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НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Голова: 

Пшінько О. М. – доктор технічних наук, професор, ректор Дніпропетровського 

національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 

 
Заступники голови комітету: 

Лях В. В. – д-р філос. наук, проф., зав. відділом Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди 

НАНУ (м. Київ); 

Хміль В. В. – д-р філос. наук, проф., зав. каф. філософії і соціології ДНУЗТ. 

 

Члени наукового комітету: 

Васильєва І. В. – д-р філос. наук, доц., зав. каф. філософії та соціології Національного 

медичного університету ім. О. О.Богомольця (м. Київ); 

Висоцька О. Є. – д-р філос. наук, проф., декан факультету відкритої освіти 

Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; 

Власова Т. І. – д-р філос. наук, проф., зав. каф. філології та перекладу ДНУЗТ; 

Воронов В. В. – д-р соціолог. наук, проф., провідний науковий співробітник Інституту 

соціології Російської академії наук (м. Москва); 

Габрінець В. О. – д-р техн. наук, проф., зав. каф. теплотехніки ДНУЗТ; 
Гужва О. П. – д-р філос. наук, проф., зав. каф. історії Української державної академії 

залізничного транспорту (м. Харків); 

Заруба В. М. – д-р істор. наук, проф. Дніпропетровського гуманітарного університету; 

Ковтун В. В. – канд. істор. наук, доц., зав. каф. українознавства ДНУЗТ; 

Корх О. М. – д-р філос. наук, проф., проректор Академії митної служби України 

(м. Дніпроперовськ); 

Кравець В. П. – д-р пед. наук, проф., дійсний член НАПН України, ректор 

Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка; 

Мямлін С. В. – д-р техн. наук, проф., проректор з наукової роботи ДНУЗТ, лауреат 

Державної премії України в галузі науки і техніки; 

Осетрова О. О. – д-р філос. наук, проф., зав. каф. соціальної роботи Дніпропетровського 

національного університету ім. Олеся Гончара; 

Решетніченко А. В. – д-р філос. наук, проф. Академії митної служби України 

(м. Дніпроперовськ); 

Сидоренко М. М. – д-р філос. наук, проф. Буковинського державного медичного 

університету (м. Чернівці); 

Токовенко А. С. – д-р філос. наук, проф. Дніпропетровського національного університету 

ім. Олеся Гончара; 

Яцук Н. Є. – канд. філос. наук, доктор філософії Івано-Франківського університету 

права ім. короля Данила Галицького, зав. каф. філософії, філософії права і 

юридичної психології; 

 

 

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

1. Антропологічний ракурс філософії техніки та філософії науки: 

Голова секції – Шубін В. І., канд. філос. наук, проф. кафедри гуманітарних 

дисциплін,  Дніпропетровської фінансової академії. 

2. Антропологічні аспекти ґендерних досліджень: 

Голова секції – Власова Т. І., д-р. філос. наук, проф., зав. каф. філології та 

перекладу ДНУЗТ. 
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3. Історико-філософські рефлексії в епоху постмодерну: 

Голова секції – Малівський А. М., канд. філос. наук, доц. кафедри філософії і 

соціології ДНУЗТ. 
4. Суспільно-політична проблематика сучасної філософії: 

Голова секції – Айтов С. Ш., канд. істор. наук, доц. кафедри філософії і соціології 

ДНУЗТ. 
5. Філософські проблеми мови: 

Голова секції – Варшавський О. П., канд. філос. наук, доц. кафедри філософії і 

соціології ДНУЗТ. 
 

 

ВІДКРИТТЯ  ТА  ПОРЯДОК  РОБОТИ  КОНФЕРЕНЦІЇ 

ауд. 262 (читальний зал наукової літератури бібліотеки) 

 

26 квітня 2012 

9.00 – 10.00  реєстрація учасників 

10.00 – 12.00  пленарне засідання 

12.00 – 13.00  обідня перерва 

13.00 – 16.00  секційні засідання 

17.00 – 20.00  вечірнє засідання 

27 квітня 2012 

10.00 – 13.00  робота в секціях 

13.00 – 14.00  обідня перерва 

14.00 – 16.00  заключне пленарне засідання 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Вступне слово ректора університету професора Пшінька Олександра 

Миколайовича. 
 

 Хміль Володимир Васильович – д-р філос. наук, проф. кафедри філософії і 

соціології ДНУЗТ 

«Парадокси сучасної демократії» 

 

Мямлін Сергій Віталійович – д-р техн. наук, проф., проректор з наукової роботи 

ДНУЗТ, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 

«Философия проектирования и испытаний железнодорожной техники» 

 

 Малівський Анатолій Миколайович – канд. філос. наук, доц. кафедри філософії 

і соціології ДНУЗТ 

 «Антропологічна метафізика як альтернатива технократизму» 
 

 Власова Тетяна Іванівна – д-р філос. наук, проф., зав. каф. філології та перекладу 

ДНУЗТ 

«Трансформации феминизма как метанарратива модерна» 

 

 Лях Віталій Васильович – д-р філос. наук, проф., зав. відділом Інституту 

філософії ім. Г. С. Сковороди НАНУ (м. Київ) 

 «Модифікації ідентичності в добу постмодерну» 
 

 Шубін Василь Іванович – канд. філос. наук, проф. кафедри гуманітарних 

дисциплін; доц. Дніпропетровської фінансової академії 
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«Техногенная цивилизация как угроза человеческим ценностям» 

 

Осетрова Оксана Олександрівна – д-р філос. наук, проф., зав. каф. соціальної 

роботи Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара  

«Суїцидальні записки: філософія мови й життя»  

 

 

СЕКЦІЯ 1. 

АНТРОПОЛОГІЧНИЙ РАКУРС ФІЛОСОФІЇ ТЕХНІКИ 

ТА ФІЛОСОФІЇ НАУКИ 

 

Голова секції: Шубін Василь Іванович – канд. філос. наук, проф. кафедри 

гуманітарних дисциплін; доц. Дніпропетровської фінансової академії 

 
Волошин 

Володимир 

Вікторович 

Донецький національний університет 

«Принцип фальсифікації: релігієзнавчий ракурс» 

Горбатюк Тарас 

Віталійович  

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ) 

«Сучасне парадигмальне зрушення в фундаментальній науці: 

світоглядне значення» 

Cамарський Андрій 

Юрійович 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ) 

«Світоглядні наслідки принципу невизначеності в динаміці 

складних систем» 

Барта Володимир 

Володимирович 

Івано-Франківський національний медичний університет  

«Проблема істини у філософії Лева Шестова» 

Габрінець 

Володимир 

Олексійович 

Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту ім. академіка В. Лазаряна 

«Проблемы истины в розвитии техники» 

 

Петрушин Олексій 

Олексійович 

ГВУЗ «УДХТУ» (м. Дніпропетровськ) 

«Людина і техніка» 

Бартусяк 

Павло 

Миколайович 

Вінницький національний технічний університет 

«Реактуалізація наукових фактів у філософії Дельоза» 

Снітько  

Дмитро Юрійович 

Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту ім. академіка В. Лазаряна 

«Порівняльний аналіз онтології в сцієнтизмі та релігійній 

філософії Заходу ХХ ст.» 

Трєпак Слав’яна 

Юріївна 

Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту ім. академіка В. Лазаряна 

«Феномен розвитку техніки та майбутнє людства» 

Хілько  

Євгенія Валеріївна 

Київський національний університет ім. Т.Шевченка  

«Розкол у православній церкві. Проблема визначення 

канонічності УПЦ-КП» 

Печеранський Ігорь 

Петрович 

Київський національний університету культури і мистецтв 

«Антропологічний ракурс філософських досліджень у 

православному духовно-академічному теїзмі ХІХ – поч. ХХ ст.»  

Дадівєріна Н. І.  Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця (м. Київ) 

«Культура, економіка, релігія: напрями аналізу інновацій» 

Мудрак В. І. Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ) 

«Сучасні тенденції інформаціологічного техніко-

технологічного забезпечення фахової компетентності в 
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системі вищої освіти в контексті антропологічного розвитку» 

Грановський А.М. Дніпропетровська державна фінансова академія 

«Антропологічний аспект легенди про Люцифера» 

Пивоварська Ксенія 

Сергіївна 

Полтавський національний педагогічний університет 

ім. В.Г.Короленка 

«Мультиідентичність у віртуальних соціальних мережах» 

Стецюк  

Роман 

Володимирович 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і 

газу 

«Методологічні аспекти дослідження православної 

антропології» 

Хуссейн Хавкар 

Джаафар 

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет 

ім. К. Д. Ушинського» (м. Одеса) 

«Філософія історії: рух до істини» 

 

 

СЕКЦІЯ 2. 

АНТРОПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ҐЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Голова секції: Власова Тетяна Іванівна – д-р філос. наук, проф., зав. каф. 

філології та перекладу ДНУЗТ 

 
Кравець 

Володимир 

Петрович, 

Кравець 

Світлана 

Володимирівна 

Тернопільський національний педагогічний університет 

ім. Володимира Гнатюка 

 

Тернопільський національний педагогічний університет 

ім. Володимира Гнатюка 

«Вплив фемінізму на становлення ґендерної педагогіки» 

Власова Ольга 

Петрівна 

Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту ім. академіка В. Лазаряна 

«Екзистенціалізм та інтерпретація гендерної рівності у 

"ДРУГІЙ СТАТІ"С. де Бовуар» 

Колієва Ірина 

Анатоліївна 

Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту ім. академіка В. Лазаряна 

«Оппозиция "пол – гендер" как отражение дихотомии 

"природа – культура"» 

 

Купцова 

Тетяна 

Анатоліївна 

Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту ім. академіка В. Лазаряна 

«Ментальність чоловіків і жінок та соціобіологічний 

есенціалізм» 

Пантилеєнко 

Катерина 

Сергіївна, 

Мунтян Антоніна 

Олександрівна 

Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту ім. академіка В. Лазаряна 

 

Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту ім. академіка В. Лазаряна 

«Концептуальные основания изучения идентичности» 

Армен Анастасія 

Сергіївна 

Донецький національний технічний університет 

«Возникновение понятия "женской субъективности"» 

в философии» 

Калько Ірина 

Василівна 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 

«Щодо сутності поняття "гендерна культура"» 

Шульга Ірина 

Мирославівна  

Тернопільський національний педагогічний університет 

ім. Володимира Гнатюка 

«Валеологічна культура молодших школярів: крізь призму 

гендеру» 



6 
 

Ковтун Віра 

Володимирівна  

Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту ім. академіка В. Лазаряна 

«Гендерна політика: ідеї та реалії» 

Oksana Kikinezhdi Gender Studies Center, Ternopil National Pedagogical University, 

Ternopil, Ukraine 

«Тhe Formation of Youth's Gender Culture in Ukraine: Traditions 

and Innovations» 

 

 

СЕКЦІЯ 3. 

ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ РЕФЛЕКСІЇ В ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНУ 

 

Голова секції: Малівський Анатолій Миколайович – канд. філос. наук, доц. 

кафедри філософії і соціології ДНУЗТ. 

 
Вершина 

Вікторія 

Анатоліївна 

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара 

«Сущность человека в интерпретативной антропологии 

Клиффорда Гирца» 

Сидоренко Микола 

Миколайович, 

Троянський Володимир 

Андрійович 

Буковинський державний медичний університет (м. Чернівці) 

 

Буковинський державний медичний університет (м. Чернівці) 

 

«Антропологічна спрямованість вітчизняної філософії» 

Гейко Світлана 

Миколаївна 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ) 

«Філософський зміст іронії у постмодерністських концепціях» 

Супрун Аліна 

Григорівна 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ) 

«Проблема формування навколишньої дійсності: філософсько-

антропологічний контекст» 

Ткаченко Олександр 

Анатолійович 

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана 

Франка 

«Антропологічні виміри традиції як духовної реальності». 

Вакулик Ірина Іванівна Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ) 

 «Спілкування як екзистенція людського буття» 

Піченікова Світлана 

Григорівна  

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 

«Феномен естетичної антропології в контексті розвитку 

українського поетичного кіно» 

Пронякін Володимир 

Іванович 

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара 

«К семиотической гетерогенности 

идентификационных критериев запада и востока 

(культурно-антропологический аспект)» 

Стецюк Роман 

Володимирович 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і 

газу 

«Методологічні аспекти дослідження православної 

антропології» 

Кичкирук Тетяна 

Василівна 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ) 

«Нелінійне мислення в контексті розвитку філософської думки» 

Баранько Яна 

Станіславівна 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

«Джерела християнського канонічного права: проблема 

інтепретацій» 

Аврахова Лаура 

Вікторівна 

Національна металургійна академія України (м. Дніпропетровськ) 

«Диалог культур как предмет изучения философии диалогизма» 
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Бочуля Олена Василівна Львівський національний університету імені Івана Франка  

«Структурні трансформації повсякденності епохи 

постмодерну» 

Данилова  

Тетяна Вікторівна 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ) 

«Проблема людської ідентичності у постмодерній картині 

світу» 

Скрицька Наталія 

Василівна 

Буковинський державний медичний університету (м. Чернівці) 

«Образ людини у філософії модерну та постмодерну» 

Євтушенко Раїса 

Олександрівна 

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара 

«Рецепция историко-философского знания в эпоху 

постмодерна» 

 

Литвин Тимур 

Сергійович 

Полтавський національний педагогічний університет 

ім. В.Г.Короленка  

«Культурний плюралізм: на марґінесі модерну і постмодерну» 

Корх Олександр 

Миколайович 

Академія митної служби України (м. Дніпропетровськ) 

«Цінності індивідуалізму в філософії постмодерну» 

Олещенко Марія 

Сергіїївна 

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара  

«Симуляційні процеси в сучасному суспільстві» 

Божко Юлія  

Сергіївна 

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара  

«Постмодерн: эпоха Нарцисса» 

Янченко Дмитро 

Анатолійович  

Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту ім. академіка В. Лазаряна 

«Людська сутність та людське існування в філософії 

постмодерну»  

Тибайкина Тетяна 

Леонідівна  

 

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара 

«Культура постмодерну та сучасний кінематограф» 

Таранець Єлизавета 

Ігорівна 

Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту ім. академіка В. Лазаряна 

«Проблема людини та культури в філософії Гегеля» 

Черкашина Наталія 

Олегівна 

Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту ім. академіка В. Лазаряна 

«Феномен людини в Августина Блаженного» 

Дів’ятко Наталія 

Володимирівна 

 

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти 

«Постмодерн і природний міф: точки дотику і конфліктні 

ситуації» 

Шабанова Юлія 

Олександрівна  

ДВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ) 

«Философская мистика в пространстве западноевропейской 

философии»  

Глухова Оксана 

Геннадіївна 

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького 

«Ідеальний образ: соціокультурні детермінанти і функції» 

Ліпінська Олена 

Францівна 

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет 

ім. К. Д. Ушинського» (м. Одеса) 

«Історіософський аспект драматургії Валерія Шевчука» 
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СЕКЦІЯ 4. 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ 

 

Голова секції: Айтов Спартак Шалвович – канд. істор. наук., доц. кафедри 

філософії і соціології ДНУЗТ 

 
Паращевіна Ольга 

Степанівна 

Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту ім. академіка В. Лазаряна 

«Формування духовності студентської молоді як одна із 

складових  виховного процесу у вищих навчальних закладах 

України» 

Гужва Олександр 

Павлович, 

Петрушов Володимир  

Миколайович 

Українська державна академія залізничного транспорту 

(м. Харків) 

Українська державна академія залізничного транспорту 

(м. Харків) 

«Повага як одне з основних понять соціокультури» 

Айтов Спартак 

Шалвович 

Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту ім. академіка В. Лазаряна 

«Познавательная динамика историко-антропологических 

исследований в ХХ - начале ХХІ ст.» 
 

Бабаян  

Гариб Михайлович 

Університет Месроп Маштоц (м. Степанакерт, Вірменія) 

«Исторические, духовные и военно-политические связи 

России и Карабаха (Арцаха)» 

Культенко  Валентина 

Павлівна 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ) 

«Освітні стратегії в постмодерних конотаціях» 

Лаута  

Олена  Дмитрівна 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ) 

«Проблема формування внутрішнього досвіду в 

постмодерністській педагогіці» 

Шевчук  

Дмитро Михайлович 

Національний університет «Острозька академія» (м. Острог) 

«Від biospolitikos до homosacer: антропологічний аспект 

сучасної (біо)політики» 

Воронов Віктор 

Васильович 

Інститут соціології Російської академії наук (м. Москва) 

«Философия и социология материальной культуры: 

историческая рефлексия в XXI веке» 

Окорокова  

Віра Вікторівна 

Південноукраїнський національний педагогічний університет 

ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса) 

«Місце концепції множинності світів у вивченні утопії як 

соціокультурного явища» 

Андросова-Байда 

Дарина Олександрівна, 

Барабаш Наталья 

Олександівна 

Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту ім. академіка В. Лазаряна 

 

Криворізький факультет національного університету 

«Одеська юридична академія»  

«Фетиш» – корисна категорія історичного аналізу» 

Соколова Катерина 

Володимирівна 

Дніпропетровський університет економіки та права 

ім. А. Нобеля 

«Інформатизація як глобальна комунікативна система» 

Іщенко-Cеменко 

Наталія Анатолівна 

Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту ім. академіка В. Лазаряна 

«Концепт справедливости и философия Платона» 

Толстов 

Іван Вікторович 

Українська державна академія залізничного транспорту 

(м. Харків) 
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«Політика в ситуації постмодерну» 

Петінова Оксана 

Борисівна 

Південноукраїнський національний педагогічний університет 

ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса) 

«Особистість ринкового типу: міф чи потреба 

суспільства?» 

Карпенко  

Андрій Олексійович  

Слов’янський державний педагогічний університет 

«Диалектика трансагрессии и аскетизма: идеология 

современного капитализма» 

Хміль Тетяна 

Володимирівна 

Дніпропетровський регіональний інститут державного 

управління національної академії державного управління при 

Президентові України  

«Релігійні трансформації в умовах глобалізації» 

Андруцька Яна 

Вікторівна 

Дніпропетровський національногий університет 

ім. О. Гончара  

«Відображення уявлень про життя та смерть в 

стародавніх релігійних віруваннях українців» 

Окорокова Віра 

Вікторівна  

 

Південноукраїнський національний педагогічний університет 

ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса) 

«Телеологічні засади функціонування утопічної думки в 

суспільстві» 

Александровська 

Валентина Миколаївна 

Донецький національний медичний університет 

ім. М. Горького 

«Психологический анализ культурних установок в 

философии Джозефа Хендерсона» 

Демченко Євген 

Борисович 

Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту ім. академіка В. Лазаряна 

«Становлення поглядів молодого викладача крізь призму 

сковородинського гуманізму» 

Озерова Ольга Олексіївна Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту ім. академіка В. Лазаряна 

 «Філософія серця» П. Юркевича як феномен українського 

буття» 
Юрков Дмитро  

Андрійович 

Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту ім. академіка В. Лазаряна 

«Місце людини в поглядах античних філософів» 

Мурашкiн Михайло 

Георгієвич 

 

Приднiпровська державна академiя будiвництва та архiтектури 

(м. Дніпропетровськ) 

«Антропологические измерения при реформировании 

образования Украины в эпоху постмодерна» 

 

 

 

СЕКЦІЯ 5. 

ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ МОВИ 

 

Голова секції: Варшавський Олександр Павлович – канд. філос. наук, доц. 

кафедри філософії і соціології ДНУЗТ. 

 
Васильєва Ірина 

Василівна 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця (м. Київ) 

«Проблеми мови і релігії: філософсько-регілієзнавчі аспекти» 

Висоцька Ольга 

Євгенівна 

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти 

«Гіпертекст як основа побудови мовного середовища у культурі 

постмодерну» 

Яцук Наталія Івано-Франківський університет права імені короля Данила 
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Євгенівна 

  

Галицького 

«Антропо-соціологічні виміри лінгвістичної теорії О. Потебні» 

Йосипенко Оксана 

Миколаївна 

Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України (м. Київ) 

«Онтологічні імплікації атомістичної та голістської філософії 

мови» 

Кац Людмила 

Аркадьевна 

Хайфський університет (м. Хайфа, Ізраїль) 

«Относительность истины пограничного предложения» 

Куцурук Вікторія 

Михайлівна 

Київський національний університету будівництва й архітектури 

«Мова та її «місце» у філософській антропології І. Франка» 

Романюк Оксана  

Вікторівна 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця (м. Київ) 

«Кілька завваг щодо взаємозв'язку професійної мови і якості освіти 

у медичних ВНЗ» 

Хміль Інна 

Володимирівна 

 

Інститут управління, бізнесу і права (м. Ростов-на-Дону, Росія) 

«О проблеме эволюции письменного знака» 

Бурдейна Тетяна 

Леонідівна 

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет 

ім. К. Д. Ушинського» (м. Одеса) 

«Етнокультурна символіка в аспекті інтеркультурної 

лакунарності» 

Ільїна Анна Валеріївна Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України (м. Київ) 

«Саморефлексивність поетичної мови у постструктуралістському 

дискурсі» 

Мисик Ірина Георгіївна ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет 

ім. К. Д. Ушинського» (м. Одеса) 

«Тематизація проблем мови в європейській філософській традиції» 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Голова: 

Хміль В. В. – д-р філос. наук, проф., зав. каф. філософії і соціології ДНУЗТ. 

 

Заступник голови: 

Малівський А. М. – канд. філос. наук, доц. кафедри філософії і соціології. 

 

Члени організаційного комітету: 

Варшавський О. П. – канд. філос. наук, доц. кафедри філософії і соціології; 

Власова О. П. –– канд. філос. наук, ст. викладач кафедри філософії і соціології; 

Дешко Л. К – канд. істор. наук, доц. кафедри філософії і соціології; 

Лобода Г. В. – ст. лаборант кафедри філософії і соціології; 

Колесникова Т. О. – директор науково-технічної бібліотеки; 

Матвєєва О. В. – зав. сектором електронної бібліотеки НТБ; 

Миргородська А. І. – зав. відділом науково-технічної інформації НДЧ;  

Хитрич О. В. – відповідальний секретар, бібліотекар 1 категорії НТБ; 

Паращевіна О. С. – канд. істор. наук, доц. кафедри філософії і соціології; 

Пономаренко І. Ю. – канд. істор. наук, доц. кафедри філософії і соціології. 


