00  Робота секцій (виступ – до 15 хвилин) 

 

16.00 – 16.30  Підведення підсумків роботи конференції,  

ухвала резолюції та закриття конференції 
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ПРОГРАМА І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

19 квітня 2018 року 

09.00-10.00  Реєстрація учасників (аудиторія 1.113) 

   

10.00-10.15 Відкриття конференції (аудиторія 1.211) 

Вітальне слово ректора ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет» Ярослава Олександровича 

Ляшка 

Вітальне слово проректора з наукової роботи ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет» Євгена 

Олександровича Башкова 

 

10.15-12.15 Пленарне засідання (виступи до 30 хвилин) 

 

Доповіді на пленарному засіданні 
 

Шаповал Володимир Миколайович (професор кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ, д. філос. н., 

професор) Феномен інтелігенції: спроба філософського тлумачення 

 

Халіков Руслан (президент Молодіжної асоціації релігієзнавців, к. філос. н.) 

Проблема самоідентифікації українських гуманітаріїв 

 

Астахова Валентина Іларіонівна (радник ректора, професор Харківського 

гуманітарного іуніверситету «Народна українська академія», д. і. н., професор) 

Формирование интеллигенции – основополагающая функция высшей школы 

 

Василевська Тетяна Едуардівна (професор кафедри публічного управління та 

публічної служби Національної академії державного управління при Президентові 

України, доктор наук з державного управління, професор) Місце інтелектуалів в 

публічному просторі 

 

Кононов Ілля Федорович (завідувач кафедри філософії і соціології ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка», д. соц. н., професор) Про 

відповідальність української інтелігенції і розширене трактування війни 

Білоножко Євгеній Павлович (доцент кафедри соціології Київського 

національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, к. філос. н.) Почути 

«Іншого» або українська інтелігенція в умовах війни 
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Попов Володимир Юрійович (завідувач кафедри філософії Донецького 

національного університету імені Василя Стуса, д. філос. н., професор), Попова 

Олена Вікторівна (доцент кафедри педагогіки та управління освітою Донецького 

національного університету імені Василя Стуса, к. філос. н.) Леонтович у Гришино: 

Епізод життя українського інтеліґента на початку минулого сторіччя 

 

Блащишин Олег Іванович (доцент кафедри філософії ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет» (м. Покровськ), к. філос. н., доцент), Яценко 

Анастасія Ігорівна (студент ДВНЗ «Донецький національний технічний 

університет» (м. Покровськ), спеціальність 033 «Філософія») Щастя в етичній 

концепції конкордизму Володимира Винниченка 

 

Клименко Сергій Миколайович (викладач соціально-економічних дисциплін 

циклової комісії українознавчих та соціально-економічних дисциплін КЗ 

«Покровський педагогічний коледж») Українська інтелігенція та її внесок у 

поразку визвольних змагань 1917-1921 рр. 

 

Дяченко Наталія Іванівна (завідувач кафедри загальнонаукової підготовки 

Індустріального Інституту ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

(м. Покровськ), к. і. н., доцент) Креативність як принцип діяльності вищої школи: 

проблемний характер впровадження 

 

Коваленко Ірина Ігорівна (студент ДВНЗ «Донецький національний технічний 

університет» (м. Покровськ)) Внесок Микити Шаповала в становлення та 

розвиток української соціології 
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Секція 1 
Діяльність інтелігенції на тлі політичних, соціально-економічних та духовно-

культурних змін: історична ретроспектива 

(Аудиторія 3.108) 

 

Голова: д. і. н., професор Віктор Миколайович Докашенко (за згодою) 

Заступник голови: к. і. н. Ірина Олександрівна Дмитрик 

Секретар: старший викладач Віта Миколаївна Сурженко 

 

Балабан Дар’я Вадимівна (студент ДВНЗ «Донецький національний технічний 

університет» (м. Покровськ)), Кречетова Віра Альбертівна (старший викладач 

кафедри історії та права ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (м. 

Покровськ), магістр політології) Технічна інтелігенція і стаханівський рух: 

взаємодія або спротив – питання особистого вибору 

 

Бистра Марія Олександрівна (докторант, доцент кафедри історії України 

Донецький національний університет ім. Василя Стуса, к. і. н., доцент) Образ 

учителя у радянському кінематографі періоду Другої світової війни 

 

Богданова Т. Є. (викладач вищої категорії, відмінник освіти України, Чугуївський 

професійний ліцей, Харківська область) Українська мова в контексті викладання 

Історії України 

 

Богуненко Валерій Олександрович (аспірант зі спец. «Історія та археологія» 

Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «ДДПУ», викладач Горлівського 

інституту іноземних мов ДВНЗ «ДДПУ», зберігач фондів Часовоярського 

промислового історико-краєзнавчого музею ПАТ «Часівоярський вогнетривкий 

комбінат», магістр історії) Часовоярська династія вчителів Волянських у 

колективній пам’яті громади малого міста 

 

Гедьо Анна Володимирівна (професор кафедри історії України Київського 

університету імені Бориса Грінченка, д. і. н., професор) Епістолярій як джерело з 

історії повсякденності наукової інтелігенції (1917-1932 рр.) 

 

Гончарук Віталій Володимирович (провідний інженер Національного дендропарку 

«Софіївка» НАН України), Гончарук Валентина Анатоліївна (доцент кафедри 

української літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини, к. педагог. н., доцент) 

Життя та діяльність Хрисанфа Ящуржинського в історичній ретроспективі 
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Дідик Сергій Сергійович (старший викладач кафедри суспільних дисциплін 

Запорізького державного медичного університету, к. і. н.) Українська інтелігенція 

у процесі формування органів влади у 1917 – 1918 рр. 

 

Дмитрик Ірина Олександрівна (завідувач кафедри історії та права ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет» (м. Покровськ), к. і. н.) 

Ставлення ІТП до шахтарських страйків 1989-1990-х рр. (за матеріалами усної 

історії) 

 

Івлєв Кирило Олександрович (дійсний член Малої академії наук, учень 11 класу 

Часовоярської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17) Майстри-витинанкарі 

Донеччини - діячі національно-культурного ренесансу (1990-2010 рр.) 

 

Ільїн Вадим Геннадійович (асистент кафедри суспільних наук Харківського 

національного медичного університету, к. і. н.), Ярощук А. В. (студентка 

Харківського національного медичного університету) Роз’єднані революцією, 

поєднані працею, знищені терором: епізод співпраці старої української та 

радянської інтелігенцій 

 

Комаринська Зоряна Михайлівна (доцент кафедри менеджменту та соціальних 

наук Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської 

справи», к. і. н., доцент) Роль та місце греко-католицького духовенства в 

економічному поступі Східної Галичини (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) 

 

Корнієнко Владислав Русланович (студент ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет» (м. Покровськ), напрям підготовки 6.020301 «Філософія»), 

Блащишин Олег Іванович (доцент кафедри філософії ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет» (м. Покровськ), к. філос. н., доцент) 

Особливості повсякденного життя інтелігенції у першій половині ХХ століття 

як об’єкт історичного дослідження 

 

Луковенко Ілля Геннадійович (доцент кафедри філософії ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет» (м. Покровськ), к. і. н.) Роль поміщиків-

землевласників в організації церковно-парафіяльного життя на Донеччині 

XVIII- ХІХ ст. 

 

Моісєєнко Лариса Миколаївна (доцент кафедри загальнонаукової підготовки 

Індустріального Інституту ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

(м. Покровськ), к. і. н., доцент) Участь жінок у культурно-просвітницькій 

діяльності в Галичині на прикладі «Союзу українок» в 20 -30-і роки ХХ ст. 
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Планіда Анастасія В’ячеславівна (студент Сумського національного аграрного 

університету) Києво-Могилянська академія у добу українського бароко як 

фортеця української духовності 

 

Пронько Аліна Миколаївна (магістрант ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет» (м. Покровськ), спеціальність 031 Релігієзнавство), Костов 

Олександр Вадимович (магістрант ДВНЗ «Донецький національний технічний 

університет» (м. Покровськ), спеціальність 031 «Релігієзнавство») Роль інтернет-

ресурсів в релігійному житті України 

 

Пшеничний Тарас Юрійович (заступник декана історичного факультету 

Київського національного унівеситету імені Тараса Шевченка, к. і. н.) Митрополит 

Андрей Шептицький та його педагогічна модель виховання національної еліти 

 

Рожкова Людмила Іванівна (доцент кафедри державно-правових дисциплін та 

українознавства Сумський національний аграрний університет, к. і. н., доцент) 

Протестна діяльність інтелігенції Сумщини в 1960-х – 1980 –х рр. 

 

Сафонова Раїса Юріївна (аспірант ДВНЗ «Донецький національний технічний 

університет» (м. Покровськ)) Кирило - мефодіївське братство та його роль в 

українському національному відродженні 

 

Сервачак Олена Вікторівна (доцент кафедри історії та права ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет» (м. Покровськ), к. псих. н.), Яценко Анастасія 

Ігорівна (студент ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

(м. Покровськ), спеціальність 033 «Філософія») Сприйняття релігії студентською 

громадою ДонНТУ 

 

Стуканова Юлія Ростиславівна (заступник декана факультету соціальної та мовної 

комунікації Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», к. і. н.) Державна політика радянської влади щодо 

діяльності лялькових театрів Донецького регіону в 1950-1960-ті роки 

 

Сурженко Віта Миколаївна (старший викладач кафедри Історії та права ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет» (м. Покровськ)), Клименко Яна 

Юріївна (студент ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

(м. Покровськ)) Наталя Кобринська – жінка-інтелігент і перша феміністка 

України 

 

Суюсанов Лут Ікрамович (завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Донецького юридичного інституту МВС України (м. Кривий Ріг), к. і. н., доцент) 
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Доля на тлі епохи: Яків Ілліч Вєснік - перший директор комбінату 

«Криворіжсталь» 

 

Титаренко Олена Юріївна (асистент кафедри конституційного та 

адміністративного права ДВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпро), 

к. і. н.) Місце творчої інтелігенції Донбасу в офіційному дискурсі в період 

повоєнної відбудови 

 

Фесенко Андрій Миколайович (доцент кафедри філософії ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет» (м. Покровськ), к. і. н., доцент) Репресивна 

політика радянської влади щодо церковної інтелігенції у 20-х рр. ХХ ст. 

 

Хрімлі Патріка Євгенівна (старший викладач кафедри філософії ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет» (м. Покровськ)), Хрімліс Яанніс Юрійович 

(студент Українського Католицького університету (м. Львів)) Святость как 

христианский идеал и личность короля Иерусалима Балдуина IV 

 

 

Секція 2 
Проблеми та перспективи української інтелігенції в контексті європейського 

розвитку культури 

(Аудиторія 3.318) 

 

Голова: д. філос. н., професор Володимир Юрійович Попов (за згодою) 

Заступник голови: д. богосл. н., к. філос. н., професор Микола Олександрович 

Нікульчев 

Секретар: старший викладач Патріка Євгенівна Хрімлі 

 

Жадько Віталій Андрійович (професор кафедри суспільних дисциплін Запорізького 

державного медичного університету, д. філос. н., професор), Бідзіля Петро 

Омелянович (доцент кафедри суспільних дисциплін Запорізького державного 

медичного університету, к. і. н., доцент) Визначення поняття «інтелігенція» та 

інтелігенція як суспільний прошарок 

 

Жовнір Марина Миколаївна (викладач кафедри українознавства та гуманітарної 

підготовки ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», к. філол. н.) 

Номінація інтелігенція у дзеркалі світського дискурсу 
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Каширін Святослав Олександрович (студент Сумського національного аграрного 

університету) Чи є в Україні цінності, які роблять її невід’ємною частиною 

Європи? 

 

Кисельов Олег Сергійович (докторант кафедри культурології Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, к. філос. н., старший науковий 

співробітник) Борис Лобовик: основні віхи академічної кар’єри 

 

Когтєва Ольга Павлівна (аспірант ДВНЗ «Донецький національний технічний 

університет» (м. Покровськ)) Життєва доля та творчий шлях Миколи 

Дмитровича Леонтовича 

 

Костюк Ольга Петрівна (викладач відділення перукарського мистецтва та 

професійної майстерності Навчально-наукового інституту культури і мистецтв ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка») Ініціаційна зачіска 

у модерній Україні 

 

Липка Ольга Романівна (доцент кафедри гуманітарних дисциплін Львівської 

національної музичної академії ім. М. В. Лисенка, к. філос. н., доцент) Інтеліґенція 

та волонтерство 

 

Лисаков Сергій Володимирович (аспірант кафедри менеджменту та 

адміністрування Бердянського державного педагогічного університету), Крижко 

Василь Васильович (завідувач кафедри менеджменту та адміністрування 

Бердянського державного педагогічного університету, к. пед. н., професор) Феномен 

провідницької місії в освіті ХVIII – ХХ ст. 

 

Мельник Людмила Миколаївна (завідувач кафедри суспільно-гуманітарних 

дисциплін Білоцерківського національного аграрного університету, к. політ. н., 

доцент), Харьковщенко Юрій Євгенович, доцент кафедри суспільно-гуманітарних 

дисциплін Білоцерківського національного аграрного університету, к. філос. н., 

доцент) Ідеї безелітності української нації у політичних поглядах 

М. Драгоманова 

 

Печенюк Андрій Васильович (директор навчально-наукового інституту 

підвищення кваліфікації та перепідготовки Подільського державного аграрно-

технічного університету, к. е. н., доцент) Богдан Гаврилишин про майбутнє 

України 

 

Половинка Ольга Леонідівна (аспірант ДВНЗ «Донецький національний технічний 

університет» (м. Покровськ)) Сучасна науково-технічна інтелігенція, як особливе 

суспільне утворення 
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Попович Микола Дмитрович, (завідувач кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін Подільського державного аграрно-технічного університету, д. філос. н., 

професор), Попович Дмитро Миколайович (магістрант спеціальності «Фінанси і 

кредит» Подільського державного аграрно-технічного університету, магістр права) 

Синтез українськості та європейськості у світогляді, науковій спадщині та 

способі життя видатного вітчизняного вченого філософа і культуролога, 

гуманіста, інтелектуала та інтелігента – Мирослава Поповича 

 

Скирда Алла Євгенівна (старший викладач кафедри мовної підготовки ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет» (м. Покровськ)) Нові складники 

множинного інтелекту у теорії обдарованості австралійських науковців 

 

Суровцева Ірина Юріївна (доцент кафедри соціології управління Донецького 

державного університету управління (м. Маріуполь), к. і. н.) Соціологічні аспекти 

повсякденності та месіанства інтелігенції 

 

Тютюнник Христина Ігорівна (студент ДВНЗ «Донецький національний технічний 

університет» (м. Покровськ), спеціальність 054 «Соціологія») Українська 

інтелігенція – рушійна сила здобуття незалежності 

 

Шевель Анжеліка Олександрівна (завідувач кафедри філософії Сумського 

національного аграрного університету, к. філос. н., доцент) Кризовий стан сучасної 

культури 

 

 

Секція 3 
Етичні та естетичні, освітянські та виховні виміри української інтелігенції в 

сучасних соціокультурних проектах  

(Аудиторія 3.319) 

 

Голова: д. філос. н., професор Марія Михайлівна Рогожа (за згодою) 

Заступник голови: к. пед. н., доцент Марина Миколаївна Кабанець 

Секретар: старший викладач Алла Євгенівна Скирда 

 

Бекетова Анастасія Павлівна (студент ДВНЗ «Донецький національний технічний 

університет» (м. Покровськ), спеціальність 054 «Соціологія»), Кречетова Віра 

Альбертівна (старший викладач кафедри історії та права ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет» (м. Покровськ), магістр політології) 
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Гуманітарна та технічна інтелігенція: два підходи до ідентифікації і 

актуальність визначення 

 

Гончарук Олег Миколайович (доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Харківського національного університету внутрішніх справ, к. філол. н., доцент) 

Психолого-педагогічні аспекти формування особистості сучасного юриста у 

вищому навчальному закладі 

 

Гуцуляк Олег Борисович (доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства 

філософського факультету Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника, к. філос. н.) Интеллигенция и её цивилизационная миссия 

 

Деркач Інна Володимирівна (доцент кафедри англійської мови факультету 

перекладачів Київського національного лінгвістичного університету, к. пед. н., 

доцент) Формування комп’ютерної і комунікативної культур майбутнього 

інженера-програміста у процесі комп’ютерного навчання англійського 

діалогічного мовлення 

 

Єлякіна Ольга Сергіївна (практичний психолог ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет» (м. Покровськ) д. богосл., доцент) Психологічна складова у 

процесі формування свідомості громадянина 

 

Запорожець Тетяна Василівна (доцент кафедри суспільного врядування 

Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації Державних службовців та 

працівників органів місцевого самоврядування, к. філос. н., доцент) Формування 

відповідального лідерства в системі державної служби в Україні 

Кабанець Марина Миколаївна (завідувач кафедри мовної підготовки ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет» (м. Покровськ), к. пед. н., доцент) 

Психологічна служба у системі підтримки обдарованих учнів 

Крошка Світлана Андріївна (викладач фізичного виховання Відокремленого 

підрозділу «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного 

університету ім. Тараса Шевченка», вчитель-методист), Сліпецький Володимир 

Петрович (викладач фізичного виховання Відокремленого підрозділу 

«Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені 

Тараса Шевченка») Умови адаптації студентської молоді та подолання 

посттравматичного стресу в умовах війни 

 

Мателешко Юрій Павлович (доцент кафедри міжнародних студій та суспільних 

комунікацій ДВНЗ «Ужгородський національний університет», к. і. н., доцент) 

Особливості мобінгу в середовищі університетської інтелігенції 

 



~13~ 

Нікульчев Микола Олександрович (завідувач кафедри філософії 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (м. Покровськ) 

д. богосл. н., к. філос. н., професор протоієрей) Блаженніший митрополит 

Володимир (Сабодан) про освітянську роль святих Кирила й Мефодія в 

просвітництві слов’янських народів 

 

Петрушова Наталія Вікторівна (викладач кафедри англійської та німецької 

філології Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка, к. філол. н., доцент) Роль вивчення іноземних мов у вихованні 

інтелігенції 

 

Рогожа Марія Михайлівна (професор кафедри  етики, естетики та культурології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д. філос. н., 

професор) До проблеми формування ціннісних установок інженера у сучасному 

вищому навчальному закладі 

 

Романій Світлана Миколаївна (старший викладач кафедри історії та права ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет» (м. Покровськ)) Значення 

фізичного виховання у формуванні психологічних рис особистості інженерів 

технічного закладу вищої освіти 

 

Сервачак Олена Вікторівна (доцент кафедри історії та права ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет» (м. Покровськ), к. псих. н.) Особистісний 

розвиток педагогів як основа професійного зростання 

 

Смирнова Марія Сергіївна (в. о. зав. кафедри теорії та практики перекладу 

Маріупольського державного університету, к. філол. н.) Феномен интеллигенции в 

святоотеческом богословии 

 

Удрас Анна Дмитрівна (аспірант ДВНЗ «Донецький національний технічний 

університет» (м. Покровськ)) Симбіоз інтелігенції та інтелекту, видатний вчений 

та представник Донецького регіону: О. І. Амоша 

 

Хобта Світлана Вікторівна (доцент кафедри філософії та соціології ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка», к. соц. н., доцент) Особливості 

громадської думки інтелігенції України про соціально-політичну ситуацію в 

країні (за результатами он-лайн треку Kantar TNS в Україні) 

 

Чантурія Анжеліка Володимирівна (доцент кафедри філософії та соціології ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», к. філос. н.) Роль 

интеллигенции в современном украинском обществе: ценностные аспекты 
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Чирва Юрій Іванович (доцент кафедри всесвітньої історії Криворізького 

державного педагогічного університету, к. і. н., доцент) Процес підготовки 

вчительських кадрів в УСРР в 1917-1932 рр. 

 

Шпетна Світлана Анатоліївна (доцент відділення перукарського мистецтва та 

професійної майстерності Навчально-наукового інституту культури і мистецтв ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», к. пед. н., доцент), 

Барбукова Ірина Сергіївна (навчальний центр, що надає комплексні освітні 

послуги для іноземних студентів (м. Прага, Чехія), к. філол. н.) Мережеві жанри у 

формуванні свідомості сучасної молоді 

 

 

Секція 4 
Феномен інтелігенції в українській та світовій філософській традиції 

(Аудиторія 3.222) 

 

Голова: д. філос. н., професор Геннадій Євгенович Аляєв (за згодою) 

Заступник голови: к. філос. н., доцент Олег Іванович Блащишин 

Секретар: лаборант Юлія Анатоліївна Бишенко 

 

Аляєв Геннадій Євгенович (завідувач кафедри філософії і соціально-політичних 

дисциплін Полтавського національного технічного університету імені Юрія 

Кондратюка, д. філос. н., професор) Преддверье «Вех»: споры об интеллигенции 

 

Бороденко Олег Віталійович (старший викладач кафедри соціології 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили, к. філос. н.) 

«Человек знания» между «миром большого» и «миром малого» (к вопросу о 

мифологизации и символизации проблемы) 

 

Дарморіз Оксана Володимирівна (доцент кафедри теорії та історії культури 

Львівського національного університету імені Івана Франка, к. філос. н., доцент) 

Наука та інтелігенція як концепти соціальної міфології/міфологічної свідомості 

 

Кашуба Марія Василівна (завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Львівської 

національної музичної академії імені Миколи Лисенка, д. філос. н., професор) 

Українські інтелектуали ХVІ століття і Реформація 

Корабльова Надія Степанівна (професор кафедри теоретичної та практичної 

філософії Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (м. Харків), 

д. філос. н., професор) Філософія як запобіжник руйнації цивілізації, за 

П. Слотердайком 
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Мадоніч Микита Сергійович (студент ДВНЗ «Донецький національний технічний 

університет» (м. Покровськ), спеціальність 033 «Філософія») Феномен інтелігента 

в творчості Мирослава Поповича 

 

Макарова Алла Олександрівна (доцент кафедри філософії та соціології ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», к. філос. н.) 

Тематика досліджень представників київської «професійно-академічної 

філософії другої половини ХІХ - початку ХХ століть» 

 

Михайльова Катерина Геннадіївна (професор кафедри соціології Харківського 

гуманітарного університету «Народна українська академія», д. соц. н., професор) 

Проблеми функціонування інтелігенції в умовах глобалізації 

 

Морозов Андрій Юрійович (професор кафедри філософських та соціальних наук 

Київського національного торговельно-економічного університету, д. філос. н., 

доцент) Міфологічно-релігійні витоки деяких філософських категорій (до 

проблеми християнської «онтоісторії») 

 

Муха Ольга Ярославівна (докторант кафедри культурології Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, к. філос. н, доцент) Роль 

Романа Інгардена у творенні львівського філософського середовища І пол. ХХ 

ст. 

 

Новіков Віталій Геннадійович (аспірант ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет» (м. Покровськ)) Гуманітарна і технічна інтелігенція: 

спільне та відмінне. До питання про ідентичність інтелігенції. 

 

Петрушов Володимир Миколайович (завідувач кафедри філософії та соціології 

Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків), 

д. філос. н., професор), Толстов Іван Вікторович (доцент кафедри філософії та 

соціології Українського державного університету залізничного транспорту 

(м. Харків), к. філос. н.) Яскравий представник elite-країни початку ХХ ст. – 

В. І. Вернадський 

 

Сафонік Лідія Миколаївна (доцент кафедри філософії Львівського національного 

університету імені Івана Франка (м. Львів), д. філос. н., доцент) Роль інтелектуалів 

у конституюванні значимих соціальних смислів 

 

Сінькевич Ольга Борисівна (завідувач кафедри теорії та історії культури 

Львівського національного університету імені Івана Франка, д. філос. н., доцент) 

Проблема ролі інтелігенції в добу масового суспільства 
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Тюлькін Олександр Віталійович (студент ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет» (м. Покровськ), напрям підготовки 6.020301 «Філософія»), 

Блащишин Олег Іванович (доцент кафедри філософії ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет» (м. Покровськ), к. філос. н., доцент) Людина, 

що крізь час залишиться у серці українського народу 

 

Федоренко Валерія Володимирівна (студент ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет» (м. Покровськ), напрям підготовки 6.020301 «Філософія»), 

Блащишин Олег Іванович (доцент кафедри філософії ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет» (м. Покровськ), к. філос. н., доцент) 

«Філософія серця» П. Юркевича як основа формування духовності 
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