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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Голова 
 

Берегова Г. Д.  – д. філос. н., проф., завідувач кафедри філософії і соціально-

гуманітарних дисциплін Херсонського державного аграрного університету 

(Україна) 

 

Співголови 
 

Бак Мирослав (Mirosław Bąk) – д. філос. н., Інститут вивчення освіти   

Опольського університету (Польща); 

 

Муляр В.І. – д. філос.н., проф., завідувач кафедри гуманітарних і соціальних наук 

Житомирського державного технологічного університету (Україна);  

 

Розова Т.В. – д. філос. н., проф. кафедри культурології та мистецтвознавства 

Одеського національного політехнічного університету (Україна) 

  

Члени організаційного комітету: 
 

Андрушкевич Фабіан (Fabian Andruszkiewicz) д. пед. н., проф. Інституту 

вивчення освіти   Опольського університету (Польща);  
 

Влох Станіслава (Stanisława Włoch) д. пед. н., Інститут вивчення освіти   

Опольського університету (Польща); 
 

Герасименко М.В. – к. філос. н., ст. викл. кафедри філософії і соціально-

гуманітарних  дисциплін Херсонського державного аграрного університету 

(Україна); 
 

Литвинчук О.В. – к. філос. н., доцент кафедри гуманітарних і соціальних наук 

Житомирського державного технологічного університету (Україна); 
 

Лишевська В.М. – к. наук з фіз. виховання і спорту, доцент кафедри філософії і 

соціально-гуманітарних дисциплін Херсонського державного аграрного 

університету (Україна) 
 

Кубко В. П. – кандидат філософських наук, доцент кафедри документознавства 

та інформаційної діяльності Одеського національного політехнічного 

університету (Україна) 
 

Рупташ Н.В. – ст. викл. кафедри філософії і соціально-гуманітарних  дисциплін 

Херсонського державного аграрного університету (Україна); 
 

Четвериков І.О. – ст. викл. кафедри філософії і соціально-гуманітарних  

дисциплін Херсонського державного аграрного університету (Україна); 
 

Зарівняк І.С. – викладач кафедри філософії і соціально-гуманітарних  дисциплін 

Херсонського державного аграрного університету (Україна). 
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

16 листопада 2017 року 

 

 

13.30 – 14.00 – реєстрація учасників конференції (ауд. 101а) 

14.00 – 14.45 – пленарне засідання (ауд. 104) 

14.45 – 15.00 – перерва 

15.00 – 16.00 – секційні засідання (ауд. 101а, 102, 103, 104) 

16.00 – 16.10 – перерва 

16.10 – 16.30 – підведення підсумків роботи конференції (ауд. 104) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповідь на пленарному засіданні – до 10 хв. 

Виступ на секції – до 5 хв. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

(16 листопада 2017 року) 

 

ВІДКРИТТЯ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Берегова Галина Дмитрівна, доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри філософії і соціально-гуманітарних дисциплін ДВНЗ 

«Херсонський державний аграрний університет» 

 

 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

Кирилов Юрій Євгенович, доктор економічних наук, доцент, ректор ДВНЗ 

«Херсонський державний аграрний університет» 

 

Аверчев Олександр  Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, 

професор, проректор з наукової роботи ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» 

 

ДОПОВІДІ 

 

Бойко Анжела Іванівна, доктор філософських наук, професор, завідувач 

кафеди філософських і політичних наук Черкаського державного 

технологічного університету (м. Черкаси, Україна) 

Кумулятивний ефект фактора маси в сучасному суспільстві 
 

Бак  Мирослав (Bąk Mirosław), доктор філософських наук, Інститут вивчення 

освіти Опольського  університету  (м. Ополе, Польща) 

Tożsamość jednostki wobec innowacji cyfrowych 

 
Розова Тамара Вікторівна,  доктор філософських наук, професор кафедри 

культурології та мистецтвознавства Одеського національного політехнічного 

університету (м.Одеса, Україна) 

До проблеми трактовки поняття «пострадянський простір» у 

соціальній філософії 

 

Муляр Володимир Ілліч, доктор філософських наук, професор, завідувач 

кафедри гуманітарних і соціальних наук Житомирського державного 

технологічного університету (м. Житомир, Україна) 

Гармонія: методологічні виміри дослідження в культурі Сходу 
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СЕКЦІЯ 1. ПРИРОДА, СВІТ, КОСМОС 
           

 (початок роботи о 14.30, ауд. 104) 
 

Керівники секції: 

Володимир Ілліч Муляр – доктор філософських наук, професор 

Ігор Олегович Четвериков – старший виклачач 
 

 

Муляр Володимир Ілліч, доктор філософських наук, професор, завідувач 
кафедри гуманітарних і соціальних наук Житомирського державного 
технологічного університету (м. Житомир, Україна) 

Гармонія: методологічні виміри дослідження в культурі Сходу 
 

Герасимова Ельвіра Миколаївна, доктор філософських наук, професор 
кафедри соціальної філософії та філософії освіти Національного 
педагогічного університету імені  М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна) 

Історико-філософська динаміка формування  концепцій пізнання 
економічного буття 

 

Танклевська Наталія Станіславівна, доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри економіки та фінансів ДВНЗ «Херсонський державний 
аграрний університет» (м. Херсон, Україна) 

Природа економічного знання та особливості економічного пізнання в 
контексті фінансової цивілізації  

 

Герасименко Микола Володимирович, кандидат філософських наук, 
старший викладач кафедри філософії і соціально-гуманітарних дисциплін 
Херсонського державного аграрного університету (м.Херсон, Україна) 

Онтологічний контекст ідей в осмисленні сучасної філософії 
 

Вихованець Зоріна Сергіївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 
економічної теорії Вінницького кооперативного інституту фундаментальних 
та соціально-гуманітарних наук (м. Вінниця, Україна)  
Мовне  конструювання соціально-економічної дійсності у реальному часі 

 

Бокшань Галина Іванівна, старший викладач кафедри іноземних мов 
Херсонського державного аграрного університету (м. Херсон, Україна) 

Космогонія у романі «Непрóсті» Тараса Прохаська 
 

Ярмоленко Віталіна Вікторівна, аспірант кафедри економіки та фінансів 
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, Україна) 

Філософія фінансової цивілізації 
 

Мельник Анастасія Сергіївна, студентка Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича (м.Чернівці, Україна) 
Виміри концепту «солодкості життя» у філософії Епікура та Франческа 

Петрарки 
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Лебєдєва Надія Анатоліївна, Ph.D in cultural studies of the International Open 

University, старший викладач англійської мови Херсонського державного 

аграрного університету, Лебідь Ольга  Миколаївна, кандидат філологічних 

наук, доцент, завідувач кафедри англійської мови Херсонського державного 

аграрного університету (м. Херсон, Україна) 

Діалектичний зв'язок сакрального, природи, культури та етносу 

 
Лещенко Альона Михайлівна, доктор філософських наук, доцент доцент 

кафедри гуманітарних дисциплін Херсонської державної морської академії  

(м. Херсон, Україна) 

Світогляд сучасної особистості: природа, світ, космос 
 

 

 

СЕКЦІЯ 2. ЛЮДИНА ТА СФЕРА СВІДОМОСТІ 
 

(початок роботи о 14.30, ауд. 101а) 

Керівники секції: 

Сергій Карпович Костючков – кандидат політичних наук, доцент  

Валентина Михайлівна Лишевська – кандидат наук з фізичного 

виховання і спорту, доцент 
 

 

Бак Мирослав (Bąk Mirosław), доктор філософських наук, Інститут вивчення 

освіти Опольського  університету  (м. Ополе, Польща) 

Tożsamość jednostki wobec innowacji cyfrowych 
 

Горбань Олександр Володимирович, доктор філософських наук, професор 

кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ, 

Україна)  

Феномен інтелігенції в контексті становлення патріотичної свідомості 
 

Андрушкевич Фабіан (Fabian Andruszkiewicz) доктор педагогічних наук; 

професор Інституту вивчення освіти Опольського  університету  (м. Ополе, 

Польща)  

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w obliczu przemian globalizacyjnych 

 

Влох Станіслава (Stanisława Włoch) доктор педагогічних наук; Інститут 

вивчення освіти Опольського  університету  (м. Ополе, Польща) 

Zmiany społeczne i cywilizacyjne, a tendencje w edukacji przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej 
 

Ємельяненко Ганна Дмитрівна, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слав’янськ, Україна) 

Екзистенціалістська модернізація розуму в теології ХХ-ХХІ ст. 
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Костючков Сергій Карпович, кандидат політичних наук, доцент кафедри 

соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології Херсонського 

державного університету (м. Херсон, Україна) 

Свобода людини як буття гідності: біофілософський контекст 
 

Шаповал Сергій Іванович, старший викладач кафедри кафедри філософії і 

соціально-гуманітарних дисциплін Херсонського державного аграрного 

університету (м.Херсон, Україна) 

Структура свідомості та її оснівні функції 
 

Рупташ Наталя Віорелівна, старший викладач кафедри кафедри філософії і 

соціально-гуманітарних дисциплін Херсонського державного аграрного 

університету (м.Херсон, Україна) 

Аксіологічний підхід до освітньо-виховного процесу 
 

Черемісін Олександр Вікторович, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри кафедри філософії і соціально-гуманітарних дисциплін 

Херсонського державного аграрного університету (м.Херсон, Україна) 

Історичний розвиток наукової думки про становлення особистості: 

погляди, напрями, підходи, сучасні концепції 
 

Капустіна Надія Борисівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

філософії Національного університету «Одеська юридична академія» 

(м.Одеса, Україна) 

Генезис феномену «трансгуманізму» в історії філософії 
 

Корнієнко Григорій Петрович, аспірант кафедри філософії  Національного 

університету «Одеська юридична академія» (м.Одеса, Україна) 

Права людини в сучасній Україні: реальний стан та основні проблеми 
 

Пазичук Анатолій Сергійович, головний спеціаліст Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, аспірант 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ, 

Україна)  

Права людини в трансформаційному суспільстві : філософський аспект 
 

Фальковський Андрій Олександрович, кандидат юридичних наук доцент 

кафедри державознавства і права Одеського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України (м.Одеса, Україна) 
Аксіологічний вимір судової правотворчості 

 

Вдовиченко Євген Володимирович, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри філософії і соціально-гуманітарних дисциплін (м. Херсон, Україна) 

Деструктивний вплив корупційних процесів на формування особистості 

студента як майбутнього фахівця 
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Варнавська Інна В’ячеславівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

(м. Херсон, Україна) 

Мовна свідомість сучасної особистості та середовище розуміння 

 

Горбенко Катерина Панасівна, аспірант кафедри філософії Донецького 

національного  університету  імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) 

Чи можливе існування соціальних екзистенціалів? 
 

Мартич Руслана Василівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії  Київського  університету  імені Бориса Грінченка (м.Київ,Україна) 

Ідеї «живого» в контексті релігійної свідомості 
 

Максименко Олена Валеріївна, бакалавр філософії, науковий співробітник 

ГО «Центр-99», науковий сектор (м.Київ,Україна) 

Герменевтика суб’єкта. Процес самопізнання 
 

 
 

СЕКЦІЯ 3. СУСПІЛЬСТВО ТА СУСПІЛЬНА ІСТОРІЯ 
 

(початок роботи о 14.30, ауд. 102) 

Керівники секції: 

Тамара Вікторівна Розова – доктор філософських наук, професор 

Олександр Вікторович Черемісін – кандидат історичних наук, доцент 
 
 

Розова Тамара Вікторівна, доктор філософських наук, професор кафедри 
культурології та мистецтвознавства Одеського національного політехнічного 
університету (м. Одеса, Україна)  

До проблеми трактовки поняття «пострадянський простір» у 
соціальній філософії 

 

Ходанич Юрій Михайлович, викладач кафедри філософії Ужгородського 
національного  університету (м. Ужгород, Україна) 

Світський та релігійний виміри феномену милосердя 
 

Зінченко Віктор Вікторович, доктор філософських наук, професор, старший 
науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПН України (м.Київ, 
Україна) 

Інституційний вимір розбудови громадянського суспільства як 
передумови сталого розвитку в умовах глобальної суспільної інтеграції 

 

Литвинчук Оксана Валеріївна, кандидат філософських наук, доцент 
кафедри гуманітарних і соціальних наук Житомирського державного 
технологічного університету (м. Житомир, Україна) 

Феномен українства 
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Ляшкевич Антоніна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
гуманітарних дисциплін, заступник декана з навчально-методичної роботи 
факультету суднової енергетики Херсонської державної морської академії  
(м. Херсон, Україна) 
Історіографія проблеми становлення і розвитку морської освіти в Україні 

у ХІХ-ХХ століттях 
 

Горленко Віктор Вікторович, експерт Організації з безпеки і 
співробітництва у Європі, аспірант (м. Київ, Україна) 

Формування місцевого самоврядування та громадянського суспільства в 
Україні 

 
Кравченко Сергій Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент, професор 
Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, заступник 
Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) (м. Київ, 
Україна) 

Історична динаміка дискурсивної еволюції правового прагматизму 
 

Корсак Костянтин Віталійович, доктор філософських наук, профессор 
Чернігівського національного університету ім. Т.Шевченка (м. Чернігів, 
Україна), Корсак Юрій Костянтинович, кандидат філософських наук, 
ст.н.співр. Інституту вищої освіти НАПН України (м. Київ, Україна)   

Глобально-когнітивні процеси в мовах та культурі за участю українців: 
минуле і майбутнє 

 

Чорна Лідія Валеріївна, доктор філософських наук, доцент  Одеського 
національного політехнічного університету (м. Одеса, Україна) 

Праксеологія соціального ідеалу 
 

Лукіян Ірина Анатоліївна,  аспірант Національного університету «Одеська 
юридична академія» (м. Одеса, Україна) 

Феномен влади: соціально-філософський аналіз 
 

Чорний Роман Володимирович, аспірант кафедри етики та естетики 
Київського національного педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова (м.Київ, Україна) 

Волонтерський рух у структурі громадянського суспільства України 
 

Алікберов Рафшан Дамірович, аспірант кафедри етики та естетики, 
Київського національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова (м.Київ, Україна) 

Західна та східна ідентичності у глобалізаційних процесах сучасності 
 

Кубко Валентина Петрівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 
документознавства та інформаційної діяльності Одеського національного 
політехнічного університету (м. Одеса, Україна) 

Соціально-філософський аспект цінностей корпоративної культури 
 

Михайлов Володимир Сергійович, кандидат філософських наук, 
Міністерство оборони України, військова частина А 2350 (Україна) 

Війна у сучасних умовах: спроба філософського осмислення 
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Свістяк Богдан Романович, магістрант Івано-Франківського національного  
технічного університету нафти і газу (м. Івано-Франківськ, Україна) 

Конфлікт як невід’ємна частина розвитку особистості 
 

Лєнь Тетяна Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент 
Херсонського факультету Одеського державного університету  внутрішніх 
справ (м. Херсон, Україна) 

Роль ціннісних орієнтацій особистості в процесі розбудови 
громадянського суспільства 

 
Бова Андрій Андрійович, кандидат соціологічних наук, старший науковий 
співробітник, начальник науково-дослідного відділу Державного науково-
дослідного інституту МВС України (м. Київ, Україна) 

Протестні настрої та участь населення України в Євромайдані: 
спроба соціоструктурного аналізу 

 
Щербакова Ніна Володимирівна, кандидат філософських наук, старший 
викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук Таврійського державного 
агротехнологічного університету (м. Мелітополь, Україна) 

Трансформація ціннісних орієнтацій сучасної української молоді. 
Соціально-філософський аспект 

 

Щербакова Ніна Володимирівна, кандидат філософських наук, старший 
викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук Таврійського державного 
агротехнологічного університету, Вишняк Людмила Миколаївна, магістрант 
Таврійського державного агротехнологічного університету (м. Мелітополь, 
Україна) 

Безробіття як соціальна проблема суспільства. Філософський аспект 
 

Щербакова Ніна Володимирівна, кандидат філософських наук, старший 
викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук Таврійського державного 
агротехнологічного університету, Кужелева Вікторія Вікторівна, 
магістрант Таврійського державного агротехнологічного університету (м. 
Мелітополь, Україна) 

Релігія: вимір моральності сучасного суспільства або опіум для народу 
 

Щербакова Ніна Володимирівна, кандидат філософських наук, старший 
викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук Таврійського державного 
агротехнологічного університету, Люта Євгенія Геннадіївна, магістрант 
Таврійського державного агротехнологічного університету (м. Мелітополь, 
Україна) 

Екологічна культура особистості з точки зору етики та естетики 

 

Горбова Наталя Аркадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

суспільно-гуманітарних наук Таврійського державного агротехнологічного 

університету, Лисенко Дмитро Михайлович, магістрант Таврійського 

державного агротехнологічного університету (м. Мелітополь, Україна) 

Використання методу Сократа в сучасних освітянських технологіях 
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Горбова Наталя Аркадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

суспільно-гуманітарних наук Таврійського державного агротехнологічного 

університету, Шрамко Євген Олександрович, магістрант Таврійського 

державного агротехнологічного університету (м. Мелітополь, Україна) 

Мобільні технології навчання: тенденції розвитку 
 

Тараненко Галина Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

суспільно-гуманітарних наук Таврійського державного агротехнологічного 

університету, Губар Діна Ігорівна, магістрант Таврійського державного 

агротехнологічного університету (м. Мелітополь, Україна) 

Компаративний аналіз освітніх систем України та Канади 

 

Тараненко Галина Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

суспільно-гуманітарних наук Таврійського державного агротехнологічного 

університету, Кольцова Ольга Тимофіївна, магістрант Таврійського 

державного агротехнологічного університету (м. Мелітополь, Україна) 

Особливості освітніх систем України та Фінляндії 

 
Кучер Анатолій Васильович, кандидат педагогічних наук, докторант, чл.-

кор. Академії економічних наук України, доцент кафедри маркетингу, 

підприємництва і організації виробництва Харківського національного 

аграрного університету ім. В. В. Докучаєва (м. Харків, Україна) 

Тренінг як форма підготовки студентів до проектного менеджменту 
 

Додонов Роман Олександрович, доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка  

(м.Київ, Україна) 

Історична пам’ять як інструмент гібридної агресії 
 
 
 

СЕКЦІЯ 4. ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ 
 

(початок роботи о 14.30, ауд. 1о3) 

Керівники секції: 

Галина Дмитрівна Берегова– доктор філософських наук, професор 

Наталія Віорелівна Рупташ – старший викладач   
 

 

Берегова Галина Дмитрівна, доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафеди філософії і соціально-гуманітарних дисциплін 

Херсонського державного аграрного університету (м.Херсон, Україна) 

Гуманізм і педагогічна етика як категорії філософії освіти 
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Свириденко Денис Борисович, доктор філософських наук, доцент,  професор 
кафедри методології науки та міжнародної освіти Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна) 

Вища освіта України у контексті постколоніальних викликів 
 

Ганаба Світлана Олександрівна, доктор філософських наук, доцент 
кафедри філософських дисциплін Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка (м. Кам'янець-Подільський, Україна) 
Потенціал освіти у розвитку духовно-емоційної компоненти сучасності 

 

Мирошникова Маріанна Сергіївна, викладач Херсонського факультету 
Одеського державного університету внутрішніх справ (м. Херсон, Україна) 

Педагогічні умови формування естетичної культури офіцерів поліції у 
процесі професійної підготовки 

 

Березіна Вікторія В’ячеславівна, кандидат філософських наук, старший 
викладач кафедри філософії Національної медичної академії післядипломної 
освіти імені П.Л. Шупика (м. Київ, Україна) 

Комплексна природа феномену "душа-тіло". Завдання психосоматики 
 

Киселевич Ірина Валентинівна, старший викладач кафедри 
загальноправових та соціально-гуманітарних дисциплін Херсонського 
факультету Одеського державного університету внутрішніх справ (м. 
Херсон, Україна) 

Визначення юридичного терміна та його ознаки 
 

Остапчук  Галина Олександрівна, кандидат філософських наук, доцент 
кафедри філософії Національного педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова (м. Київ, Україна) 

Комунікатична стратегія Умберто Еко 
 

Колотило Мар’яна Олексіївна, кандидат філософських наук, викладач 
кафедри філософії Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»(м.Київ, Україна) 

Сучасна міжнародна освіта в умовах «неоліберального повороту» 
 

Михайліченко Микола Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри методики навчання та управління навчальними закладами 
Національного університету біоресурсів і природокористування України 
(м.Київ, Україна) 

Децентралізація управління університетом: проблеми і виклики 
сучасності 

 

Нестерова Марія Олександрівна, доктор філософських наук, доцент 
кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної 
діяльності Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова 
(м.Київ, Україна) 

Концептуалізація принципів когнітивістики в освіті 
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Пренько Яна  Олегівна, викладач кафедри загальноправових та соціально-
гуманітарних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного 
університету внутрішніх справ (м. Херсон, Україна) 

Поняття професійно-педагогічної комунікації в умовах забезпечення 
якісної освіти у вищому навчальному закладі 

 

Чеканович Валентина Григорівна, старший викладач  кафедри іноземних 
мов Херсонського державного аграрного університету (м. Херсон, Україна) 

Роль і задачі студента у автономному навчанні іноземної мови 
 

Субботін  В’ячеслав Миколайович, здобувач кафедри соціальної філософії 
та філософії освіти НПУ ім. М.Драгоманова, директор Державного 
підприємства «Головний навчально-методичний центр Держпраці» (ДП 
«ГНМЦ») (м.Київ, Україна)  

Тенденції розвитку «глобального інформаційно-комунікативного 
суспільства» у контексті парадигми Постмодерну та перспектив 

трансформацій інститутів освіти і системи знань 
 
Гончар Сергій Володимирович, здобувач Інституту державного управління, 
ЧНУ імені Петра Могили (м.Миколаїв, Україна) 

Управління освітніми закладами та державне управління освітою 
 

Юськів Катерина Володимирівна, викладач кафедри філософії і соціально-
гуманітарних дисциплін Херсонського державного аграрного університету 
(м.Херсон, Україна) 

Основні проблеми вітчизняної філософії освіти 
 

Захаріна Марина Іванівна, асистент кафедри соціальної роботи Чернігівського 
національного технологічного університету (м. Чернігів, Україна) 

Духовна сутність освіти та її потенціал у становленні 
життєтворчості особистості 

 

Гречишкіна Тамара Андріївна, аспірант ДВНЗ «Херсонський  державний 

аграрний університет» (м.Херсон, Україна) 

Філософський аспект місця якісної вищої освіти в системі 
загальнолюдських цінностей 

 

Четвериков Ігор Олегович, старший викладач кафедри філософії і 
соціально-гуманітарних дисциплін Херсонського державного аграрного 
університету (м. Херсон, Україна) 

Філософське пізнання в освітньому процесі 
 

Тарасов Олексій, фахівець у галузі радіозв’язку, радіомовлення та 
телебачення (м. Київ, Україна) 

Філософія науки Ф. Хойла 
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СЕКЦІЯ 5. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 
 

(початок роботи о 14.30, ауд. 102) 
 
Керівники секції: 
Алла Олександрівна Ярошенко – доктор філософських наук, професор  
Ірина Святославівна Зарівняк – викладач 
 
 

Грановська Людмила Миколаївна, доктор економічних наук, професор, 
головний науковий співробітник лабораторії економіки Інституту 
зрошуваного землеробства (м. Херсон, Україна) 

Методологія наукових досліджень: емпіричні та теоретичні методи 
дослідження  

 
Руденко Софія Іванівна, викладач англійської мови циклової комісії 
гуманітарних дисциплін Полтавського коледжу нафти і газу Полтавського 
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (м.Полтава, 
Україна)  

Еnhancing students’ language skills through blended learning 
 
Качмар Ніна Валеріївна, викладач кафедри загальноправових та соціально-
гуманітарних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного 
університету внутрішніх справ (м. Херсон, Україна) 

Застосування методів стимулювання та мотивації під час вивчення 
іноземної мови студентами правових спеціальностей 

 

Кізь Володимир Олексійович, завідувач бурового відділення, викладач 
бурових дисциплін Полтавського коледжу нафти і газу Полтавського 
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка,                   
Кізь Людмила Василівна, викладач математики циклової комісії 
природничо-математичних дисциплін Полтавського коледжу нафти і газу 
Полтавського національного технічного університету імені Юрія 
Кондратюка (м.Полтава, Україна)  

Смарт-освіта як фактор інноваційного розвитку суспільства 
 

Орищенко Олена Вікторівна, викладач кафедри загальноправових та 
соціально-гуманітарних дисциплін Херсонського факультету Одеського 
державного університету внутрішніх справ (м. Херсон, Україна) 

Використання методу ділової гри у формуванні професійно-
комунікативної компетенції студентів-юристів 

 
Макухіна Світлана Володимирівна, викладач кафедри іноземних мов 
Херсонського державного аграрного університету (м. Херсон, Україна) 

Traditional and modern foreign language teaching 
 
Лишевська Валентина Михайлівна, к.фізич.вихов.та споту, доцент кафедри 
філософії і соціально-гуманітарних дисциплін Херсонського державного 
аграрного університету (м.Херсон, Україна) 

Методика розвитку рухових здібностей студентів 
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Рябуха Анна Юріївна, кандидат педагогічних наук, викладач Полтавського 
коледжу Університету «Україна» (м. Полтава, Україна)  

Особливості підвищення мотивації студентів до вивчення природничо-
математичних дисциплін 

 
Дашевська Лариса Миколаївна, магістр, викладач кафедри іноземних мов 
Херсонського державного аграрного університету (м. Херсон, Україна) 

The issue of teaching intercultural communication 
 

Ганаба Світлана Олександрівна, доктор філософських наук, доцент 
кафедри філософських дисциплін Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка (м. Кам'янець-Подільський, Україна) 
Потенціал освіти у розвитку духовно-емоційної компоненти сучасності 

 
Руденко Ігор Михайлович, кандидат філософських наук, голова циклової 
комісії гуманітарних дисциплін Полтавського коледжу нафти і газу 
Полтавського національного технічного університету імені Юрія 
Кондратюка (м. Полтава, Україна) 

Глобалізаційні виклики сучасній вищій освіті 
 

Боліла Світлана Юріївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
кафедри менеджменту організацій Херсонського державного аграрного 
університету (м.Херсон, Україна) 

Інформаційно-орієнтоване навчання   для менеджера як складова  
самоосвіти протягом життя 

 
Благініна Світлана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
заступник декана факультету іноземних мов Ніжинського національного 
університету імені Миколи Гоголя (м. Ніжин, Україна) 

Досвід Німеччини забезпечення якості вищої освіти 
 
Ляшенко Лариса Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (м.Київ, Україна) 

Англійська і національні мови у минулому і в ХХІ столітті 
 
Похресник Анатолій Костянтинович, кандидат філософських наук, доцент, 
директор Київського технікуму електронних приладів (м. Київ, Україна) 

Про використання рейтингів у стратегії модернізації вищої освіти 
 
Ярошенко Алла Олександрівна, доктор філософських наук, професор 
завідувач кафедрою соціальної політики Національного педагогічного 
університету імені М.П.Драгоманова (м. Київ, Україна) 

Інноваційні підходи до магістерських програм: європейський освітній 
досвід 

 
Ящук Ольга Вікторівна, старший викладач Національноготехнічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» (м.Київ, Україна) 

Закономірності як складники теоретичної основи навчально-виховного   
процесу 
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Шлєіна Людмила Іванівна, викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук 
Таврійського державного агротехнологічного університету (м. Мелітополь, 
Україна) 

Сутність компетентнісного підходу у вищій освіті 
 

Степанова Ірина Вадимівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
менеджменту організацій Херсонського державного аграрного університету 
(м.Херсон, Україна) 

Особливості методики викладання економічних дисциплін студентам 
аграрних закладів освіти 

 
Щербакова Ніна Володимирівна, кандидат філософських наук, старший 
викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук Таврійського державного 
агротехнологічного університету, Кльонова Аліна Олександрівна, магістрант 
Таврійського державного агротехнологічного університету (м. Мелітополь, 
Україна) 

Суспільно-гуманітарні дисципліни як складова підготовки майбутніх 
менеджерів туризму до професійної діяльності  

 
 

СЕКЦІЯ 6. НАУКОВІ СТУДІЇ ТА ДИСКУСІЇ 

 

(початок роботи о 14.30, ауд. 102) 

 

Керівники секції: 

Микола Володимирович Герасименко – кандидат філософських наук, 

старший викладач  

Катерина Володимирівна Юськів  –  викладач  
 
 

Книш Інна Василівна , кандидат філософських  наук, доцент, докторант 
кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної 
діяльності Київського національного педагогічного університету імені М. П. 
Драгоманова, Кочубей Наталія Василівна , доктор філософських наук, 
професор, завідувач кафедри менеджменту та інноваційних технологій 
соціокультурної Київського діяльності національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ, Україна) 

Апгрейд кібернетики: класика, некласика, постнекласика 
 
Зарівняк Ірина Святославівна, викладач кафедри філософії і соціально-
гуманітарних дисциплін Херсонського державного аграрного університету 
(м. Херсон, Україна) 

Історія ХДАУ як складова навчально-виховного процесу 
 

Романова Оксана Борисівна, співробітник Навчально-методичного центру 
довузівської підготовки ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 
університет» (м. Херсон, Україна) 

Допрофесійна підготовка майбутніх аграрників у системі вищої освіти 
України 
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Пасєчко Дітрих-Володимир Дмитрович, магістрант ДВНЗ «Херсонський 
державний аграрний університет» (м. Херсон, Україна) 

Філософсько-психологічний аналіз поетичних творів студентів ДВНЗ 
«Херсонського державного аграрного університету 

 

Волошина Валерія Миколаївна, студентка ДВНЗ «Херсонський державний 
аграрний університет» (м. Херсон, Україна) 

Екологічні катастрофи як індикатор кризи духовності 
 

Середенко Людмила Володимирівна, студентка ДВНЗ «Херсонський 
державний аграрний університет» (м. Херсон, Україна) 

Екологічні проблеми (філософське осмислення) 
 

Тарасов Олексій, фахівець у галузі радіозв’язку, радіомовлення та 
телебачення (м. Київ, Україна) 

Властивості робочих гіпотез 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПІДСУМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
(ауд. 104) 


