
Міністерство освіти і науки України 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

Філософський факультет 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

Філософський факультет 

Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна 

Кафедра філософії і соціально-політичних дисциплін 

Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка 

Кафедра теорії та історії культури 

Львівського національного університету ім. Івана Франка 

 

 

 

 

Програма 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Феномен української інтелігенції в контексті  

глобальних трансформацій» 

(до 95-річчя заснування 

Донецького національного технічного університету) 

17–18 березня 2016 року 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:  

Співголови оргкомітету: 

к. т. н., доц., в. о. ректора ДВНЗ «ДонНТУ» Ляшок Я. О.; 

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

Заступники: 

д. богословських н., к. філос. н., проф., зав. каф. філософії ДВНЗ «ДонНТУ» 

Нікульчев М. О.; 

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

Члени оргкомітету: 

д. т. н., проф., професор кафедри розробки родовищ корисних копалин 

ДВНЗ «ДонНТУ» Кіпко О. Е.; 

к. пед. н., завідувач кафедри мовної підготовки ДВНЗ «ДонНТУ» 

Кабанець М. М.; 

д. соц. н., к. філос. н., проф., завідувач кафедри філософії та соціології 

ДЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка» Кононов І. Ф.; 

д. філос. н., проф., декан філософського факультету ПНУ ім. Василя 

Стефаника Гоян І. М.; 

д. філос. н., проф., завідувач кафедри філософії та соціології ПНУ ім. Василя 

Стефаника Ларіонова В. К.; 

д. філос. н., проф., завідувач кафедри теоретичної і практичної філософії, 

декан філософського факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна Карпенко І. В.; 

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

дисциплін ПНТУ ім. Юрія Кондратюка Аляєв Г. Є.; 

к. філос. н., доц., в. о. завідувача кафедри теорії та історії культури 

ЛНУ ім. Івана Франка Сінькевич О. Б. 

Науковий секретар: 

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

Місце проведення: Донецька область, м. Красноармійськ, 

пл. Шибанкова, 2 (3-й навчальний корпус) ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет» 



ПРОГРАМА І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

17 березня 2016 року 

09.00 – 10.00 Реєстрація учасників (хол 1-го навчального корпусу) 

 

10.00 – 10.30  Урочисте відкриття конференції 

 

10.30 – 13.00  Пленарне засідання (виступ – до 30 хвилин) 

 

13.00 – 14.00  Перерва. Кава-брейк 

 

14.00 – 16.30  Пленарне засідання (виступ – до 30 хвилин) 

 

 

18 березня 2016 року 

 

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

 

12.00 – 13.00  Перерва. Кава-брейк 

 

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

 

16.00 – 16.30  Підведення підсумків роботи конференції, ухвала 

резолюції та закриття конференції 

  



17 березня 2016 року 

10.00 – 10.30 Відкриття конференції. 

Вітальне слово Красноармійського міського голови 

Руслана Валерійовича Требушкіна 

Вітальне слово в. о. ректора ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет» Ярослава 

Олександровича Ляшка 

Вітальне слово проректора з наукової роботи ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет» Євгена 

Олександровича Башкова 

 

 

10.30 – 13.00  Пленарне засідання (виступ – до 30 хвилин) 

13.00 – 14.00  Перерва. Кава-брейк 

14.00 – 16.30  Пленарне засідання (виступ – до 30 хвилин) 

 

Доповіді на пленарному засіданні 

Ємельянова Наталія Миколаївна (професор кафедри політології, 

філософії та соціології Маріупольського державного університету, 

д. філос. н., професор) Феномен української інтелігенції в контексті 

можливого і дійсного 

 

Рогожа Марія Михайлівна (професор кафедри етики, естетики та 

культурології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, д. філос. н., професор) Ідея інтелектуала в європейській 

культурі (в контексті розмислів про сутність інтелігенції) 

 

Кашуба Марія Василівна (завідувач кафедри гуманітарних дисциплін 

Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка, 

д. філос. н., професор) Проблема ідентифікації творців культури 



Сінькевич Ольга Борисівна (в. о. завідувача кафедри філософії та історії 

культури Львівського національного університету імені Івана Франка, 

к. філос. н., доцент) Інтелігенція на вододілі культурних епох 

 

Юркевич Олена Миколаївна (завідувач кафедри логіки Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, д. філос. н., професор) 

Інтелектуальна культура української інтелігенції 

 

Корабльова Надія Степанівна (професор кафедри теоретичної і 

практичної філософії Харківського національного університету 

ім. В. Н. Каразіна, д. філос. н., професор) Відповідальність інтелігенції у 

текстах і контекстах (переоцінка цінностей, не по Ніцше) 

 

Петрушов Володимир Миколайович (завідувач кафедри філософії та 

соціології Українського державного університету залізничного транспорту 

(м. Харків), д. філос. н., професор) Чи достатньо підстав вважати 

Г. С. Сковороду представником особливого типу українського 

інтелігента ХVIII ст.? 

 

Морозов Андрій Юрійович (професор кафедри філософських та 

соціальних наук Київського національного торговельно-економічного 

університету, д. філос. н., доцент) Интеллигенция, историческое 

мышление и бегство от Ничто 

 

Хобта Світлана Вікторівна (доцент кафедри філософії та соціології ДЗ 

«Луганський національний університет» імені Тараса Шевченка, к. соц. н., 

доцент) Роль С. Рудницького в обґрунтуванні державних кордонів 

України 

 

Петренко Олена (наукова співробітниця кафедри східноєвропейської 

історії Рурського університету (м. Бохум, Німеччина), Dr. des.) Трансфер 

знань та українська інтелігенція доби пізнього соціалізму 

 

Попов Володимир Юрійович (професор кафедри філософії Донецького 

національного університету (м. Вінниця), д. філос. н., професор) 



Світоглядна війна vs постмодерністський симулякр: до визначення 

сутності конфлікту в Донбасі 

 

Кононов Ілля Федорович (завідувач кафедри філософії і соціології ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», д. соц. н., 

професор) Преподаватели эвакуированных университетов Донбасса: 

война и моральный выбор 

 

Грідіна Ірина Миколаївна (професор кафедри міжнародних відносин і 

зовнішньої політики Маріупольського державного університету, д. і. н., 

професор) Вища освіта за умов зовнішньої агресії 

 

Стяжкіна Олена Вікторівна (професор кафедри історичних дисциплін 

Маріупольського державного університету, д. і. н., професор), Ковальова 

Євгенія Олегівна (старший викладач кафедри психології Донецького 

національного університету м. Вінниця, к. псих. н.) Принципи й підходи 

створення правил повернення освіти на деокуповані території 

Донецької та Луганської областей 

  



18 березня 10.00 – 16.30 

 

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

12.00 – 13.00  Перерва. Кава-брейк 

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

16.00 – 16.30  Підведення підсумків роботи конференції, 

ухвала резолюції та закриття конференції 

 

 

Секція 1 

Діяльність інтелігенції на тлі політичних, соціально-економічних та 

духовно-культурних змін: історична ретроспектива 

(Аудиторія 3.108) 

 

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

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

Секретар: старший викладач Сурженко Віта Миколаївна 

 

Петрова Інна Володимирівна (доцент кафедри історії та права ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет» (м. Красноармійськ), 

к. і. н.) К. Теннер як фундатор геодезичних та картографічних робіт в 

Російській імперії 

 

Сусликов В'ячеслав Євгенійович (старший викладач кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України 

(м. Кривий Ріг), к. і. н.), Шевлякова Тетяна Юріївна (магістр історії) Роль 

технічної інтелігенції у розвитку культури промислових центрів 

Донеччини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

 

Петров Олексій Олександрович (доцент кафедри історії та права ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет» (м. Красноармійськ), 



к. і. н., доцент) В. В. Курілов як представник технічної інтелігенції 

поч. ХХ ст. 

 

Боєчко Владислав Федорович (доцент кафедри історії України 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 

к. і. н., доцент) Реалізація проектів державності Другої Речі Посполитої 

польською політичною елітою 1917–1918 рр. 

 

Дмитрик Ірина Олександрівна (завідувач кафедри історії та права ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет» (м. Красноармійськ) 

к. і. н.) Взаємодія та опір у відносинах радянської влади та інтелігенції 

в період НЕПу 

 

Гедьо Анна Володимирівна (професор кафедри спеціальних галузей 

історичної науки Донецького національного університету (м. Вінниця), 

д. і. н., професор) Матеріали листування як джерело з історії 

повсякденного життя українських науковців (20–30-ті рр. ХХ ст.) 

 

Гогохія Нані Тамазівна (доцент кафедри історії України ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ), к. і. н., 

доцент), Косенко Ірина Сергіївна (аспірантка кафедри історії України ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

(м. Старобільськ)) Українські дитячі письменники 1930-х рр. і 

формування «нової радянської дитини» 

 

Бистра Марія Олександрівна (докторант кафедри історії України Донецького 

національного університету (м. Вінниця), к. і. н., доцент) Науково-педагогічна 

та педагогічна інтелігенція України: стратегії виживання в умовах 

нацистської окупації (1941–1944 рр.) 

 

Титаренко Дмитро Миколайович (професор кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України 

(м. Кривий Ріг), д. і. н., доцент) До питання про настрої інтелігенції 

Східної України під час нацистської окупації 

 



Суюсанов Лут Ікрамович (завідувач кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України (м. Кривий 

Ріг), к. і. н., доцент) Технічна інтелігенція у відбудові Донбасу після 

Другої світової війни 

 

Титаренко Олена Юріївна (аспірант кафедри історії і політичної теорії 

ДВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ)) Між 

свободою та примусом: становище творчої інтелігенції УРСР у 

повоєнний період (1945–1953 рр.) 

 

Касьянова Наталія Миколаївна (докторант кафедри історії та філософії 

історії Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова 

(м. Київ), к. і. н.) Вплив соціальної мобільності населення в УРСР на 

повсякденне життя (1940–1960-ті рр.) 

 

Бровко Артем Володимирович (аспірант кафедри історії України ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

(м. Старобільськ), магістр історії) «Погром з продовженням»: роль 

спогадів Надії Світличної у вивченні історії України 60–70-х рр. ХХ ст. 

 

Титаренко Оксана Олексіївна (доцент кафедри соціології управління 

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

доцент) Інтелігенція та державна влада: досвід конфліктної взаємодії 

 

Докашенко Галина Петрівна (завідувач кафедри вітчизняної та 

зарубіжної історії Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет» (м. Артемівськ 

(м. Бахмут)), д. і. н., професор) Педагогічна інтелігенція України в добу 

системної кризи радянського суспільства 

 

Докашенко Віктор Миколайович (професор кафедри вітчизняної та 

зарубіжної історії Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет» (м. Артемівськ 

(м. Бахмут)), д. і. н., професор) Профспілкові керівники як представники 

радянської номенклатури 



Стуканова Юлія Ростиславівна (лаборант кафедри історії України 

Донецького національного університету (м. Вінниця), к. і. н.) Художник 

Микола Несвітайло: приклад феномену внутрішнього емігрантства 

 

Богуненко Валерій Олександрович (зберігач фондів Часовоярського 

промислового історико-краєзнавчого музею, магістр історії) Гуманно-

естетичні ідеї у літературно-філософській творчості А. М. Федя 

 

Корнацький Ігор Аркадійович (головний зберігач фондів Артемівського 

краєзнавчого музею) Листування Ф. П. Максименка з В. П. Замковим 

(1980–1981 рр.) 

 

Касьянова Марина Миколаївна (доцент кафедри міжнародних відносин і 

зовнішньої політики Донецького національного університету (м. Вінниця), 

к. і. н., доцент) Кількісні характеристики українських мігрантів до 

країн Східної Європи 

 

Гулай Василь Васильович (завідувач кафедри міжнародної інформації НУ 

«Львівська політехніка», д. політ. н., доцент) Від репресій до репресій: 

релігійно-конфесійний вимір насадження тоталітарних / 

неототалітарних політичних режимів в України ХХ–початку ХХІ ст. 

 

Мась Катерина Сергіївна (студентка факультету комп’ютерних наук і 

технологій ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

(м. Красноармійськ)) Традиції просвітницької діяльності української 

інтелігенції: історія та сучасність 

 

Кіпко Олександр Ернестович (професор кафедри розробки родовищ 

корисних копалин ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

(м. Красноармійськ), д. т. н., професор), Сурженко Віта Миколаївна 

(старший викладач кафедри історії та права ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет» (м. Красноармійськ) Форми участі 

інтелігенції у волонтерському русі під час війни на Сході України 

 



Тодоров Ігор Ярославович (професор кафедри міжнародних студій та 

суспільних комунікацій Ужгородського національного університету, д. і. н., 

професор) Тодорова Наталія Юріївна (доцент кафедри полікультурної 

освіти та перекладу Ужгородського національного університету, 

к. філол. н., доцент) Інтелігенція в українському суспільстві: 

регіональний вимір в контексті витоків сучасної війни 

 

 

Секція 2 

Проблеми та перспективи української інтелігенції в контексті 

європейського розвитку культури 

(Аудиторія 3.318) 

 

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

Заступник голови: д. богословських н., к. філос. н., професор Микола 

Олександрович Нікульчев 

Секретар: старший викладач Патріка Євгенівна Хрімлі  

 

Липка Ольга Романівна (доцент кафедри гуманітарних дисциплін 

Львівської національної музичної академії ім. Миколи Лисенка, к. філос. н., 

доцент) Труднощі визначення релігійної інтелігенції 

 

Лазарович Надія Василівна (доцент кафедри теорії та історії культури 

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

доцент) Роль української інтелігенції у формуванні моделей культурної 

ідентичності 

 

Дарморіз Оксана Володимирівна (доцент кафедри теорії та історії 

культури Львівського національного університету імені Івана Франка, 

к. філос. н., доцент) Феномен інтелігенції в контексті проблеми 

культурної еліти 

 

Смирнова Марія Сергіївна (студентка факультету комп’ютерних наук і 

технологій (спеціальність «Релігієзнавство») ДВНЗ «Донецький 



національний технічний університет» (м. Красноармійськ)) Святость и 

интеллигенция в церковно-историческом контексте 

 

Хрімлі Патріка Євгенівна (старший викладач кафедри філософії ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет» (м. Красноармійськ)) 

Церковная традиция как способ сохранения идентичности 

христианства 

 

Петлякова Майя Ігорівна (магістр релігієзнавства) Влияние 

деятельности Петра Могилы на духовно-культурные изменения 

Украины и России 

 

Скалецький Петрович Михайло (доцент кафедри філософії НУ 

«Львівська політехніка», к. філос. н., доцент) Греко-католицьке 

духовенство в обороні української церкви та української культури 

 

Ліщинська Ольга Ігорівна (доцент кафедри теорії та історії культури 

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

доцент) Андрей Шептицький як представник української релігійної 

інтелігенції 

 

Кохановська Марія Григорівна (асистент кафедри теорії та історії 

культури Львівського національного університету імені Івана Франка, 

к. філос. н.) Я хотів би стати всім для всіх, щоб всіх спасти, – Андрей 

Шептицький 

 

Макаров Леонід В’ячеславович (магістрант кафедри філософії ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет» (м. Красноармійськ)) 

Любомир (Гузар) – участник развития гражданского общества в 

Украине 

 

Луковенко Ілля Геннадійович (доцент кафедри філософії ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет» (м. Красноармійськ), 

к. і. н.) Архієпископ Никон (Петін) як приклад православної церковної 

інтелігенції радянських часів 



Коржов Геннадій Олександрович (доцент кафедри соціології 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут», к. соц. н. доцент) Українська інтелігенція в пошуках власної 

ідентичності, або моральний занепад духовного провідника нації 

 

Снігирьова Лілія Михайлівна (старший науковий співробітник 

Українського центру культурних досліджень Міністерства культури 

України (м. Київ), к. філол. н., доцент) Роль інтелігенції у збереженні 

нематеріальної культурної спадщини 

 

Телеуця Валентина Василівна (завідувач відділу культурної політики 

Українського центру культурних досліджень Міністерства культури 

України (м. Київ), к. філол. н., доцент) Нематеріальна культурна 

спадщина південного регіону в наукових студіях та проектах творчої 

інтелігенції 

 

Низькопоклонна Катерина Ігорівна (студентка філологічного факультету 

Донецького національного університету (м. Вінниця) Взаємодія слова та 

живопису в творчості Е. Андієвської 

 

Овсянікова Дарія Дмитрівна (магістр релігієзнавства) Творчество Ивана 

Марчука в контексте проблематики исторических и культурных 

трансформаций 

 

Анісімов Костянтин Миколайович (студент факультету комп’ютерних 

наук і технологій (спеціальність «Релігієзнавство») ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет» (м. Красноармійськ)) Іван Воронаєв 

та його роль у становленні п'ятидесятницького руху в Україні 

 

Главатських Наталя Валеріївна (аспірант кафедри філософії ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет» (м. Красноармійськ)) 

Становлення неоязичництва – соціально-антропологічний вимір 

  



Секція 3 

Етичні та естетичні, освітянські та виховні виміри української 

інтелігенції в сучасних соціокультурних проектах 

(Аудиторія 3.319) 

 

Голова: д. філол. н., професор Олена Олександрівна Бровко (за згодою) 

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

Секретар: старший викладач Алла Євгенівна Скирда  

 

Кононенко Тетяна Володимирівна (професор кафедри соціально 

гуманітарних дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України 

(м. Кривий Ріг), д. філос. н., доцент) Интеллигенция: проблема 

идентификации 

 

Магрицька Ірина Василівна (доцент кафедри філології та перекладу 

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 

к. філол.  н., доцент) Інтелігенція і війна на Донбасі 

 

Михайловський Армен Олександрович (студент факультету 

комп’ютерних наук і технологій (спеціальність «Релігієзнавство») ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет» (м. Красноармійськ)) 

Роль и место научно-технической интеллигенции в условиях 

современной техногенной цивилизации 

 

Горбань Олена Вікторівна (доцент кафедри філософії і соціально-

політичних дисциплін Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка, к. філос. н., доцент), Пащенко Лілія 

Валеріївна (студентка 3-го курсу будівельного факультету Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка) Технічна 

інтелігенція: загальні і особливі риси та тенденції їх розвитку 

 

Поліщук Наталя Олександрівна (доцент кафедри економіки і 

підприємництва Красноармійського індустріального інституту ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет», к. е. н.), Дяченко 



Наталія Іванівна (завідувач кафедри загальнонаукової підготовки 

Красноармійського індустріального інституту ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет», к. і. н., доцент) Технічна 

інтелігенція як фактор суспільного розвитку 

 

Філіна Ірина Олександрівна (доцент кафедри філософії і соціально-

політичних дисциплін Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка, к. філос. н., доцент) Університетська 

інтелігенція: ознаки відчуженої праці 

 

Кабанець Марина Миколаївна (завідувач кафедри мовної підготовки 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

(м. Красноармійськ) к. пед. н., доцент) Теоретичні засади формування 

інформаційної культури майбутніх інженерів в процесі фахової 

підготовки 

 

Грабовенко Ірина Сергіївна (доцент кафедри мовної підготовки ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет», к. філол. н.), Скирда 

Алла Євгенівна (старший викладач кафедри мовної підготовки ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет») Роль мас-медіа у 

формуванні світоглядної позиції українського суспільства 

 

Барбукова Ірина Сергіївна (доцент кафедри світової літератури та 

російського мовознавства ДЗ «Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка» (м. Старобільськ), к. філол. н.) Віртуальна 

самопрезентація людини в Інтернет-щоденниках 

 

Корнієнко Владислав Русланович (студент факультету комп’ютерних 

наук і технологій (спеціальність «Філософія») ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет» (м. Красноармійськ)) Суспільно-

політичні процеси у творчості Григорія Сковороди і Тараса Шевченка 

(історія і сучасність) 

 

Комаровська Інна Олександрівна (Вінницький коледж будівництва і 

архітектури Київського національного університету будівництва і 



архітектури, старший викладач) Творча спадщина Якова Качури в 

контексті літератури «полоненого Відродження» 

 

Бровко Олена Олександрівна (професор кафедри української літератури і 

компаративістики Гуманітарного інституту Київського університету імені 

Бориса Грінченка, д. філол. н., професор) Мемуари І. М. Білогуба як 

художньо документальний твір 

 

Дмитренко Вікторія Ігорівна (професор кафедри української та світової 

літератур Криворізького державного педагогічного університету, 

д. філол. н., професор) В. Підмогильний як феноменальна особистість 

 

Бібік Олександра Миколаївна (магістр релігієзнавства) Розвиток 

української інтелігенції через призму еволюції фантастичної 

літератури 

 

Пушонкина Людмила Валеріївна (аспірант кафедри філософії і соціології 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

(м. Старобільськ)) Історична роль української інтелігенції у формуванні 

соціологічної науки 

 

Сабельникова Тамара Миколаївна (доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін Донецького юридичного  інституту МВС України, 

к. філол. н., доцент) Українська інтелігенція в еміграції: береження і 

збагачення національної духовності 

 

Тюлькін Олександр Віталійович (студент факультету комп’ютерних наук 

і технологій (спеціальність «Філософія») ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет» (м. Красноармійськ)) Роль украинской 

интеллигенции в процессе построения правового, демократического 

государства 

 

Єлякіна Ольга Сергіївна (доктор богослов’я, доцент) Вплив 

індивідуальних якостей особистості на формування соціальної групи 

(постановка проблеми)  



Секція 4 

Феномен інтелігенції в українській та світовій філософській традиції 

(Аудиторія 3.222) 

 

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

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

Секретар: магістрант Дар’я Олександрівна Жидкова  

 

Давидов Павло Григорович (доцент кафедри філософії, соціально 

гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови 

Донецького національного медичного університету ім. Максима Горького 

(м. Красний Лиман), к. філос. н., доцент) Інтелігентність як ідеологія 

моральної відповідальності: засоби формування національної 

інтелігенції 

 

Рябокляч Віктор Васильович (доцент кафедри філософії і соціально-

політичних дисциплін Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка, к. філос. н., доцент) Феномен 

трагізму інтелігенції 

 

Жидкова Дар’я Олександрівна (магістрант кафедри філософії ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет» (м. Красноармійськ)) 

Экзистенциальный характер эсхатологической концепции 

Г. С. Сковороды 

 

Білоножко Євгеній Павлович (доцент кафедри філософії Київського 

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

доцент) Двомовність та постколоніальність 

 

Кашуба Марія Василівна (завідувач кафедри гуманітарних дисциплін 

Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка, 

д. філос. н., професор) Досягнення істориків української філософії часів 

«застою» 

 



Аляєв Геннадій Євгенович (завідувач кафедри філософії і соціально-

політичних дисциплін ПНТУ ім. Юрія Кондратюка, д. філос. н., професор), 

О предмете изучения русской философии в Украине 

 

Нікульчев Микола Олександрович (завідувач кафедри філософії ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет» (м. Красноармійськ), 

д. богословських н., к. філос. н., професор) Оригінальність інтерпретацій 

Всеєдності у Пушкінській промові Ф. М. Достоєвського 

 

Голубенко Олександр Васильович (старший викладач кафедри 

теоретичної і практичної філософії Харківського національного 

університету ім. В. Н. Каразіна, к. філос. н.) Трансценденція, трансгресія, 

дигресія та «постгетерономні» цінності: українська інтелігенція та 

«революційна Подія» 

 

Дойчик Максим Вікторович (заступник декана філософського 

факультету, доцент кафедри філософії та соціології Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ), 

к. філос. н., доцент) Роль університету у вихованні гідного громадянина: 

досвід академічної чесності 

 

Карпенко Андрій Олексійович (доцент кафедри філософії, соціально-

політичних і правових наук Донбаського державного педагогічного 

університету (м. Слов’янськ) к. філос. н.) Лінгвістичний поворот 

філософської історіографії 

 

Стасенко Станіслав Олександрович (докторант кафедри філософії 

Донецького національного університету (м. Вінниця), к. філос. н., доцент) 

Условия возникновения и развития научной интеллигенции: 

исторический опыт и реалии ХХ века 

 

Целік Маргарита Сергіївна (студентка факультету машинобудування, 

екології та хімічних технологій ДВНЗ «Донецький національний технічний 

університет» (м. Красноармійськ)), Шкель Катерина Олександрівна 

(студентка факультету біотехнологій і біотехніки НТУУ «Київський 



політехнічний інститут») Творча спадщина В. І. Вернадського як вияв 

наукової ідентичності інтелігенції 

 

Блащишин Олег Іванович (доцент кафедри філософії ДВНЗ «Донецький 

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

доцент), Рязанов Давид Ігорович (студент факультету комп’ютерних наук 

і технологій (спеціальність «Філософія») ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет» (м. Красноармійськ)) Концепция культурно-

исторических типов Н. Я. Данилевского как теоретическая 

предпосылка формирования цивилизационного подхода в 

исследовании истории 

 

Шпетна Світлана Анатоліївна (завідувач кафедри культурології і кіно- 

телемистецтва ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка» (м. Старобільск), к. пед. н., доцент) Філософія життя молодої 

інтелігенції Луганщини 

 

Ларіна Олена Дмитрівна (аспірант кафедри філософії ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет» (м. Красноармійськ)) Проблема 

есхатології в інтелектуальній думці російської православної філософії 


