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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. 

 

Заступник голови комітету: 

Мямлін С. В. – доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи 

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту 

імені академіка В. Лазаряна. 

 

Члени наукового комітету: 

Васильєва І. В. – д-р філос. н., доц. Національного медичного університету імені 

О.О.Богомольця, зав. каф. філософії та соціології. 

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

Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

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

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

Інституту соціології Російської академії наук  

Гужва О. П. – д-р філос. н., проф., зав. каф. історії Української державної 

академії залізничного транспорту (м. Харків). 

Заруба В. М. – д-р істор .н., проф. Дніпропетровський гуманітарний університет  

Ковтун В. В. – канд. істор. н., доц., зав. каф. українознавства 

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

Кривчик Г.Г. – д-р істор. н., проф., дійсний член НАПН України, професор 

кафедри українознавства  

Лях В.В. – д-р філос. н., проф., зав. відділом Інституту філософії імені 

Г.С.Сковороди НАНУ  

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

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

університету. 

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

університету ім. Олеся Гончара  

 

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

 

1. Антропологічні штудії в історії філософії  
Голова секції – Малівський Анатолій Миколайович, канд. філос. н., доц. 

кафедри філософії і соціології ДНУЗТ 

 

2. Антропологічні аспекти ґендерних досліджень  
Голова секції – Власова Тетяна Іванівна, д-р. філос. наук, проф., зав. каф. 
філології та перекладу ДНУЗТ. 
 

3. Суспільно-політична проблематика сучасної філософії  
Голова секції – Айтов Спартак Шалвович, канд. істор. наук., доц. кафедри 

філософії в соціології ДНУЗТ 

 

 

 

 

ВІДКРИТТЯ ТА ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

ауд. 262 (читальний зал наукової літератури бібліотеки) 

 18 квітня 2013 

9.30 – 10.30 реєстрація учасників 

10.30 – 12.30 пленарне засідання 

12.30 – 13.30 обідня перерва 

13.30 – 16.30 секційні засідання 

17.00 – 20.00 вечірнє засідання 

 19 квітня 2013 

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. 

 

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

перекладу ДНУЗТ 

«Феминистский дискурс осмысления мира и рациональность в 

постмодерне» 

 

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

філософії і соціології ДНУЗТ 

«Істотні зміни в методології тлумачення спадщини Р.Декарта» 

 

Висоцька Ольга Євгенівна  - д-р філос. н., доц., декан факультету відкритої 

освіти  Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
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«Сутність комунікативних практик постмодерну» 

 

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

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

«Сучасне інформаційне суспільство: антропокультурний вимір» 

 

Петрушов Володимир Миколайович – д-р філос. н.,проф., завідувач кафедри 

філософії та соціології Української державної академії залізничного транспорту 

(м. Харків) 

«Герменевтична феноменологія як онтологічний вимір філософії» 

 

Хміль Володимир Васильович – д-р філос. наук, проф., зав. каф. кафедри 

філософії і соціології ДНУЗТ  

«Світоглядні орієнтири постіндустріальної цивілізації» 

 

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

дисциплін Дніпропетровської  фінансової академії 

«Технократический пессимизм Освальда Шпенглера» 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ 1.  
АНТРОПОЛОГІЧНІ ШТУДІІ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ 

 
Голова секції: Малівський Анатолій Миколайович, канд. філос. н., доц. 

кафедри філософії і соціології ДНУЗТ 
 

Аксьонова Віра 

Ігорівна 

 

Кіровоградська льотна академії Національного авіаційного 

університету 

«Антропологічні аспекти усвідомлення сенсу буття» 

Клименко Олексій 

Борисович 

 

ЗАО «Донецксталь - МЗ» 

«Неопаламизм как основное направление православной 

философии начала ХХІ столетия» 

Бартусяк Павло 

Миколайович 

 

Вінницький національний технічний університет 

«Підходи тлумачення історії філософії у творах Дельоза» 

Висоцька Ольга 

Євгенівна 

 

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти  

«Сутність комунікативних практик постмодерну»  

Данилова 

Тетяна 

Вікторівна 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування (м. Київ) 

«Постмодерн: pro et contra. Соціально – історичний і 

культурологічний дискурс 50-80-х років ХХ століття» 

Карпенко Андрій Донбаський державний педагогічний університет 
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Олексійович 

 
«Деконструкція як об’єкт дослідження: проблема методології.» 

Олещенко Марія 
Сергіївна 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 

«Понятие «симулякр» в творчестве Тит Лукреция Кара» 
 

Попова Олена 
Вікторівна  

 
Попов Володимир 
Юрійович  

Макіївський економіко-гуманітарний інститут, Донецький 
національний університет 
«Категорії ідентичності та тотожності в постмодернізмі» 

Рагозіна Тетяна 

Едуардівна 

 

Донецкий национальный технический университет 

«Проблема «начала» культуры в зеркале редукционизма» 

Снітько Дмитро  

Юрійович 

Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту ім. академіка В. Лазаряна 

«Екзистенційне визначення поняття «бездіяльність»» 

Тибайкіна Тетяна 

Леонідівна 

Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту ім. академіка В. Лазаряна 

«Категория означивания в философии постмодернизма» 

Єрмоленко Валентин 

Валентинович 

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту 

ім. академіка В. Лазаряна 

«Реконструкція вчення Д. Юма про природу людини у 

постмодернізмі (філософсько-історичні уроки Ж. Дельоза)» 

Толстов Іван 

Вікторович 

  

Українська державна академія залізничного транспорту 

«Політика в ситуації постмодерну» 

Шишкін Дмитро 

Олександрович 

 

Дніпропетровський Національний університет імені Олеся Гончара 

«Деаксіологізація метафізичних засад: аргументація Фредеріка 

Джеймісон» 

Пантилеєнко Катерина 

Сергіївна 

Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту ім. академіка В. Лазаряна 

«Культурные основания проблематизации идентичности» 

Яцук Наталія 
Євгенівна 

Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького 
«Посмодернізм – ейдос чи симулякр («щойність» чи рефлексія 
«щойності»)?» 

Колієва Ірина 

Анатоліївна 

Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту ім. академіка В. Лазаряна 

«Дискурс культури та мовні комунікації» 

Трєпак Славяна 

Юріївна 

Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту ім. академіка В. Лазаряна 

«Історичні долі філософії марксизму» 

Зімарьова Юлія 

Вікторівна 

Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту ім. академіка В. Лазаряна 

«Самокритика Просвітництва в «Кандиді» Вольтера» 

Корабльова Олена 

Валентинівна 

 

 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва) 

«Смысловые парадигмы современной знаково–символической 

реальности» 
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Марченко Тарас 

Григорович 

 

Ужгородская украинская Богословская академия  

«Аспекты самоактуализации личности в эпоху постмодерна» 

Оборина А.М. 

Национальная металлургическая  академия Украины 

«Личностная ответственность в современном обществе» 

 
 
 

  

 

СЕКЦІЯ 2. 

АНТРОПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ҐЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

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

філології та перекладу ДНУЗТ 

 

Білан Наталія 

Іванівна 

Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту ім. академіка В. Лазаряна 

 «Каузативные отношения в системе отношений семантико-

синтаксических структур высказываний русского языка» 
 
Власова Ольга 
Петрівна 

Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту ім. академіка В. Лазаряна 

«Гендерна проблематика в історії філософії» 

Іовова Лілія 
Валеріївна 
 

Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту ім. академіка В. Лазаряна 

«Феминистическая педагогика: проблемы познания и 
практики обучения» 

Кац Людмила 
Аркадіївна Хайфський університет (м. Хайфа, Ізраїль) 

«Measurement of Vague Predicates» 

Ковтун Віра 

Володимирівна 

Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту ім. академіка В. Лазаряна 

«Гендерні відносини у сфері сімейного життя» 

Купцова Тетяна 
Анатоліївна 

Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту ім. академіка В. Лазаряна 

«Філософський аспект гендерного критичного літературного 

проекту» 

Костюк 

Наталя 

Петрівна 

Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту ім. академіка В. Лазаряна 

«Співвідношення гендерної рівності з правовим 

статусом людини і громадянина» 

Пантелеєва Ірина 

Анатоліївна 

Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского 

«Античная агональность: философия contra риторика» 

Палагнюк М.М. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і 

газу 
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«Гендерна проблематика – культурно-філософський аспект» 

Пішак Оксана 

Василівна 

 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і 

газу 

«Позитивні  і негативні тенденції розвитку сучасних 

інформаційних технологій» 

Пустова Марія 

Іванівна  

Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту ім. академіка В. Лазаряна 

«Картина мира» и мировоззрение в гендерных исследованиях 

и феминизме 

Степанов В’ячеслав 

Володимирович 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

«Метафора як засіб раціоналізації містичного досвіду» 

 
 
 

СЕКЦІЯ 3.  
 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА СУЧАСНОЇ 

ФІЛОСОФІЇ 

 

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

філософії в соціології ДНУЗТ 

 

Паращевіна Ольга 

Степанівна  

 

Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту ім. академіка В. Лазаряна 

«Виховання національної самосвідомості та духовності 

студентської  молоді через гуманітарну складову освіти у 

вишах» 

Скальська Дарія 

Миколаївна 

  

Івано-Франківський національний технічний університет нафти 

і газу  

«Філософсько-антропологічні рефлексії сучасної науки» 

Водянікова 

Ірина 

Федорівна 

Южный федеральный университет (г.Ростов-на-

Дону) 

«Субъект науки: изменение ценностных установок» 

Воронкова Валентина 

Григорівна 

Запорожская государственная инженерная академия 

(г.Запорожье) 

«Формирование нового мировоззрения, нового человека, 

нового общества будущего» 

Іванов Олексій 

Олександрович 

«Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса) 

«Біотехнологізація та медикалізація здоров’я: панацея чи 

пастка?» 

Терешкун Оксана 

Федорівна  

Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича 
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«Анторопологічний концепт техносфери» 

Шевчук Дмитро 

Михайлович 

 

Інститут вищої освіти НАПН України 

«Людина і політика в контексті функціонування «машини 

політичного»» 

Шубін Василь Іванович Дніпропетровська фінансова академія 

«Технократический пессимизм Освальда Шпенглера» 

Юрікова Світлана 

Анатоліївна 

 

«Перспективы человечества в условиях техногенной 

цивилизации» 

Айтов Спартак 
Шалвович 

Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна 

«Філософія культури М. М. Бахтіна: історично-

антропологічні виміри» 

Токарєв Сергій 
Олександрович  

Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна 

«Екологічні проблеми сьогодення» 

Терентьєва Наталія 
Леонідівна 

Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна 

«Комп’ютерні технології та віртуальна реальність» 

Хміль Тетяна 
Володимирівна 

Днепропетровский региональный институт государственного 

управления 

«Формы признания старости как социально-культурного 

феномена» 

Хрипко Ірина 
Олександрівна  

Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна 

«Феномен техніки в Європейській культурі» 

 

 

 

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 ДНУЗТ. 

 

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; 

Єрмоленко В.В. – аспірант кафедри філософії 

Лобода Г. В. – ст. лаборант кафедри філософії і соціології; 
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Колесникова Т. О. – директор науково-технічної бібліотеки; 

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

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

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

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

Савельєва  О.А. – відповідальний секретар, бібліотекар 1 категорії 

 


