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Місце проведення:  м. Чернігів,   
проспект Миру, 13 
Навчально-науковий  інститут історії та 
соціогуманітарних дисциплін 
імені О. М. Лазаревського 
Національного університету  
«Чернігівський колегіум» 
 імені Т.Г. Шевченка 

 
 
 
 

Порядок проведення Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Соціально-філософська думка України: вчора, 
сьогодні, завтра», присвяченої пам’яті доктора філософських 
наук, професора, Заслуженого працівника освіти України 
Анатолія Івановича Мельника 
 

 

 
1. Пленарне засідання:  11-00 – 12-00   
2. Секційні засідання:  12.00 – 15-00 

 
 
 
 
 
 
 

Регламент доповідей і повідомлень – до 10 хвилин 

  
Захід відбудеться на онлайн-платформі Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/8347494451?pwd=b1VtS3ZMR2EwMTVHaEo1

LzNEVlg0dz09 
Ідентифікатор конференції: 834 749 4451 

Код доступу: 12345678 

 

 

https://us05web.zoom.us/j/8347494451?pwd=b1VtS3ZMR2EwMTVHaEo1LzNEVlg0dz09
https://us05web.zoom.us/j/8347494451?pwd=b1VtS3ZMR2EwMTVHaEo1LzNEVlg0dz09
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 
Вітальне слово             голови Чернігівської обласної ради 

 Дмитренко О.Б. 

 

Вітальне слово  доктора юридичних наук, професора,  ректора 

Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка  О. С. Шеремета 

 

Вітальне слово  доктора технічних наук, професора, ректора 

Національного університету «Чернігівська 

політехніка» О.О. Новомлинця 

 

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 

 

Дятлов Володимир Олександрович – перший проректор, проректор з 

науково-педагогічної роботи, доктор історичних наук, професор 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 

Філософ в історії України  

 

Носко Микола Олексійович –  доктор педагогічних наук, професор 

кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка 

Академічна філософсько-освітня думка Чернігово-Сіверщини 

 

Бутко Микола Петрович –  доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри менеджменту та державної служби Національного університету 

«Чернігівська політехніка» 

Філософія лідерства в економіці України 

 

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  

Філософія історії А.І. Мельника  
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Проніков Олександр Костянтинович – доктор педагогічних наук, 

професор Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. 

Шевченка  

Роль філософа в місцевому самоврядуванні  

 

Мірошниченко Анатолій Костянтинович –  кандидат юридичних наук, 

Голова правління Чернігівської обласної спілки споживчих товариств України  

 Політико-правова філософська думка України та її лідери 

 

Бойко Володимир Миколайович – директор Чернігівського центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 

 Місія Анатолія Івановича Мельника 

 

Чаус Іван Петрович – Голова правління Благодійного фонду імені Софії 

Русової  

Анатолій Іванович Мельник: філософ, меценат, учитель 

 

Коробка Іван Іванович – громадський діяч 

Анатолій Іванович Мельник: адміністратор, організатор, політолог 

 

Чорний Олександр Олексійович – доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри права, філософії та політології Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка  

Український філософ в осмисленні реалій і перспектив буття 

 

Ячменіхін Костянтин Михайлович – доктор історичних наук, професор, 

завідувач 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  

Анатолій Іванович Мельник: український історіософ  

 

Соломаха Ірина Григорівна – кандидат філософських наук, доцент 

кафедри права, філософії та політології Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка  

 Антропоцентрична філософська думка Лівобережної України у XVІІ 

столітті 

 

Кужельний Андрій Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент 

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

Ідейно-філософський внесок А.І. Мельника у розвиток спорту 

Чернігівщини 
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Юда Лариса Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент 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  

 Проблеми формування риторичної компетентності майбутніх 

філософів 

 

 Шакун Наталія Валеріївна – кандидат філософських наук, доцент, 

завідувач кафедри філософії і суспільних наук Національного університету 

«Чернігівська політехніка» 

 Парадигмальний поворот до плюралістичної інтерпретації історії: 

український дискурс 

 

 Мельник Ольга Євгеніївна – кандидат філософських наук, доцент, 

проректор з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку Національного 

Університету «Чернігівська політехніка» 

Суголосність життєвих принципів А.І. Мельника філософським 

поглядам Г.С. Сковороди 
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СЕКЦІЯ І 

ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ 
СУЧАСНОГО СВІТУ 

 
Модератор: доктор філософських наук Царенок Андрій 

Вікторович  

 

Доповіді та повідомлення  
 

Ячменіхін Костянтин Михайлович – доктор історичних наук, професор, 

завідувач 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 

Пуліна Вікторія Іванівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії та культурології Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка  

Дмитро Чижевський про «національну осібність і її значення» 

 

Царенок Андрій Вікторович – доктор філософських наук, професор 

кафедри філософії та культурології Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Естетичний компонент історіософії 

 

Столяр Марина Борисівна – доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри філософії та культурології Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка  

Сміхові практики в «Енеїді» Івана Котляревського  

 

Богун Микола Олександрович – кандидат філософських наук, доцент 

кафедри кафедри філософії та культурології Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

  Некласична культурологія: метафора спектру 

 

Еткіна Ірина Ігорівна – кандидат історичних наук, доцент 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 

Мирослав Попович – філософ, що осмислював історію  
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Богун Ксенія Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

права, філософії та політології Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка  

 Антифобіальні практики сміхової культури  

 

Кислий Анатолій Олександрович – доктор філософських наук, професор 

кафедри філософії та культурології Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка  

Релігієзнавство у системі сучасної вищої освіти в Україні 

 

Новак Анатолій Анатолійович – здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти кафедри права, філософії та політології Навчально-наукового 

інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

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

 Символіка дерев’яної архітектури Чернігова 

 

Івахненко Людмила  Олексіївна – здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти кафедри права, філософії та політології Навчально-наукового 

інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

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

Філософія вчителя-новатора в Україні ХХІ ст. 

 

Шеремет Ярослав Олегович – здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти кафедри права, філософії та політології Навчально-наукового 

інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

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

Філософсько-правові основи роботи місцевого самоврядування в 

Україні 

 

Домоцький Денис Борисович – здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти кафедри права, філософії та політології Навчально-наукового 

інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

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

М. Кибальчич в історії  філософсько-технічної думки України 

 

Чернявська Марина Анатоліївна – здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти кафедри права, філософії та політології Навчально-наукового 

інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

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

Філософія українських обрядових дійств Чернігово-Сіверського регіону 
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Блауш Дмитро Ярославович – здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти кафедри права, філософії та політології Навчально-наукового 

інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

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

 Творчий внесок місцевих громад у філософію державотворення 

України ХХІ ст. 

 

Павлюк Олексій Миколайович – здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти кафедри права, філософії та політології Навчально-наукового 

інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

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

Актуальність нетрадиційних релігій  ХХІ ст. в Україні та світі 

 

Зінін Дмитро Олександрович – аспірант здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти кафедри права, філософії та політології Навчально-

наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О.М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка.  

Філософсько-релігійні ідеї українських мислителів XVII – XVIII ст. на 

Чернігівщині 

 

Житник Дмитро Володимирович – аспірант здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти кафедри права, філософії та політології Навчально-

наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О.М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка. 

Розвиток філософсько-освітньої думки в Україні у XVII – XVIII ст.  

 

Кужельний Сергій Андрійович – здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти кафедри права, філософії та політології Навчально-наукового 

інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

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

Соціально-ціннісні аспекти сучасного спорту в Україні 

 

Соловар Максим Михайлович – здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти кафедри права, філософії та політології Навчально-наукового 

інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

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

Свобода слова як засіб боротьби з тоталітаризмом в Україні та світі 

 

Халімон Роман Олександрович – здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти кафедри права, філософії, та політології Навчально-наукового 

інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

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

Ключова роль філософії  етнополітики в Україні та світі у ХХІ ст. 
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Рудик Максим Юрійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти кафедри права, філософії та політології Навчально-наукового 

інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

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

Філософський дискурс в американському суспільстві ХХІ ст.: пацифічні  

та  мілітариські тенденції 

 

Чорненький Юрій Олександрович – здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти кафедри права, філософії та політології Навчально-

наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О.М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка  

Розвиток  правових соціально-філософських ідей в Україні ХХ ст. 

 

Решинський Віталій Вікторович – здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти кафедри права, філософії та політології Навчально-наукового 

інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

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

Філософія креативу в українській культурі 

 

Каляєв Валерій Валерійович – здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти кафедри права, філософії та політології Навчально-наукового 

інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

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

Філософсько-правові аспекти у працях Л.Г. Лук’яненка 

 

Гаркуша Антон Васильович – здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти кафедри права, філософії та політології Навчально-наукового 

інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

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

Філософія сюрреалізму ХХІ ст.: зміст та спрямування 

 

Барбенюк Анна Олександрівна – викладач 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 

Г. Кочур: мислитель, філософ та літератор 

 

Примаченко Ольга Василівна – здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти кафедри права, філософії та політології Навчально-наукового 

інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

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

Філософія світової антимілітарної політики та її вплив на європейське 

суспільство в ХХІ ст. 
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Чорна Лариса Сергіївна – кандидат філософських наук, доцент 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 

Українська філософська думка ХХІ ст.: стан та перспективи розвитку 

 

Житник Людмила Олександрівна – викладач 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. 

Філософія історико-культурного розвитку общин старообрядців в 

Україні ХХІ ст. 

 

Шеляг Юрій Іванович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти кафедри права, філософії та політології Навчально-наукового 

інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

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

Філософія свободи особистості в сучасній Україні 

 

Бабкін Володимир Едуардович – здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти кафедри права, філософії та політології Навчально-наукового 

інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

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

Філософія  міграційних процесів в Україні та Європі ХХІ ст. 

 

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

вищої освіти кафедри права, філософії та політології Навчально-наукового 

інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

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

Філософський дискурс антропоцентризму та геоцентризму в творчості 

О.П.Довженка 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 
СЕКЦІЯ ІІ  

ПЕДАГОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ФЕНОМЕНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ 
ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ 

 
Модератор: доктор педагогічних наук Тамара Василівна  Янченко 

 
Доповіді та повідомлення  

 
Янченко Тамара Василівна − доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 

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 

Використання комунікаційно-інформаційних технологій в умовах 

дистанційної освіти у світлі філософських теорій пізнання 

 

Завацька Людмила Миколаївна – кандидат педагогічних наук, професор, 

директор Навчально-наукового інституту психології та соціальної роботи 

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

Створення безбар’єрного середовища у закладах вищої освіти  

 

Рень Лариса Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Толерантність особистості у вимірах філософії освіти  

 

Тимошко Ганна Миколаївна − доктор педагогічних наук, професор 

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 

Філософські аспекти сучасного освітнього менеджменту: доба викликів 

та трансформацій 

 

Шолох Олена Анатоліївна − кандидат педагогічних наук, доцент 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 

Філософсько-психологічні аспекти особистісного розвитку 
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Стрілюк Олена Борисівна – кандидат історичних наук, доцент 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  

Тьюторинг: історико-філософські аспекти виникнення та розвитку 

освітньої технології 

Петреченко Ірина Євгеніївна – кандидат історичних наук, доцент 

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 

Педагогічні погляди кримсько-татарського просвітителя Ісмаіла 

Гаспринського 

 

Павленко Людмила Анатоліївна – доцент 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 

Філософський погляд Томаша Гарріга Масарика на російське 

варварство у ставленні до життя і смерті крізь призму історичного 

українсько-російського протистояння 

 

Гринь Олена Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент 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 

Психологічні аспекти організації дистанційного навчання в умовах 

війни 

 

Герасимчук Олександр Михайлович – кандидат історичних наук, 

старший викладач 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 

Філософія історії як метод осмислення історичного процесу 

 

Михайленко Оксана Володимирівна − кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Філософські аспекти впровадження освітнього компонента «Теорія 

соціальної роботи» у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців 

соціальної сфери 

 

Платонова Оксана Георгіївна − кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 
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Соціальне виховання студентської молоді: філософсько-методологічні 

аспекти 

 

Третяк Олена Станіславівна − доктор педагогічних наук, професор 

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 

Сучасні підходи до моделювання педагогічної системи підготовки 

майбутніх професіоналів на засадах філософії вищої освіти 

 

Фалинська Заряна Зенонівна − кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри спеціальної освіти, факультету педагогічної освіти Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

Філософсько-освітні засади підготовки фахівців у галузі спеціальної 

педагогіки 

 

Пеньковець Олександра Михайлівна – кандидат філософських наук, 

доцент кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Філософський вимір педагогіки Софії Русової 

 

Карпова Ірина Гораціївна − кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Особливості соціально-педагогічної роботи з дітьми делінквентної 

поведінки 

 

Ворошило Наталія Федорівна − викладач кафедри соціальної роботи та 

освітніх і педагогічних наук Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Педагогічні засади соціального супроводу дітей з 

внутрішньопереміщених сімей 

 

Панченко Тамара Степанівна – викладач кафедри загальної, вікової та 

соціальної психології Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

Проблеми регуляції поведінки людини у філософській думці 

Античності 

 

Гребеник Тетяна Володимирівна – здобувачка третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти 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 
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Вплив сучасного медіапростору на особистість: філософсько-освітній 

дискурс 

 

 

 

 

Іваницький Валерій Миколайович – здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти 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 

Філософсько-психологічне обґрунтування професійного іміджу 

викладачів вищої школи  

 

Іванов Данило Олександрович – здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти  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 

Цілі виховання в контексті сучасної соціалізаційної парадигми 

 

Кліменок Денис Олександрович – здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти 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 

Висвітлення філософських ідей Софії Русової у працях педагогів: 

минуле та сучасність 

 

Кунцевич Ярослав Михайлович – здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти 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 

Філософсько-педагогічні аспекти розвитку неформальної освіти 

дорослих в Україні 

 

Куценко Володимир В’ячеславович – здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти 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 

Феномен патріотичного виховання як актуальна потреба освіти 
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Ляленко Валерій Валерійович – здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти 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 

Філософсько-педагогічні погляди Григорія Сковороди на світоглядно-

ціннісні основи особистості 

 

   Махінчук Олександр Михайлович – здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти 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 

   Основні компоненти готовності учителів історії до майбутньої 

діяльності: філософсько-теоретичні аспекти 

 

Мироненко Володимир Володимирович – здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти 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 

Філософські підходи у формуванні громадянської ідентичності 

студентської молоді   

 

Міщенко Аліна Олексіївна – здобувачка третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти 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 

Філософія Монтессорі-педагогіки в контексті розвитку дошкільної 

освіти 

 

Решетніков Ігор Геннадійович – здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти 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 

Соціокультурні умови виховання молоді в контексті сучасної 

соціалізаційної парадигми 

 

Рощенко Юрій Віталійович – здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти 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 

Філософські засади педагогічних ідей Іоаникія Галятовського 
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Соломаха Олександр Миколайович – здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти 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 

Поширення європейських виховних ідеалів у діяльності громадських 

організації в Україні 

 

Власенко Олег Олександрович – здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти 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 

Комунікативна компетентність майбутніх педагогів як основа 

ефективної соціально-педагогічної взаємодії: філософсько-теоретичний 

аспект 

 

Таран Олександр Юрійович − здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти 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 

Вітчизняний та міжнародний досвід комунікативної культури 

викладачів закладів вищої освіти: компаративний аналіз 
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СЕКЦІЯ ІІІ 
ПРАВО ТА МЕНЕДЖМЕНТ У ПРАЦЯХ УКРАЇНСЬКИХ ТА 

ЗАРУБІЖНИХ ФІЛОСОФІВ  
 

Модератор:  кандидат історичних наук, доцент Шара Любов 
Миколаївна  

 
Доповіді та повідомлення  

 
Шара Любов Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент 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 

Організація місцевого врядування у трактуванні Михайла 

Драгоманова 

 

Ясновська Людмила Василівна – кандидат історичних наук, доцент 

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 

Правові основи захисту культурної спадщини Чернігово-Сіверщини 

 
Донець Тетяна Павлівна – старший викладач 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 

Філософські проблеми управління: суть, роль та методологічні основи 

менеджменту 

 

Голець Віталій Віталійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

права, філософії та політології Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка  

До питання про політичну культуру правників 

 

Брижко Михайло Валентинович – здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти 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 

Розвиток феномену правової культури студентської молоді в Україні 
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Для  заміток 
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Для  заміток 


