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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

         ГОЛОВА КОМІТЕТУ: 

ГРИНЬОВА МАРИНА ВІКТОРІВНА – член-кореспондент НАПН України, 

доктор педагогічних наук, професор, ректор Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, 

заслужений працівник освіти України 

         

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ: 

 

КРАВЧЕНКО Петро Анатолійович – доктор філософських наук, професор, 

декан факультету історії та географії Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г.Короленка 

ЗАГОРОДНЮК  Валерій Петрович – доктор філософських наук, професор, 

завідувач відділу філософської антропології  Інституту філософії імені Г.С. 

Сковороди НАН України 

МОЗГОВА Наталія Григорівна  - доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри філософії Національного педагогічного університету  

імені М.П. Драгоманова 

МЄШКОВ В’ячеслав Михайлович – доктор філософських наук, 

доцент,професор кафедри філософії Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

ГОЛОВІНА Наталя Ігорівна – кандидат філософських наук, доцент, 

завідувач кафедри філософії Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка 

УСАНОВА Людмила Анатоліївна – кандидат філософських наук, 

доцент,доцент кафедри філософії Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г.Короленка 

БЛОХА Ярослав Євгенійович  – кандидат філософських наук, 

доцент,доцент кафедри філософії Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г.Короленка 

 

 

 

 

 

 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

І. Вітальне слово 

ГРИНЬОВА Марина Вікторівна – член-кореспондент НАПН України, 

        доктор педагогічних наук, професор, ректор Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г.Короленка, заслужений працівник 

освіти України,         

ФАЗАН Василь Васильович – доктор педагогічних наук, доктор 

теологічних наук, професор, проректор з наукової роботи Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

 

ІІ. Відкриття науково-практичної конференції 

Загороднюк Валерій Петрович – доктор філософських наук, професор, 

завідувач відділу філософської антропології Інституту філософії імені 

Г.С.Сковороди НАН України. 

Ресентимент, зло, відповідальність 

 

Кравченко Петро Анатолійович – доктор філософських наук, професор, 

декан факультету історії та географії Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г.Короленка 

Свобода і пріоритети гуманітаризації вищої освіти 

 

Мозгова Наталія Григорівна – доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри філософії Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова 

Гончаренко Катерина Сергіївна – кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова 

Конфлікт досвіду в суб’єктивуванні смислу 

 

Головіна Наталя Ігорівна – кандидат філософських наук, доцент, 

завідувачка кафедри філософії Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка 

Етика війни: моральні дилеми військових конфліктів 

 

Лук’яненко Олександр Вікторович – доктор історичних наук, доцент, 

завідувач кафедри культурології Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 



«Русскій мір» проти українського миру: релігійний фронт першого дня 

війни 

Костенко Мирослава Терентіївна – аспірантка кафедри філософії 

Полтавського національного педагогічного університету імені    

В.Г.Короленка, викладач правознавства Полтавського фахового 

кооперативного коледжу 

Людська гідність у сучасних українських суспільно-політичних реаліях 

 

Супрун Геннадій Геннадійович – аспірант кафедри філософії Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

Трансформаційні зміни суспільства як наслідок конфліктногенних 

викликів 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ І 

«СУЧАСНІ ЧИННИКИ СОЦІАЛЬНОЇ ДИНАМІКИ:ЛОКАЛЬНІ І 

ГЛОБАЛЬНІ ВИМІРИ» 

МОДЕРАТОР – Шалашенко Геннадій Іванович – кандидат філософських 

наук, старший науковий співробітник відділу філософської антропології 

Інституту філософії імені Г.С. Сковороди  АН України 

 

1. Шалашенко Геннадій Іванович – кандидат філософських наук, 

старший науковий співробітниквідділу філософської антропології 

Інституту філософії  імені Г.С. Сковороди АН України 

Проблема ідентичності як інтелектуального «замирення» людини з            

природою у філософській антропології Г.Плеснера 

2. Голощапова Анастасія Михайлівна – аспірантка кафедри філософії 

Полтавського національного університету імені В.Г. Короленка 

Магічна складова у світогляді сучасної людини 

3. Штепа Олексій Олександрович – кандидат філософських наук, 

старший викладач кафедри філософії Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка  

Проблема державотворчих стереотипів українського етносу 



4. Остапенко Олег Миколайович – аспірант кафедри філософії 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка 

Аналіз процесів соціальної мобільності в умовах воєнного стану 

5. Голіздра Олег Вікторович – аспірант кафедри філософії Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

Особливості глобальних процесів в умовах війни 

6. Авраменко Владислав Іванович – аспірант кафедри філософії 

Полтавського національного педагогічного університету імені  

В.Г. Короленка 

Інформаційний вимір сучасних соціокультурних перетворень 

7. Усанова Людмила Анатоліївна – кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософії Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка 

Мережевість як принцип сучасної соціальної динаміки 

8. Кононенко Тамара Михайлівна  – кандидат філософських 

наук,викладач ВСП «Фахового коледжу управління, економіки і права 

ПДАУ»  

Естетичні почуття в процесі гуманізації сучасної людини 

9. Громцев Роман Сергійович – аспірант кафедри філософії 

Полтавського національного педагогічного університету  

імені В. Г. Короленка 

Спільне та відмінне класичного і сучасного бальних танців 

10. Кравченко Ольга Данилівна – старший викладач кафедри психології 

Полтавського національного педагогічного університету імені  

В. Г. Короленка 

Психологічний вимір проблеми формування проекологічної    

спрямованості особистості 
 

 

СЕКЦІЯ ІІ 

«КУЛЬТУРНО-АКСІОЛОГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ЛЮДИНИ В УМОВАХ 

КОНФЛІКТОГЕННОГО СУСПІЛЬСТВА» 

МОДЕРАТОР – Блоха Ярослав Євгенійович  – доцент кафедри 

філософії Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка  

 

1. Козачинська Вікторія Валеріївна – доктор філософських наук, 



старший науковий співробітник відділу філософської антропології 

Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України 

Конотації волі у сьогоденні українських реалій 

2. Коношенко Андрій Андрійович – магістр історії, учитель історії 

Полтавської загальноосвітньої школи № 9 

«Боротьба за мир» як ширма для війни у часи «відлиги» 

3. Костенко Мирослава Терентіївна – аспірантка кафедри філософії 

Полтавського національного педагогічного університету імені  

В.Г. Короленка, викладач правознавства Полтавського фахового 

кооперативного коледжу 

Людська гідність у сучасних українських суспільно-політичних 

реаліях 

4. Найденко Тарас Олександрович –  аспірант кафедри історії України 

Полтавського національного педагогічного університету  

імені В. Г. Короленка 

Вплив ідеології на зміну аксіологічних орієнтирів освітянина доби 

«відлиги» (1953 – 1964) роки. 

5. Супрун Геннадій Геннадійович –  аспірант кафедри філософії 

Полтавського національного педагогічного університету  

імені В. Г. Короленка 

Трансформаційні зміни суспільства як наслідок конфліктногенних 

викликів 

6. Дмитренко Віталій Анатолійович – кандидат історичних наук, 

доцент, доцент кафедри культурології Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Дмитренко Віта Іванівна – кандидат історичних наук, доцент, 

старший викладач кафедри культурології Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Перформанс як мистецький прояв «культури солідарності» 

7. Лук’яненко Олександр Вікторович – доктор історичних наук, 

доцент, завідувач кафедри культурології Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

«Русскій мір» проти українського миру: релігійний фронт першого 

дня війни 

8. Кісельова Тетяна Валеріївна  – аспірантка кафедри філософії 

Полтавського національного педагогічного університету імені  

В.Г. Короленка 

Культурно-аксіологічні пріоритети людини в умовах 

конфліктогенного суспільства 



9. Семенко Світлана Василівна – кандидат філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри журналістики Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Дотримання етичних норм та професійних стандартів 

журналістики при висвітленні проблем соціально вразливих груп 

населення у регіональних медіа 

10. Свалова Марина Ігорівна  – кандидат наук із соціальних комунікацій, 

доцент кафедри журналістики Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

Комунікативне й емоційно-експресивне навантаження мемів у 

сучасному медійному зображенні війни 
11. Марочканич Михайло Миколайович –  аспірант кафедри філософії 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка 

Особливості соціальних конфліктів у військовий час 

12. Лебединська Ірина Вадимівна  – кандидат філоcофських наук, 

доцент, провідний науковий співробітник лабораторії когнітивної 

психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

Феномен досвіду у когнітивній практиці конструктивізму 

13. Мєшков В’ячеслав Михайлович – доктор філософських наук, 

професор кафедри філософії Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

Загальна характеристика апостольського періоду розвитку 

християнської Церкви 

14. Безруков Сергій Ігорович – аспірант кафедри філософії Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

Філософія суспільства XXI століття в контексті «поведінкової 

економіки» 

15. Шейко Сергій Володимирович – кандидат філософських наук, 

доцент, професор кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін 

Полтавського державного аграрного університету. 

Морально-етичні засади існування та сутності людини в 

Просвітництві 

16. Мозгова Наталія Григорівна  – доктор філософських наук, 

профессор, завідувач кафедри філософії  Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова 

Гончаренко Катерина Сергіївна – кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософії Національного педагогічного університету  

імені М.П. Драгоманова 

Конфлікт досвіду в суб’єктивуванні смислу 



СЕКЦІЯ ІІІ 

«СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЛЮДСТВА ( В УМОВАХ 

ВОЄННОГО СТАНУ)» 

МОДЕРАТОР – Головіна Наталя Ігорівна – кандидат філософських 

наук, доцент, завідувачка кафедри філософії Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

 

1. Головіна Наталя Ігорівна – кандидат філософських наук, доцент, 

завідувачка кафедри філософії Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка 

Етика війни: моральні дилеми військових конфліктів 

2. Загороднюк Валерій Петрович – доктор філософських наук, 

професор, завідувач відділу філософської антропології Інституту 

філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. 

      Ресентимент, зло, відповідальність 

3. Блоха Ярослав Євгенійович  – доцент кафедри філософії 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка  

      Волонтерство як форма соціальної відповідальності людства в  

умовах воєнного стану 

 

СЕКЦІЯ IV 

«ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ПРОВІДНА ПРОДУКТИВНА СИЛА 

СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА» 

МОДЕРАТОР – Усанова Людмила Анатоліївна – кандидат філософських 

наук, доцент кафедри філософії Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка 

1. Дубініна Віра Олександрівна – доктор філософських наук, доцент, 

завідувач кафедри філософії та суспільних наук Полтавського державного  

медичного університету 

Professional culture of doctor in globalizing society. 

2.  Лобода Дмитро Олександрович – доктор філософії,старший викладач 

кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 



Самозбереження освітнього потенціалу України в умовах війни: 

аксіологічні, стратегічно-європейські, культурні,цивілізаційні аспекти 

3. Луговський Олександр Васильович – аспірант кафедри філософії 

Полтавського національного педагогічного університету імені  

В.Г. Короленка 

Людський капітал і його розвиток на шляху до якісних реформ 

 

СЕКЦІЯ V 

«СУЧАСНІ ОСВІТНІ ПРАКТИКИ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІОНАЛА» 

МОДЕРАТОР – Мозгова Наталія Григорівна – доктор філософських наук, 

професор, завідувач кафедри філософії Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова 

 

1. Бондар Тетяна Олексіївна  – кандидат філософських наук, старший 

викладач кафедри філософії і економіки освіти Полтавської академії 

неперервної освіти імені М.В. Остроградського  

Інструменти самоменеджменту в контексті сучасних освітніх   

практик 

2. Кравченко Петро Анатолійович – доктор філософських наук, 

професор кафедри філософії, декан факультету історії та географії 

Полтавського національного педагогічного університету імені  

В.Г. Короленка 

      Свобода і пріоритети гуманітаризації вищої освіти 

3. Петренко Ірина Миколаївна – доктор історичних наук, професор , 

завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Соціальна відповідальність вищої школи як одна з європейських 

цінностей в системі освіти України 

4. Вдовіна Олена Олександрівна – кандидат наук з соціальних 

комунікацій, доцент кафедри українознавства, культури та 

документознавства Національного університету «Полтавська 

політехніка імені Юрія Кондратюка» 

Особливості використання сучасних освітніх практик у підготовці 

фахівців спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» в умовах воєнного стану 



5. Ільченко Олена Юріївна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри 

загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

Історичний контекст проблеми єдності теорії і практики у 

підготовці вчителя 

6. Дубініна Віра Олександрівна – доктор філософських наук, доцент,       

завідувач кафедри філософії та суспільних наук Полтавського 

державного  медичного університету 

Ющенко Юлія Петрівна – кандидат філософських наук, доцент  

кафедри філософії та суспільних наук Полтавського державного 

медичного університету 

Концептуальні моделі сприйняття людей з обмеженими       

можливостями в освітньому середовищі, соціально-філософський 

аналіз 

7. Калюжна Юлія Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри психології Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка 

Особливості розвитку творчого потенціалу студентів у контексті їх  

професіоналізації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Людський потенціал у контексті сучасних 

соціокультурних перетворень» 
 

Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції 

24-25 травня 2022 року  
 

 

 

Відповідальний науковий редактор П.А. Кравченко 

Технічний редактор А.М.Голощапова  

Дизайн А.М.Голощапова  

Верстка В.М. Бровко 
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