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імені Т.Г. Шевченка 

 

Навчально-науковий інституту історії та соціогуманітарних 

дисциплін імені О.М. Лазаревського  

 

 

 

 

 

 

 
 

НАУКОВИЙ СЕМІНАР 

АСПІРАНТІВ ТА МАГІСТРАНТІВ 

(2 грудня 2021 р.)  

 

 

ПРОГРАМА 
 

 

 

 

 

 
 

 

Чернігів – 2021  



4 

Місце проведення:  м. Чернігів 

  Проспект Миру, 13  

  Навчально-науковий  

інститут історії та 

соціогуманітарних дисциплін 

імені О.М. Лазаревського 

 

 

 

 

 

 

Порядок проведення наукового семінару: 

 

 

 

 

1. Пленарне засідання: з 10.00 до 10.30.  

2. Секційні засідання: з 10.30 до 14.30.  

 

 

 

 

Регламент виступів – до 10 хвилин. 

 

 

 

 

Захід відбудеться на онлайн платформі ZOOM 
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----------------------------------------------------------------- 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 
Вітальне слово:   кандидата історичних наук, 

професора, директора Навчально-

наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін  

   імені О.М. Лазаревського 

Національного університету 

«Чернігівський колегіум»  

   імені Т.Г. Шевченка  О.Б. Коваленка 

 

Доповіді:    

1. Стрілюк Олена Борисівна – кандидатка історичних 

наук, доцентка кафедри всесвітньої історії та 

міжнародних відносин, заступниця директора з наукової 

роботи  

 

Апробація та оприлюднення результатів наукового 

дослідження: можливості для студентів та аспірантів 

Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

НУЧК імені Т.Г. Шевченка 

 

 

2. Токарєв Сергій Анатолійович – кандидат історичних 

наук, доцент кафедри історії України, археології та 

краєзнавства, голова Ради молодих вчених  

 

Наукова робота здобувачів вищої освіти у Навчально-

науковому інституті історії та соціогуманітарних 

дисциплін імені О.М. Лазаревського: здобутки та 

перспективи.  
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---------------------------------------------------------------------------- 

СЕКЦІЯ I. 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА 

ЗАРУБІЖНОЇ ІСТОРІЇ  

 

Керівники секції:     к.і.н., доц. Стрілюк О.Б.,  

      к.і.н., доц. Токарєв С.А. 

Посилання для підключення:  

Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/86574148791?pwd=TFRZNGtJcDZj

bVQ1N1lZUHNKSlJiQT09 

Ідентифікатор конференції: 865 7414 8791 

Код доступу: k10PyP 

 

1. Візантійські знахідки з Шестовицького археологічного 

комплексу 

Солохненко Володимир – студент магістратури 

Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г. Шевченка; науковий керівник – к.і.н., доц. 

кафедри історії України, археології та краєзнавства 

Скороход В.М.  

 

2. Секуляризація церковно-монастирських маєтностей на 

Північному Лівобережжі наприкінці XVIII ст. (за 

матеріалами актових джерел владних структур 

Російської імперії)  

Чистяков Володимир – аспірант кафедри всесвітньої 

історії та міжнародних відносин Навчально-наукового 

інституту історії та соціогуманітарних дисциплін 

імені О.М. Лазаревського Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; науковий 

керівник – д.і.н., професор Ячменіхін К.М.  

https://us02web.zoom.us/j/86574148791?pwd=TFRZNGtJcDZjbVQ1N1lZUHNKSlJiQT09
https://us02web.zoom.us/j/86574148791?pwd=TFRZNGtJcDZjbVQ1N1lZUHNKSlJiQT09
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3. Рід Адамовських в історії України XVIII – початку 

ХХ століття 

Рябуха Софія – студентка магістратури Навчально-

наукового інституту історії та соціогуманітарних 

дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г. Шевченка; науковий керівник – к..н., доц. 

кафедри історії України, археології та краєзнавства 

Токарєв С.А.  

 

4. Історіографічна доля Івана Крип’якевича 

Галайда Тарас – студент магістратури Навчально-

наукового інституту історії та соціогуманітарних 

дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г. Шевченка; науковий керівник – к.і.н., доц. 

кафедри історії України, археології та краєзнавства 

Острянко А.М.  

 

5. Туристичний потенціал старообрядницької слободи 

Добрянки 

Коноваленко Богдан – аспірант кафедри історії України, 

археології та краєзнавства Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін 

імені О.М. Лазаревського Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; науковий 

керівник – к.і.н., професор Коваленко О.Б.  

 

6. Театри Чернігова у соціокультурному житті міста 

(ХХ – початок ХХІ ст.) 

Косаченко Владислав – аспірант кафедри історії України, 

археології та краєзнавства Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О.М. Лазаревського Національного університету 
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«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; науковий 

керівник – к.і.н., доц. кафедри історії України, археології та 

краєзнавства Дорохіна Т.Ф.  

 

7. Місце та роль земських установ Чернігівської 

губернії у справі допомоги біженцям упродовж Першої 

світової війни (1914 – 1918 рр.) 

Немченко Олександр – аспірант кафедри історії України, 

археології та краєзнавства Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О.М. Лазаревського Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; науковий 

керівник – к.і.н., доц. кафедри історії України, археології та 

краєзнавства Рахно О.Я. 

 

8. Настрої чернігівців під час більшовицького 

перевороту 1917 р. 

Філоненко Василь – аспірант кафедри історії України, 

археології та краєзнавства Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін 

імені О.М. Лазаревського Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; науковий 

керівник – к.і.н., доц. кафедри історії України, археології та 

краєзнавства Острянко А.М. 

 

9. Роль В.Є. Жаботинського в заснуванні Єврейського 

університету в Єрусалимі (1913 – 1918 рр.) 

Дарда Ольга – аспірантка кафедри всесвітньої історії та 

міжнародних відносин Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін 

імені О.М. Лазаревського Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; науковий 

керівник – к.і.н., доц. кафедри всесвітньої історії та 

міжнародних відносин Стрілюк О.Б.   
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10. Специфіка методології аналізу слідчих справ 1930-х 

рр. 

Хромова Вікторія – аспірантка кафедри всесвітньої історії 

та міжнародних відносин Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О.М. Лазаревського Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; науковий 

керівник – д.і.н., професор Ячменіхін К.М.  

 

11. Роль місцевої періодики СРСР післявоєнного часу в 

становленні цілісного історичного ландшафту та єдиної 

політичної мови радянського соціуму 

Захарченко Денис – аспірант кафедри історії України, 

археології та краєзнавства Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін 

імені О.М. Лазаревського Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; науковий 

керівник – к.і.н, доц. кафедри історії України, археології та 

краєзнавства Острянко А.М. 

 

12. «Українське питання» в концепції О. Міллера 

Боярченко Ярослав – студент магістратури Навчально-

наукового інституту історії та соціогуманітарних 

дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка; науковий керівник – д.і.н., професор 

Ячменіхін К.М.  

 

13. Археологічні дослідження А.А. Карнабіда 1975 р. в 

Чернігові 

Шугалій Олександр – аспірант кафедри історії України, 

археології та краєзнавства Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін 

імені О.М. Лазаревського Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; науковий 
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керівник – к.і.н., доц. кафедри історії України, археології та 

краєзнавства Черненко О.Є. 

 
14. Професор Ю.А. Пінчук і Чернігівщина 

Кахерський Юрій – аспірант кафедри історії України, 

археології та краєзнавства Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін 

імені О.М. Лазаревського Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; науковий 

керівник – к.і.н., доц. кафедри історії України, археології та 

краєзнавства Дорохіна Т.Ф.  

 

15. Гуманітарний вимір Глобальної Стратегії 

зовнішньої та безпекової політики ЄС: аналіз реалізації  

Ніколаєнко Руслан – аспірант кафедри всесвітньої історії 

та міжнародних відносин Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін 

імені О.М. Лазаревського Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; науковий 

керівник – к.і.н., доц. кафедри всесвітньої історії та 

міжнародних відносин Соломенна Т.В.  
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---------------------------------------------------------------------------- 

СЕКЦІЯ ІI. 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ ТА 

ОСВІТИ  

 

 

Керівник секції:     д.пед.н., проф. Янченко Т.В. 

 

Посилання для підключення:  

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4056643313?pwd=bXplZ0pYMi94e

G42T1IwRExKdWhudz09 

Ідентифікатор конференції: 405 664 3313 

Код доступу: 9Q4wKi 

 

1. Використання нетрадиційних методів навчання 

історії у закладах вищої освіти 

Бібік Олександр – студент магістратури першого року 

навчання Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені  Т.Г. Шевченка; науковий керівник  – д.пед.н., 

професор Тимошко Г.М. 

 

2. Сучасні тенденції розвитку медіаосвіти викладачів 

вищої школи в Україні 

Гребеник Тетяна – аспірантка кафедри педагогіки і 

методики викладання історії та суспільних дисциплін 

Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

https://us04web.zoom.us/j/4056643313?pwd=bXplZ0pYMi94eG42T1IwRExKdWhudz09
https://us04web.zoom.us/j/4056643313?pwd=bXplZ0pYMi94eG42T1IwRExKdWhudz09
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імені  Т.Г. Шевченка; науковий керівник  – д.пед.н., 

професор Тимошко Г.М. 

 

3. Діяльність УАН в умовах реформування освіти у 

часи Української революції: сучасні підходи до вивчення 

питання у старшій школі 

Зажитько Олександр – студент магістратури першого 

року навчання Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені  Т. Г. Шевченка; науковий керівник – д.пед.наук, 

професор Янченко Т.В. 

4. Відеоігри як засіб формування мотивації учнів до 

вивчення історії 
Козенко Ольга – студентка магістратури першого року 

навчання Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені  Т.Г. Шевченка; науковий керівник – к.і.н., доц. 

кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин 

Стрілюк О.Б.  

 

5. Використання елементів STEAM-освіти у 

діяльності сучасного педагога 
Котова Анна – студентка магістратури першого року 

навчання Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені  Т.Г. Шевченка; науковий керівник – д.пед.наук, 

професор Янченко Т.В.  
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6. Гендерна культура як складова професійної 

культури педагога 
Кремчаніна Вікторія – студентка магістратури першого 

року навчання Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені  Т.Г. Шевченка; науковий керівник – д.пед.наук, 

професор Янченко Т.В. 

 

7. Імплементація елементів програмованого навчання 

в освітній процес закладів вищої освіти 
Крупеник Андрій – студент магістратури першого року 

навчання Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені  Т.Г. Шевченка; науковий керівник  – д.пед.н., 

професор Тимошко Г.М. 

 

8. Досвід організації дистанційного навчання у 

закладах вищої освіти України в умовах пандемії COVID-

19 
Лавенецька Ганна – студентка магістратури першого 

року навчання Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені  Т.Г. Шевченка; науковий керівник – д.пед.наук, 

професор Янченко Т.В. 

9. Формування критичного мислення учнів на уроках 

історії 
Чернявський Ярослав – студент магістратури першого 

року навчання Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені  Т.Г. Шевченка; науковий керівник – к.пед.н., доц.  
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кафедри педагогіки і методики викладання історії та 

суспільних дисциплін Кулик І.О.  

 

10. Чернігівський виправний притулок як заклад 

соціалізації та перевиховання дітей-правопорушників 

(кінець ХІХ – початок ХХ ст.). 

Шадура І. В. – аспірантка кафедри педагогіки і методики 

викладання історії та суспільних дисциплін Навчально-

наукового інституту історії та соціогуманітарних 

дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г. Шевченка; науковий керівник – д.пед.наук, 

професор Янченко Т.В. 
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---------------------------------------------------------------------------- 

СЕКЦІЯ ІIІ. 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ 

 

Керівник секції:     д.ф.н., проф. Чорний О.М.; 

      д.ф.н., проф.. Кислий А.О.  

 

Посилання для підключення:  

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2044342533?pwd=eXphaVlMVjlHL

3RlT1crQVg5Umw2Zz09 

Ідентифікатор конференції: 204 434 2533 

Код доступу: HU6Tpm 

 

1. Філософська думка в Америці: вектори її розвитку 

та сучасні тенденції  філософського дискурсу 

Рудик Максим  – аспірант кафедри права, філософії та 

політології Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г. Шевченка; науковий керівник – д.ф.н, 

Царенок А.В.  

 

2. Українське кіномистецтво ХХ ст.  та його 

філософія (на прикладі творчості О.П.Довженка) 

Барбенюк Ігор – аспірант кафедри права, філософії та 

політології Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г. Шевченка; науковий керівник – д.ф.н, 

Царенок А.В.  

 

 

https://us04web.zoom.us/j/2044342533?pwd=eXphaVlMVjlHL3RlT1crQVg5Umw2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/2044342533?pwd=eXphaVlMVjlHL3RlT1crQVg5Umw2Zz09
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3. Українська культура та філософська символіка її 

відображення 

Чернявська Марина  – аспірантка кафедри права, 

філософії та політології Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін 

імені О.М. Лазаревського Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; науковий 

керівник – к.ф.н., доц. кафедри права, філософії та 

політології Мащенко С.Т.  

 

4. Філософія здорового способу життя молодої 

людини ХХІ ст. 

Кужельний Сергій – аспірант кафедри права, філософії та 

політології Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г. Шевченка; науковий керівник – д.ф.н., професор 

Кислий А.О.  

 

5. Нетрадиційні релігій  ХХІ ст.: філософський зміст 

та напрямки розвитку 

Павлюк Олексій – аспірант кафедри права, філософії та 

політології Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г. Шевченка; науковий керівник – д.ф.н., професор 

Кислий А.О.  

 

6. Соціально-правове життя в Україні ХХІ ст. та 

його філософський зміст  

Чорненький Юрій – аспірант кафедри права, філософії та 

політології Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 
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імені Т.Г. Шевченка; науковий керівник – к.ф.н., доц. 

кафедри права, філософії та політології Чорна Л.С.   

 

 

7. Креативність української культури ХХІ ст. 

Решинський Віталій – аспірант кафедри права, філософії 

та політології Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г. Шевченка; науковий керівник – доктор 

культурології, професор Колесник О.С. 

 

8. Філософія медіаосвіти в сучасній  Україні: стан та 

перспективи розвитку 

Житник Дмитро – аспірант кафедри права, філософії та 

політології Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г. Шевченка; науковий керівник – к.ф.н., доц. 

кафедри права, філософії та політології Чорна Л.С.   

 

 

9. Філософія сюрреалізму в творчості українських 

мислителів ХХ ст. 

Гаркуша Антон – аспірант кафедри права, філософії та 

політології Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г. Шевченка; науковий керівник – доктор 

культурології, професор Колесник О.С. 
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10. Філософія соціальної робота  в Україні ХХІ ст. 

Пеньковець Марія – аспірантка кафедри права, філософії 

та політології  Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г. Шевченка; науковий керівник – д.ф.н., професор 

Чорний О.О.  

 

11. Правова  політика в Україні ХХІ ст. та її філософія 

Луєнко Юрій – аспірант кафедри права, філософії та 

політології Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г. Шевченка; науковий керівник – д.ф.н., професор 

Кислий А.О.  

 

12.  Українські  архетипи та їх філософське 

обґрунтування 

Карась Ігор – аспірант кафедри права, філософії та 

політології  Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г. Шевченка; науковий керівник – д.ф.н., професор 

Чорний О.О.  

 

13. Філософсько-правові аспекти вільного розвитку 

молодих людей в Україні сьогодні 

Камлаченко В’ячеслав – аспірант кафедри права, 

філософії та політології  Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін 

імені О.М. Лазаревського Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; науковий 

керівник – д.ф.н., професор Чорний О.О.   
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14. Філософські ідеї свободи та їх відображення в 

працях німецьких мислителів XVIII – XIX ст.  

Бойчук Рената – магістрантка кафедри права, філософії та 

політології Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г. Шевченка; науковий керівник – к.ф.н., доц. 

кафедри права, філософії та політології Чорна Л.С.   

 

15. Філософсько-просвітницька робота в політико-

адміністративній сфері сучасної України 

Миголь Вадим – магістрант кафедри права, філософії та 

політології Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г. Шевченка; науковий керівник – к.ф.н., доц. 

кафедри права, філософії та політології Чорна Л.С.   

 

16. Національні та інтернаціональні філософські  

традиції в творчості  Григорія Кочура 

Барбенюк Анна – аспірантка кафедри права, філософії та 

політології Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г. Шевченка; науковий керівник – к.ф.н., доц. 

кафедри права, філософії та політології Мащенко С.Т.  

 

17. Філософські традиції європейської культури та їх 

продовження в Україні 

Крамаренко Ярослава – аспірантка кафедри права, 

філософії та політології Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін 

імені О.М. Лазаревського Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; науковий 

керівник – доктор культурології, професор Колесник О.С. 
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18. Г. Кониський: мислитель, філософ та релігійний 

діяч 

Борщ Владислав – аспірант кафедри права, філософії та 

політології Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г. Шевченка; науковий керівник – к.ф.н., доц. 

кафедри права, філософії та політології Мащенко С.Т. 

 

19. Філософія толерантності та її відображення в 

медійному просторі України 

Примаченко Ольга – аспірантка кафедри права, філософії 

та політології Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г. Шевченка; науковий керівник – к.ф.н., доц. 

кафедри права, філософії та політології Чорна Л.С.   

 

20. Філософія української національної свідомості: 

сучасний стан та перспективи розвитку 

Соловар Максим – аспірант кафедри права, філософії та 

політології Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г. Шевченка; науковий керівник – д.ф.н., професор 

Чорний О.О. 
 

21. Філософія історико-культурного розвитку України 

ХХІ ст. 

Халімон Роман – аспірант кафедри права, філософії та 

політології Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г. Шевченка; науковий керівник – д.ф.н, 

Царенок А.В.  
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22. Філософія розвитку особистості в сучасній Україні 

Тютюнник Ярослава – аспірантка кафедри права, 

філософії та політології Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін 

імені О.М. Лазаревського Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; науковий 

керівник – д.ф.н., професор Чорний О.О. 

 

23. Філософія освіти в Україні ХХІ ст. 

Ткаченко Людмила – аспірантка кафедри права, філософії 

та політології Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г. Шевченка; науковий керівник – к.ф.н., доц. 

кафедри права, філософії та політології Чорна Л.С.   

 

24. Міграційні процеси в сучасній Україні та їх 

філософське тлумачення 

Бабкін Володимир  аспірант кафедри права, філософії та 

політології Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г. Шевченка; науковий керівник – д.ф.н., професор 

Кислий А.О.  
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