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ПРОГРАМА  

       Міжнародної науково-практичної конференції 

 

 «Філософія Григорія Сковороди і ми – українці» 

(2 грудня 2022 року) 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2022 



      Регламент роботи конференції: 

                 2 грудня 2022 року 

           10:00 – 13:00 –  пленарне засідання 

           13:00 – 13:30 – вітання для учасників конференції від  

                                      творчих колективів університету 

 

           13:30 – 15:30 – секційні засідання 

 

           15:30 – 16:00 – підбиття підсумків і закриття конференції   

Посилання на конференцію: 

 

https://us02web.zoom.us/j/85856759842?pwd=SzhxZ1ZTN0NlY21oUytHK3RWd

3EzZz09 

Ідентифікатор конференції: 858 5675 9842 

Код доступу: 180566 

Формат проведення конференції: 

змішаний з дотриманням вимог безпеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/85856759842?pwd=SzhxZ1ZTN0NlY21oUytHK3RWd3EzZz09
https://us02web.zoom.us/j/85856759842?pwd=SzhxZ1ZTN0NlY21oUytHK3RWd3EzZz09


Оргкомітет конференції 

 БОЙЧУК Юрій член-кореспондент НАПН України, доктор 

педагогічних наук, професор, ректор Харківського 

національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди – голова 

 

Члени оргкомітету 

 ШТОБРИН Славомир   доктор габілітований, професор Технічно-

гуманітарної академії в Бельсько-Бялей, голова 

Польського товариства філософської педагогіки 

імені Броніслава Ф. Трентовського – співголова; 

 

 СИСОЄВА Світлана              дійсний член НАПН України, доктор педагогічних 

наук, професор, академік-секретар Відділення 

загальної педагогіки та філософії освіти НАПН 

України; 

 

 ДІЧЕК Наталія   член-кореспондент НАПН України, завідувач 

відділу історії та філософії освіти Інституту 

педагогіки НАПН України, доктор педагогічних 

наук, професор;  

 

 БЕРЕЖНА Світлана  доктор філософських наук, професор, проректор з 

наукової, інноваційної і міжнародної діяльності 

Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди; 

 КУЛТАЄВА Марія  член-кореспондент НАПН України, доктор 

філософських наук, професор, завідувач кафедри 

філософії Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; 

 

 РАДІОНОВА Наталія  доктор філософських наук, професор, директор 

інституту Григорія Сковороди Харківського 

національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди; 

ЛЕВЧЕНКО Наталія  доктор філологічних наук, професор кафедри 

української літератури та журналістики імені 

Леоніда Ушкалова Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80


ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

2 грудня 2022 року 

Головуючий БОЙЧУК Юрій, член-кореспондент НАПН 

України, доктор педагогічних наук, професор, 

ректор Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди 

                     

Секретар КУЛТАЄВА Марія, член-кореспондент НАПН 

України, доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри філософії Харківського 

національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди 

 

Привітання: 

СИСОЄВА Світлана – академік НАПН України, доктор педагогічних наук, 

професор, академік-секретар Відділення філософії освіти, загальної та 

дошкільної педагогіки НАПН України 

 

ШТОБРІН Славомір – голова Товариства філософської педагогіки імені 

кардинала Броніслава Трентовського  

 

АСМУТ Кристоф – доктор філософських наук, професор, ректор Вищої 

теологічної школи «Августіана», професор Берлінського технічного 

університету, почесний доктор Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди 

 

МЕЛЬНИК Володимир – доктор філософських наук, професор, член-

кореспондент НАН України, ректор Львівського національного університету 

Івана Франка  

 

МИЦАЙ Наталія – директор Національного літературно-меморіального 

музею Григорія Сковороди 

 

НАУКОВІ ДОПОВІДІ: 

 

ЄРМОЛЕНКО Анатолій – доктор філософських наук, професор, член-

кореспондент НАН України, директор Інституту філософії НАН України  

Філософія Григорія Сковороди і комунікативний поворот сучасної 

філософської думки 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80


БИСТРИЦЬКИЙ Євген – доктор філософських наук, професор, провідний 

науковий спіробітник Інституту філософії НАН України, президент 

Українського філософського фонду 

Григорій Сковорода: інтенція на Добро  

 

КРАСНОДЕМСЬКИЙ Микола – доктор габілітований, професор 

Державної вищої професійної школи 

Інтерсуб’єктивність ідей Григорія Сковороди і Мечислава Гогача 

 

ПРОКОПЕНКО Володимир – доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри теоретичної і практичної філософії Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна  

Антична філософія в інтерпретаціях Григорія Сковороди 

 

ДІЧЕК Наталія – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 

НАПН України, завідувач відділу історії та філософії освіти Інституту 

педагогіки НАПН України  

Чи варто сучасним педагогам замислитись над ідеями                      

Григорія Сковороди? 

 

АБАШНІК Володимир – доктор філософських наук, завідувач кафедри 

гуманітарних та фундаментальних юридичних дисциплін Харківського 

економіко-правового університету 

Німецький богослов Фелікс Гаазе  (1882–1965) про Григорія Сковороду 

 

КОЛОДА Володимир – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

історії України Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди 

Старожитності часів Г. С. Сковороди як прояв мультикультурності 

тогочасного населення Слобожанщини 

 

ПУТЯТІН Володимир – мистецтвознавець, провідний науковий 

співробітник Харківського науково-методичного центру охорони культурної 

спадщини  

Образ першорозуму української філософії в пам’ятках Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

 

БОГДАШИНА Олена – доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри історії України Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди 

Біографія Г. С. Сковороди у творчій спадщині Л. В. Ушкалова 

 

ЧЕРНИШЕНКО Наталія – завідувач бібліотеки Харківського 

міжнародного медичного університету 

Відеопрезентація «Неспійманий світом» 



                                            СЕКЦІЯ І 

БАГАТОВИМІРНІСТЬ ФІЛОСОФСЬКОЇ, ЛІТЕРАТУРНОЇ ТА 

ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ Г. С. СКОВОРОДИ  

І СУЧАСНЕ СКОВОРОДИНОЗНАВСТВО 

 

Головуючий – доктор філософських наук, професор РАДІОНОВА Наталія 

 

Секретар – кандидат філологічних наук, доцент ВАРИЧ Наталія 

 

ЧМІЛЬ Ганна – доктор філософських наук, професор, завідувач відділу 

Інституту культурології НАМ України 

Ідейний світ Григорія Сковороди і сучасна екранна культура 

 

РАССОХА Ігор – доктор філософських наук, професор кафедри історії  і 

культурології Харківського національного університету міського 

господарства ім. О. М. Бекетова 

Григорій Сковорода та фараон Ехнатон, кібернетика, жінки, біблія і 

бог 

 

ТИТАРЕНКО Інна – кандидат педагогічних наук, доцент, вчений 

секретар НАПН України 

Педагогічні відносини у філософській спадщині Григорія Сковороди 

 

БУЯК Богдан – член-кореспондент НАПН України, доктор філософських 

наук, професор, ректор Тернопільського національного педагогічного 

університету імені В. Гнатюка 

Трансісторичні ідеї Григорія Сковороди 

 

ЗОЛОТУХІНА Світлана – доктор педагогічних наук, професор кафедри 

освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

Виховні практики Григорія Сковороди у контекстах сучасних 

педагогічних викликів 

 

СИТНІЧЕНКО Людмила – кандидат філософських наук, старший 

науковий співробітник Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН 

України 

До актуальності сковородинівської концепції справедливості 

 

ПРИЛИПСЬКА Вікторія – завідувач Німецького читального залу у 

Харкові – партнеру Goethe-Institut в Україні 

Німецький містицизм у творчості Григорія Сковороди 

 



КУЦЕПАЛ Світлана – доктор філософських наук, професор, завідувач 

кафедри гуманітарних та соціально-економічних навчальних дисциплін 

Полтавського юридичного інституту Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого 

Мораль і право у філософській спадщині Григорія Сковороди 

 

ДОВЖЕНКО Тетяна – доктор педагогічних наук, професор, декан 

факультету початкового навчання Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

Григорій Сковорода про завдання родинного виховання 

 

РАДІОНОВА Наталія – доктор філософських наук, професор кафедри 

філософії Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди 

Багатовекторність сковородинівської традиції в українській культурі 

ХІХ ст. 

 

ТРИНЯК Майя – доктор філософських наук, професор кафедри 

філософії Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди 

Поліфонізм філософських діалогів Григорія Сковороди  

 

РАЗУМЕНКО Ірина – кандидат філологічних наук, професор кафедри 

зарубіжної літератури та слов’янських мов імені професора Михайла 

Гетманця Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди 

Філософська лірика Григорія Сковороди 

 

ДЕНИСЕНКО Ірина – декан факультету соціальних і поведінкових наук, 

доктор філософських наук, професор кафедри політології, соціології і  

культурології Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди 

Теорія соціальної рівності в інтерпритаціях Г. Сковороди 

 

РАДІОНОВА Ірина – доктор філософських наук, професор кафедри 

політології, соціології і культурології Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

Григорій Сковорода і українська соціологічна думка 

 

ТКАЧЕНКО Лідія – доктор педагогічних наук, завідувач кафедри теорії і 

методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та 

спеціальній освіті Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди 

Філологічна спадщина Г. С. Сковороди 

 



ВАРИЧ Наталія – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

українознавства і лінгводидактики Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

Яскравосвіт літературних образів Григорія Сковороди 

 

СТЕПАНЕЦЬ Іван – кандидат педагогічних наук, професор, проректор з 

наукової роботи, РУДНІК Денис – кандидат історичних наук, старший 

викладач, ХРЯПІН Едуард – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історії та суспільно-економічних дисциплін Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 

Славетне ім’я Г. С. Сковороди в історії освіти Харківщини у 20-х рр. 

ХХ ст. 

 

БЕРЕЖНА Світлана – доктор філософських наук, професор, проректор з 

наукової, інноваційної і міжнародної діяльності Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

Історична контекстуальність і позаконтекстуальність ідей     

Григорія Сковороди 

 

БОЙЧЕНКО Михайло – доктор філософських наук, професор, головний 

науковий співробітник відділу історії та філософії освіти Інституту 

педагогіки НАПН України 

Філософсько-освітні розвідки Григорія Сковороди 

 

ПОНОМАРЬОВА Галина – ректор Харківської гуманітарно-

педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор, академік 

Національної академії проблем людини  

Григорій Сковорода: вічне у сьогоденні 

 

КОРАБЛЬОВА Надія – доктор філософських наук, професор кафедри 

теоретичної і практичної філософії ХНУ імені В. Н. Каразіна 

Філософія Григорія Сковороди у річищі української філософської 

традиції 

КЛЕПКО Сергій – доктор філософських наук, доцент, м.Полтава 

Мироцентричність філософії Г.С.Сковороди 

 

УСОВ Дмитро – доктор філософських наук, професор Черкаського 

інституту пожежної безпеки  

Філософські орієнтири Григорія Сковороди  

 

 

 

 

 



Секція ІІ 

 

ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА Г. С. СКОВОРОДИ 

 

Головуючий – доктор педагогічних наук, професор ЗЕЛЕНСЬКА Людмила 

 

Секретар – кандидат філософських наук, доцент КОРЖ Ганна 

 

ПАНЧЕНКО Леся – кандидат філософських наук, професор, вчений 

секретар Українського державного університету імені Михайла 

Драгоманова,  професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та 

освітньої політики 

Дидактичний аспект педагогічних розвідок Григорія Сковороди 

 

САГУЙЧЕНКО Валентина – доктор філософських наук, професор 

кафедри філософії, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська 

академія неперервної освіти» 

Педагогічні ідеї Григорія Сковороди і нова українська школа 

 

АНДРУЩЕНКО Тетяна – доктор політичних наук, професор, вчений 

секретар НМАУ імені П.Чайковського 

Суспільно-політичні інтуїції Григорія Сковороди 

 

ШАМРАЙ Вікторія – кандидат філософських наук, старший науковий 

співробітник Інституту філософії НАН України 

Виховний потенціал сковородинівської теорії спорідненості 

 

ЗЕЛЕНСЬКА Людмила – доктор педагогічних наук, професор, в.о. 

декана факультету історії і права Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

Історико-педагогічний вимір дослідження творчої спадщини       

Григорія Сковороди  

 

ДОРОЖКО Ірина – доктор філософських наук, професор, завідувач 

кафедри психологічної та педагогічної антропології Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

Психолого-антропологічні розвідки Григорія Сковороди 

 

ТРУБАВІНА Ірина – доктор педагогічних наук, професор кафедри 

спеціальної педагогіки Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди 

Українська Хартія вільної людини як продовження ідей Григорія 

Сковороди про недоторканість свободи і національну гідність українців 

 



СОШНІКОВ Андрій – доктор філософських наук, доцент кафедри 

музеєзнавства та пам’яткознавства Харківської державної академії 

культури 

Сковородинівська культурна традиції: перспективи подальшого 

розвитку 

 

СОШНІКОВА Ольга – кандидат філософських наук, заступник 

директора з наукової роботи ХІМ імені М. Ф. Сумцова 

Музеїзація і демузеїзація літературно-філософської спадщині      

Григорія Сковороди 

 

ФІНІН Георгій – доктор філософських наук, професор кафедри історії та 

суспільно-економічних дисциплін Комунального закладу «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» 

Світоглядні орієнтири філософії Григорія Сковороди 

 

КОРЖ Ганна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди 

Історичні екскурси у діалогах Григорія Сковороди 

 

ДРОБОТЕНКО Мар’яна – доктор філософських наук, доцент кафедри 

філософії Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди 

Християнська етика у філософській і літературній спадщині      

Григорія Сковороди 

 

ДЯЧЕНКО Катерина – кандидат філософських наук, докторант кафедри 

філософії Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди 

Особливості сковородинівського світовідчуття   

 

РУДЕНКО Світлана – кандидат філософських наук, викладач 

Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ 

Виховний потенціал «Харківських байок» Григорія Сковороди 

 

ШАПОШНІКОВА Ірина – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри медико-біологічних основ спорту та фізичної культури 

Харківської державної академії фізичної культури 

Імплементація гуманістично-педагогічних настанов філософії 

Г. Сковороди при викладанні біологічних дисциплін студентам 

спеціалізації «Фізична терапія» у реаліях сьогодення 

 



КОРСУН Світлана – кандидат біологічних наук, доцент, професор 

кафедри медико-біологічних основ спорту та фізичної культури, 

Харківська державна академія фізичної культури 

Конструктивний досвід педагогічної спадщини Г. Сковороди при 

викладанні біологічних дисциплін студентам спортивних спеціалізацій 

у викликах сучасності 

 

ВРЖЕСНЕВСЬКА Ольга – учитель гімназії № 134 міста Київ 

Теорія самопізнання Г. Сковороди та проблеми активізації 

самовиховання учнів у сучасній українській школі 

 

ГОНЧАРОВА Ольга – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

історії України Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С.Сковороди 

Вшанування пам’яті Григорія Савовича Сковороди в Україні 

ЛИТВИНЮК Людмила – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри 

філософії і економіки освіти, Полтавська академія неперервної освіти ім. 

М.В. Остроградського 

Йти у минуле, щоб повертатися в майбутнє: Г. Сковорода і сучасні 

біографічно-комунікативні практики в освіті 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦІЯ ІІІ 

ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА Г. СКОВОРОДИ ТА 

 ЇЇ СУЧАСНЕ ПРОЧИТАННЯ 

 

Головуючий – доктор філологічних наук, професор ЛЕВЧЕНКО Наталія 

 

      Секретар – кандидат філософських наук, доцент ДЯЧЕНКО Катерина 

 

ЧЕРЕПАНОВА Світлана – доктор філософських наук, професор 

кафедри філософії та педагогіки Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького  

Філософія освіти і дух свободи vs  нацизм (Ж-П.Сартр) та рашизм 

(М.Брайчевський) 

 

БОЙКО Ольга – доктор філософських наук, професор, професор кафедри 

психології, політології та соціокультурних технологій Сумського 

державного університету  

Елементи гри у діалогах Григорія Сковороди 

 

ЦИРКУНЕНКО Олена – заступник декана з навчальної роботи 

факультету історії і права, старший викладач кафедри цивільно-правових 

дисциплін і трудового права імені проф. О. І. Процевського Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

Семантики права у літературній і філософській спадщині Сковороди 

 

ВРЖЕСНЕВСЬКА Ганна – аспірантка кафедри біомеханіки 

Національного університету фізичного виховання і спорту 

Ідеї краси та імперативи здоров’я у творчості Григорія Сковороди 

 

ШЕРЕМЕТ Ірина – кандидат філософських наук, доцент кафедри 

соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

Протосоціологія Григорія Сковороди 

 

ПИЛИПЕНКО Світлана – кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди 

Філософія географії Григорія Сковороди 

 

РАЗУМЕНКО Тетяна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

англійської філології Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди 

Особливості перекладу сковородинівських байок англійською мовою 

 



ГРИГОРОВА Надія – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри 

німецької і романської філології Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

Семантичні інновації Мартіна Лютера і Григорія Сковороди 

 

ВАСИЛЬЧЕНКО Руслан – кандидат філософських наук, старший 

викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національної 

академії Національної гвардії України 

Метафорика війни та битв у літературних і філософських творах 

Сковороди 

 

МОРСЬКА Наталія – кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри філософії та суспільних наук Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, докторантка 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди 

Фактичність і контрфактичність людського буття у філософії 

Григорія Сковороди 

 

ДОЦЕНКО Світлана – доктор педагогічних наук, завідувач кафедри 

технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній 

освіті Харківського національного педагогічного університету  імені 

Г. С. Сковороди 

Метафори віддаленості і присутності у діалогах Григорія Сковороди 

 

ЙОСИПЕНКО Сергій – доктор філософських наук, професор, завідувач 

відділу Інституту філософі НАН України  

Національна укоріненість філософії Григорія Сковороди 

 

ПРОЛЕЄВ Сергій – доктор філософських наук, професор, завідувач 

відділу Інституту філософі НАН України  

Семантики свободи у філософських діалогах Григорія Сковороди 

 

БОРИСОВ Володимир – кандидат філологічних наук, доцент, проректор 

з навчально-наукової роботи Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди  

Педагогічна та соціальна термінологія Григорія Сковороди: приховані 

впливи Т. Мора і Т. Гоббса 

 

БОРИСЕНКО Наталія – кандидат педагогічних наук, доцент, проректор 

з навчально-виховної роботи Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди  

Педагогічний заповіт Григорія Сковороди і сучасне студентське 

самоуправління 

 



ВРЖЕСНЕВСЬКИЙ Іван – завідувач кафедри фізичного виховання 

НАУ, кандидат спортивних наук, доцент, член Олімпійської академії 

України  

Здоров’є і тілесність у філософській спадщині Григорія Сковороди  

 

КУХАР В. – соціологічна група «Рейтинг» 

Спадщина Григорія Сковороди у рецепції Леоніда Ушкалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦІЯ ІV 

СКОВОРОДИНІВСЬКЕ СЛОВО І ЙОГО ТРАНСЛЯЦІЯ В 

ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ 

 

Головуючий – доцент ШЕВЧЕНКО Володимир 

 

Секретар – доцент ІВАЩЕНКО Ольга 

 

ШЕВЧЕНКО Володимир – доцент Харківської державної академії 

дизайну і мистецтв, декан факультету образотворчого мистецтва 

Григорій Сковорода про культуру зображення 

 

ІВАЩЕНКО Ольга – кандидат філософських наук, доцент, завідувач 

кафедри графіки Харківської державної академії дизайну і мистецтв 

Вчення Сковороди про фарби і кольори у контексті сучасної графіки 

 

ЧАЙКА Лариса – викладач кафедри графіки Харківської державної 

академії дизайну і мистецтв 

Людина-спостерігач і людина-митець: роздуми над 

сковородинівськими інтуїціями 

 

ЯХІН Ільдан – доцент кафедри графіки Харківської державної академії 

дизайну і мистецтв 

Емблематика у творчості Григорія Сковороди 

 

ЧЕКАЛЬ Олексій – аспірант кафедри графічного дизайну Академії 

дизайну і мистецтв 

Каліграфічна спадщина Г.Сковороди: між Сходом і Заходом 

 

НАГОРНИЙ Олександр – викладач кафедри графіки Харківської 

державної академії дизайну і мистецтв 

Графічні сюжети у творчості Григорія Сковороди 

 

МЕЛЬНИКОВА Уляна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

графіки Харківської державної академії дизайну і мистецтв 

Особливості зображення ієрархії буття у Григорія Сковороди і 

Гільдегарди фон Бінген 

 

ПЕДЧЕНКО Дмитро – викладач кафедри графіки Харківської державної 

академії дизайну і мистецтв 

Зорові образи Григорія Сковороди 

 

 

 



Круглий стіл молодих науковців за тематичною рубрикою: 

Духовний заповіт Г. С. Сковороди та перспективи його реалізації 

 

1. МОРДВІНОВА Наталія – аспірантка кафедри філософії ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди  

2. РИСОВАНИЙ Ігор – аспірант кафедри філософії ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди  

3. ПОНОМАРЕНКО Оксана – аспірантка кафедри філософії 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди  

4. МАСЛІЙ Марія – аспірантка кафедри філософії ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди  

5. СВИРИДОВ Олександр – аспірант кафедри філософії ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди  

6. ЛУГОВА Марія – аспірантка кафедри філософії ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди  

7. ІВАЩЕНКО Тетяна – аспірантка кафедри філософії ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди  

8. ГОНЧАРОВ Олександр – аспірант кафедри філософії ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди  

9. ЧЕПЄГІН Ігор – аспірант кафедри філософії ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди  

10. ВАСИЛЬЄВ Олексій – аспірант кафедри філософії ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди  

11. БЕРЕЖНИЙ Леонід – аспірант кафедри філософії ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

12. ВЕРЕЩАГІН Олег – аспірант кафедри філософії ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

13. ПОЛУНІН Євген – аспірант кафедри філософії ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

14. ТОЛСТОКОРИЙ Денис – аспірант кафедри філософії ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди  

15. ДОЦЕНКО Євген – аспірант кафедри філософії ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди  

16. КОВАЛЕНКО Микола – аспірант кафедри філософії ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди  

17. ВОДОВОЗОВ Ілля – аспірант кафедри філософії ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди  

18. БАКУМЕНКО Олександр – аспірант кафедри філософії ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди  

19. МАКСИМЕНКО Роман – аспірант кафедри філософії ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди  

20. СЕРБАЙ Іван – аспірант кафедри філософії ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди  



21. ГАМЕРНИК Назар – аспірант кафедри філософії ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди  

22. ДОВГОПОЛИЙ Назарій – аспірант кафедри філософії ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди  

23. ЛОГУШ Віталій – аспірант кафедри філософії ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди  

24. СЕРЕЖЕНКО Юлія – 5-й курс, магістерський рівень здобуття 

освіти, факультет історії і права, заочна форма навчання, ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди 

25. ГУСЕНКО Катерина – студентка V курсу українського мовно-

літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди 

26. ІВАНОВ Владислав – студент 5 курсу, фізико-математичного 

факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

27. БАБАК Олена – студентка 5 курсу, фізико-математичного 

факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

 

 

 

Підбиття підсумків роботи конференції: 
 

• член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, 

професор, ректор Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди БОЙЧУК Юрій 

 

• член-кореспондент НАПН України, доктор філософських наук, 

професор, завідувач кафедри філософії Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди КУЛТАЄВА Марія 


