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Місце проведення:  м. Чернігів,   
проспект Миру, 13 
Навчально-науковий  інститут історії та 
соціогуманітарних дисциплін 
імені О. М. Лазаревського,  
 

 
 
 
 

Порядок проведення Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Філософсько-педагогічні концепти Григорія 
Сковороди у контексті сучасних суспільних викликів» 
  

 
 
1. Пленарне засідання: з 10-00 до 11-00 
2. Секційні засідання: з 11.00 до 15-00 

 
 
 
 
 
 
 

Регламент для доповідей – до 10 хвилин 

  
Захід відбудеться на онлайн-платформі Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4056643313?pwd=bXplZ0pYMi94eG42T1IwRE

xKdWhudz09 

 

Ідентифікатор конференції: 405 664 3313 

Код доступу: 2022 

 
 
 

 

https://us04web.zoom.us/j/4056643313?pwd=bXplZ0pYMi94eG42T1IwRExKdWhudz09
https://us04web.zoom.us/j/4056643313?pwd=bXplZ0pYMi94eG42T1IwRExKdWhudz09
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 
Вітальне слово  доктора юридичних наук, професора,  ректора 

Національного університету «Чернігівський 
колегіум» імені Т. Г. Шевченка  О. С. Шеремета 

 
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 

 
Міхно Олександр Петрович, доктор педагогічних наук, директор 
Педагогічного музею України  

Онлайн-проєкт Педагогічного музею України 
«Сковорода 300»: форма і зміст 
 

Петренко Оксана Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувачка кафедри теорії і методики виховання Рівненського 
державного гуманітарного університету 

Універсальність концепції «нерівної рівності» Григорія 
Сковороди 
 

Завацька Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук, професор, 
директор Навчально-наукового інституту психології та соціальної роботи 
Національного університету «Чернігівський колегіум» 
імені Т. Г. Шевченка 

Соціальний концепт у творчості Григорія Сковороди 
 

Соломаха Ірина Григорівна, кандидат філософських наук, доцент 
кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних 
дисциплін Національного університету «Чернігівський колегіум» 
імені Т. Г. Шевченка 

Концепт «правил життя» Григорія  Сковороди 
 

Кулик Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних 
дисциплін Національного університету «Чернігівський колегіум» 
імені Т. Г. Шевченка 



 4 

Філософські аспекти педагогічної спадщини Григорія 
Сковороди 
 

Янченко Тамара Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, 
завідувачка кафедри педагогіки і методики викладання історії та 
суспільних дисциплін Національного університету «Чернігівський 
колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Ідеї народної педагогіки у «Харківських байках» Григорія 
Сковороди 
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СЕКЦІЯ І 

ФІЛОСОФІЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ ЯК ОРІЄНТИР 
ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ В СТРЕСОВИХ УМОВАХ ІСНУВАННЯ 

 
Модератор:  кандидат філософських наук  І. Г. Соломаха 
 

Доповіді 
 
Столяр Марина Борисівна, доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри філософії та культурології Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Григорій Сковорода як популяризатор античної філософії 

 

Царенок Андрій Вікторович, доктор філософських наук, професор 

кафедри філософії та культурології Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Проблеми інтерпретації філософської спадщини 

професорів Києво-Могилянської академії 

 

Чорний Олександр Олексійович, доктор філософських наук, завідувач 

кафедри права, філософії та політології Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка  

Філософія освіти в творчості Григорія Сковороди 

 

Баяновська Марія Романівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти 

Духовний концепт у теоріях Г. С. Сковороди 

 

Богун Микола Олександрович, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії та культурології Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Філософія серця Григорія Сковороди та Ван Янміна: 

культурологічні паралелі 
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Мащенко Станіслав Трифонович, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри права, філософії та політології Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Поняття серця у філософії Григорія Сковороди 

 

Ольховик Марина Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії та культурології Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Рецепція культурологічних ідей Григорія Сковороди 

 

Пеньковець Олександра Михайлівна, кандидат філософських наук, 

доцент, доцент кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка  

Спадщина Григорія Сковороди як підґрунтя сучасної 

філософії освіти 

 

Пуліна Вікторія Іванівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії та культурології Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Феномен Григорія Сковороди в українській культурі 

 

Рень Лариса Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка  

Концепт толерантності у філософсько-етичній спадщині 

Григорія Сковороди 

 

Ціпан Тетяна Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного 

гуманітарного університету 

Національний світогляд українця у контексті  у філософії 

Григорія Сковороди 

 

Чорна Лариса Сергіївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін 
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Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

Соціально-філософські ідеї Григорія Сковороди 

 

Бабкін Володимир Едуардович, здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти кафедри права, філософії та політології 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. 

Шевченка 

Філософія свободи Григорія Сковороди в контексті 

сучасного воєнного терору росії  проти України 

 

Барбенюк Анна Олександрівна, старший викладач кафедри педагогіки і 

методики викладання історії та суспільних дисциплін Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Ціннісно-світоглядні орієнтири у творчості Григорія 

Сковороди та Григорія Кочура: порівняльний аналіз 

 

Барбенюк Ігор Васильович, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти кафедри права, філософії та політології Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Григорій Сковорода як фундатор світоглядних цінностей 

притаманних поліссю і лісостепу України 

 

Домоцький Денис Борисович, здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти кафедри права, філософії та політології 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

Феномен філософського знання в творчості 

Г. Сковороди та Д. Кибальчича 

 

Житник Дмитро Володимирович, здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти кафедри права, філософії та політології 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

Філософсько-освітні джерела педагогічної творчості 

Григорія Сковороди 
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Житник Людмила Олександрівна, старший викладач кафедри 

педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

Феномен «віри» в творчості Григорія Сковороди та в історії 

української філософської думки 

 

Зінін Дмитро Олександрович, здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти кафедри права, філософії та політології 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

Теоретичне і практичне значення філософії Григорія 

Сковороди в культурно-освітньому розвитку України ХХІ ст. 

 

Івахненко Людмила Олексіївна, здобувачка третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти кафедри права, філософії та політології 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

Філософсько-освітня спадщина Григорія Сковороди: 

проблематика та актуальність для сьогодення 

 

Кужельний Сергій Андрійович, здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти кафедри права, філософії та політології 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

Значення філософських ідей Григорія Сковороди для 

освітньо-спортивного розвитку людини 

 

Костюк Анна, учениця 8 класу Любецького ОЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Символічний світ Г. Сковороди 

 

Мещенинець Наталія Андріївна, учителька історії Любецького ОЗЗСО І-

ІІІ ступенів, 

Баглій Ірина Борисівна, учителька історії Любецького ОЗЗСО І-ІІІ 

ступенів, 

Гусар Наталія Миколаївна, учителька географії Любецького ОЗЗСО І-ІІІ 

ступенів 
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Виховний ідеал у філософії Григорія Сковороди 

 

Павлюк Олексій Миколайович, здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти кафедри права, філософії та політології 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

Філософсько-релігійні мотиви в творчості Григорія 

Сковороди 

 

Примаченко Ольга Василівна, здобувачка третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти кафедри права, філософії та політології 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

Національне і глобальне в філософсько-освітніх ідеях 

Григорія Сковороди 

 

Соловар Максим Михайлович, здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти кафедри права, філософії та політології 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

Проблема свободи людини в соціально-філософській 

творчості Григорія Сковороди 

 

Тютюнник Ярослава Вікторівна, здобувачка третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти кафедри права, філософії та політології 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

Образ української людини як антропологічний орієнтир 

філософсько-психологічних ідей Григорія Сковороди 

 

Федорченко Олександр Олексійович, здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти кафедри права, філософії та політології 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

Актуальність ідеї «сродної праці» Григорія Сковороди в 

філософсько-освітньому розвитку молоді в Україні 
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Халімон Роман Олександрович, здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти кафедри права, філософії та політології 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

Основні принципи історико-філософських ідей Григорія 

Сковороди 

 

Чорненький Юрій Олександрович, здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти кафедри права, філософії та політології 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

Етнонаціональні витоки філософських ідей Григорія 

Сковороди 

 

Шеремет Ярослав Олегович, здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти кафедри права, філософії та політології 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

Філософсько-освітня спадщина Григорія Сковороди в 

контексті сучасної української освітньої традиції 

 

Янченко Олександр Вікторович, здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти кафедри права, філософії та політології 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

Ключова роль філософських ідей Григорія Сковороди в 

розвитку української інтелектуальної традиції 
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СЕКЦІЯ ІІ  
 ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 

КРІЗЬ ПРИЗМУ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ОСВІТИ 
 
Модератор: доктор педагогічних наук Т. В. Янченко 

 
Доповіді 

 
Горошко Юрій Васильович, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри інформатики та обчислювальної техніки 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка, 

Цибко Ганна Юхимівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри інформатики та обчислювальної техніки Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Принцип «сродної праці» Григорія Сковороди в контексті 

сучасної профорієнтації майбутніх фахівців з комп’ютерних 

наук 

 

Зайченко Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Коменіана в концептосфері політичної педагогіки 

 

Приходькіна Наталія Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» 

Григорій Сковорода і сучасність: формування професійної 

майстерності педагога 

 

Третяк Олена Станіславівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри педагогіки і методики викладання історії та 

суспільних дисциплін Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Психологія особистості у спадщині Григорія Сковороди 
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Баліка Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного 

гуманітарного університету 

Творче використання ідей Г. Сковороди щодо виховання 

молодших школярів в Новій українській школі 

 

Герасимчук Олександр Михайлович, кандидат історичних наук, 

докторант, старший викладач кафедри педагогіки і методики викладання 

історії та суспільних дисциплін Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Актуальність ідей Григорія Сковороди для сучасного 

родинного виховання 

 

Католик Андрій Віталійович, кандидат історичних наук, старший 

викладач кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних 

дисциплін, заступник директора з навчальної роботи Навчально-

наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О. М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський 

колегіум»  імені Т.  Г. Шевченка 

Спадщина Григорія Сковороди як засіб формування 

педагогічної майстерності вчителя 

 

Поліщук Ольга Павлівна, доктор філософії, доцент кафедри теорії і 

методики виховання Рівненського державного гуманітарного 

університету 

Байки Г. С. Сковороди як засіб формування моральних 

цінностей молодших школярів 

 

Полюхович Тетяна Миколаївна, головний зберігач фондів 

Педагогічного музею України 

Віртуальна виставка «Григорій Сковорода – педагог: 10 книг 

з фондів Педагогічного музею України» 

 

Смоліна Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних наук доцент 

кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов, докторант 

кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних 
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дисциплін Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

Погляди Григорія Сковороди як підґрунтя розвитку 

моральної стійкості майбутніх учителів в умовах війни 

 

Чубук Руслан Валентинович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки 

Чорноморського національного університету імені Петра Могила, 

м. Миколаїв 

Актуальні проблеми вищої освіти крізь призму 

педагогічних поглядів Григорія Сковороди 

 

Шалівська Юлія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного 

гуманітарного університету 

Ідея народності Григорія Сковороди як фактор формування 

української національної ментальності у виховній роботі 

сучасних закладів освіти 

 

Шолох Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

Особливості гармонійного розвитку особистості у 

педагогічній спадщині Григорія Сковороди 

 

Юда Лариса Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри історії України, археології та краєзнавства Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. 

Народно-педагогічні погляди Г. Сковороди 

 

Балуба Дмитро Володимирович, здобувач другого (магістерського) рівня 

вищої освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

Спадщина Г. Сковороди як засіб формування мотивації дітей 

до навчання 
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Бібік Олександр Петрович, здобувач другого (магістерського) рівня 

вищої освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

Актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх 

педагогів крізь призму спадщини Григорія Сковороди 

 

Донець Тетяна Павлівна, старший викладач кафедри педагогіки і 

методики викладання історії та суспільних дисциплін Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Педагогічні погляди Г. С. Сковороди як орієнтир сьогодення 

 

Іванов Данило Олександрович, здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти кафедри педагогіки і методики викладання історії та 

суспільних дисциплін Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Цінність виховання свободи людини в європейській 

педагогіці наприкінці ХІХ ст. 

 

Клименок Денис Олександрович, здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти кафедри педагогіки і методики викладання 

історії та суспільних дисциплін Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Оцінка спадщини Григорія Сковороди у сучасній педагогіці 

 

Козенко Ольга Ярославівна, здобувачка другого (магістерського) рівня 

вищої освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка  

Використання творів Григорія Сковороди у процесі 

вивчення історії України у закладах загальної середньої 

освіти 

 

Котова Анна Григорівна, здобувачка другого (магістерського) рівня 

вищої освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

Художні твори Григорія Сковороди як засіб підтримки дітей 

в освітньому процесі 
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Кривопиша Оксана Валеріївна, здобувачка другого (магістерського) 

рівня вищої освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

Пізнавальні інтереси особистості крізь призму педагогічних 

поглядів Григорія Сковороди  

 

Крупеник Андрій Васильович, здобувач другого (магістерського) рівня 

вищої освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

Проблеми мотиваційної сфери особистості у творах Григорія 

Сковороди 

 

Кунцевич Ярослав Михайлович, здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти кафедри педагогіки і методики викладання історії та 

суспільних дисциплін Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Проблеми неформальної освіти дорослих у спадщині 

Григорія Сковороди 

 

Куценко Володимир В’ячеславович, здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти кафедри педагогіки і методики викладання 

історії та суспільних дисциплін Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Проблема патріотичного виховання в педагогічній 

спадщині Григорія Сковороди 

 

Лавенецька Ганна Сергіївна, здобувачка другого (магістерського) рівня 

вищої освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

Спадщина Григорія Сковороди як засіб формування 

критичного мислення особистості 

 

Ляленко Валерій Валерійович, здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти кафедри педагогіки і методики викладання історії та 

суспільних дисциплін Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка 
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Проблеми формування особистості у спадщині Григорія 

Сковороди 

 

Прокопенко Анна Яківна, здобувачка другого (магістерського) рівня 

вищої освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

Врахування педагогічних принципів Григорія Сковороди у 

процесі перевірки компетентностей учнів 

 

Решетніков Ігор Геннадійович, здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти кафедри педагогіки і методики викладання історії та 

суспільних дисциплін Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Політико-педагогічні ідеї Яна Амоса Коменського 

 

Рощенко Юрій Віталійович, здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти кафедри педагогіки і методики викладання історії та 

суспільних дисциплін Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Педагогічні погляди Іоаникія Галятовського 

 

Силенок Олена Петрівна, здобувачка другого (магістерського) рівня 

вищої освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

Нетрадиційні методи навчання крізь призму педагогічних 

поглядів Григорія Сковороди 

 

Соломаха Олександр Миколайович, здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти кафедри педагогіки і методики викладання 

історії та суспільних дисциплін Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Ціннісні орієнтири особистості у спадщині Григорія 

Сковороди 

 

Яхнич Марина Володимирівна, здобувачка третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти кафедри педагогіки Криворізького 

державного університету 
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Виховання безпритульних дітей крізь призму педагогічних 

ідей Григорія Сковороди 

 

Ященко Олексій Романович, здобувач другого (магістерського) рівня 

вищої освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

Використання методу екскурсій в освітньому процесі у 

контексті діяльності та спадщини Григорія Сковороди 
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СЕКЦІЯ ІІІ 
ТРАДИЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ПРАВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ СУСПІЛЬНИХ 

ІНСТИТУЦІЙ У КОНТЕКСТІ СПАДЩИНИ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 
 

Модератор:  доктор педагогічних наук Г. М. Тимошко 
 

Доповіді 
 
Тимошко Ганна Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри педагогіки і методики викладання історії та 

суспільних дисциплін Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Формування світоглядних позицій менеджера освіти у 

науковій спадщині Григорія Сковороди 

 

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, 

директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних 

дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Григорій Сковорода і українська історіографія ХVIII ст. 

 

Кислий Анатолій Олександрович, доктор філософських наук, професор 

кафедри філософії та культурології Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Соціальний ідеал в філософії Григорія Сковороди 

 

Колесник Олена Сергіївна, доктор культурології, професор кафедри 

філософії та культурології Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Архетип серця у Г.Сковороди та теорія архетипів К. Г. Юнга 

 

Співак Володимир Васильович, доктор філософських наук, професор, 

начальник навчального відділу Академії ДПтС України 

Радість як суб’єктивний аспект щастя у проповідях Антонія 

Радивиловського 
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Богун Ксенія Миколаївна, кандидат філософських наук, старший 

викладач кафедри права, філософії та політології Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Практики духовного самовдосконалення (синтез культур) 

 

Волотовська Тетяна Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» 

Наукові погляди на розвиток самоменджменту керівника 

закладу освіти 

 

Каранда Марина Василівна, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії та культурології Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Вплив ідей Григорія Сковороди на сучасну українську 

драматургію 

 

Коваленко Ольга Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Національного 

університету «Чернігівський колегіум»  імені Т. Г. Шевченка 

Античні мотиви у творчості Григорія Сковороди 

 

Припотень Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, учитель 

математики Таращинського академічного ліцею «Ерудит» Київської 

області 

Розвиток менеджерських якостей управлінської команди на 

засадах проєктної діяльності у закладах загальної середньої 

освіти 

 

Усатенко Віра Миколаївна, кандидат педагогічних наук, викладач 

Педагогічного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технічна академія» 

імені А. С. Макаренка 

Розвиток стратегічного менеджменту у закладах вищої 

освіти 

 

Фалинська Зоряна Зенонівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри спеціальної освіти Львівського університету імені Івана Франка 
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Ідея особливих потреб людини у спадщині Григорія 

Сковороди 

 

Шара Любов Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Ідея «сродної праці» у перцепції гласних міської думи 

Чернігова другої половини ХІХ ‒ початку ХХ ст. 

 

Ясновська Людмила Василівна, кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри історії України, археології та краєзнавства 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

Історико-краєзнавчі студії доби Григорія Сковороди на 

Чернігово-Сіверщині 

 

Агієнко Ольга Олександрівна, здобувачка другого (магістерського) рівня 

вищої освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

Принципи інклюзії в освіті та суспільстві крізь призму ідей 

Г. Сковороди 

 

Безгубченко Інна Валеріївна, здобувачка другого (магістерського) рівня 

вищої освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

Соціальний портрет Григорія Сковороди у контексті історії 

України XVIII ст. 

 

Білоусова Анастасія Андріївна, здобувачка другого (магістерського) 

рівня вищої освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

Ідея попередження насильства над людиною у соціальному 

середовищі у спадщині Григорія Сковороди 

 

Блауш Дмитро Ярославович, здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти кафедри права, філософії та політології 
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Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

Ціннісні гуманітарно-політичні ідеї Григорія Сковороди і 

сучасна Україна: проблеми та перспективи 

 

Брижко Михайло Валентинович, здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти кафедри педагогіки і методики викладання історії та 

суспільних дисциплін Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Традиційні принципи права як основа правової культури 

особистості крізь призму ідей Григорія Сковороди 

 

Ворошило Наталія Федорівна, викладачка кафедри соціальної роботи та 

освітніх і педагогічних наук Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Концепт соціальної допомоги людині у спадщині Григорія 

Сковороди 

 

Гребеник Тетяна Володимирівна, здобувачка третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти кафедри педагогіки і методики викладання 

історії та суспільних дисциплін Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Медіаосвіта ‒ потреба сучасного суспільства в епоху 

постправди 

 

Кахерський Юрій Віталійович, здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти кафедри історії України, археології та краєзнавства 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

Управлінські якості керівника наукового підрозділу в особі 

Ю. А. Пінчука 

 

Кремчаніна Вікторія Анатоліївна, здобувачка другого (магістерського) 

рівня вищої освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

Відображення гендерних проблем суспільства та освіти у 

працях Г. Сковороди 
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Мироненко Володимир Володимирович, здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти кафедри педагогіки і методики викладання 

історії та суспільних дисциплін Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Громадянська ідентифікація особистості крізь призму 

поглядів Григорія Сковороди 

 

Міщенко Аліна Олексіївна, здобувачка третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти кафедри педагогіки і методики викладання історії та 

суспільних дисциплін Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Ідея «сродної праці» Григорія Сковороди як засіб 

професіоналізації особистості 
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Для  заміток 



 24 

Для  заміток 




