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ЛЬВІВ 

21-22 КВІТНЯ 2017 РОКУ 



Оргкомітет конференції: 

 Зубрицька Марія Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент, 

проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці, 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 Рижак Людмила Віталіївна – кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії, декан філософського факультету, Львівський 

національний університет імені Івана Франка 

 Сінькевич Ольга Борисівна – доктор філософських наук, доцент, 

завідувач кафедри теорії та історії культури, Львівський національний 

університет імені Івана Франка 

 Błaszczak Iwona – doktor, assistant profesor, кatedra еdukacji i кultury, 

wydział nauk społecznych, Szkołа Głównа Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie 

 Gawor Leszek – doktor habilitowany, profesor, kierownik Zakładu 

Filozofii, Społecznej i Filozofii Kultury, Instytut Filozofii, Uniwersytet 

Rzeszowski 

 Pawlik Jacek Jan – doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny, katedra 

nauk o rodzinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

 Легчилін Анатолій Олександрович – кандидат філософських наук, 

доцент, завідувач кафедри філософії культури, заступник декана з 

наукової роботи, Білоруський державний університет 

 Нікульчев Микола Олександрович – доктор  богословських  наук, 

кандидат філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (м. 

Покровськ) 

 Альчук Марія Павлівна – доктор філософських наук, професор 

кафедри теорії та історії культури, Львівський національний 

університет імені Івана Франка 

 Колесник Ігор Миколайович – кандидат філософських наук, доцент 

кафедри теорії та історії культури, Львівський національний 

університет імені Івана Франка 

 

Порядок роботи конференції: 

21 квітня  

10.30-11.00 – Реєстрація учасників конференції  

11.00- 13.30- Пленарне засідання  

13.30-14-30 – Перерва  

14-30- 18.00- Секційні засідання 

22 квітня  

10.00 – 13.00 – Секційні засідання  

13.00 - - 14.00 – Перерва 

14.00–16.00 – Презентація. Круглий стіл. Підведення підсумків та 

закриття конференції. 

 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(21 квітня, 11 год. , Головний корпус Львівського національного 

університету імені Івана Франка, філософський факультет, ауд. 301) 

 

Привітання: 

Вітальне слово ректора Львівського національного університету імені Івана 

Франка, доктора філософських наук, професора, заслуженого діяча науки і 

техніки України Мельника Володимира Петровича 

 

Вітальне слово проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародної 

співпраці Львівського національного університету імені Івана Франка, 

кандидата філологічних наук, доцента Зубрицької Марії Олексіївни 

 

Вітальне слово декана філософського факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка, кандидата філософських наук, доцента 

Рижак Людмили Віталіївни 

 

Вітальне слово завідувача кафедри теорії та історії культури філософського 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 

доктора філософських наук, доцента Сінькевич Ольги Борисівни 

 

Доповіді: 

1. Європейська культурна матриця як основа правового розвитку 

сучасної України 

Братасюк Марія Григорівна – доктор філософських наук, професор кафедри 

філософії, Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

2. Świadomość ekologiczna w ponowoczesności 

Гавор Лєшек (Gawor Leszek) – doktor habilitowany, profesor, kierownik Zakładu 

Filozofii, Społecznej i Filozofii Kultury, Instytut Filozofii, Uniwersytet 

Rzeszowski 

 

3. Діагностика культурного капіталу особистості у психології 

Грабовська Софія Леонідівна – кандидат філософських наук, професор, 

завідувач кафедри психології, Львівський національний університет імені 

Івана Франка 

 

4. Соціокультурні виклики та освіта 

Зайцев Микола Олександрович – доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри культурології та філософії Національний університет 

«Острозька академія» 

 

5. Мудрість як соціокультурний феномен 



Козловець Микола Адамович – доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри філософії, Житомирський державний університет імені 

Івана Франка 

 

6. Dialog międzykulturowy – szansa zgodnego życia 

Павлік Яцек Ян (Pawlik Jacek Jan) – doktor habilitowany, profesor 

nadzwyczajny, katedra nauk o rodzinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w 

Olsztynie 

 

7. Людина в лабіринтах комунікації мережевого суспільства 

Рижак Людмила Віталіївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії, декан філософського факультету, Львівський національний 

університет імені Івана Франка 

 

8. О вызовах современной цивилизации в контексте 

культурфилософии Освальда Шпенглера  
Румянцева Тетяна Герардівна (Румянцева Татьяна Герардовна) – доктор 

філософських наук, професор кафедри філософії культури, Білоруський 

державний університет 

 

9. Трансформації сучасної масової культури: масовізація–демасовізація–

надмасовізація 

Сінькевич Ольга Борисівна – доктор філософських наук, доцент, завідувач 

кафедри теорії та історії культури, Львівський національний університет 

імені Івана Франка 

 

10. Культурні бар’єри на шляху соціальної модернізації 

Скринник Зоя Едуардівна – доктор філософських наук, професор кафедри 

менеджменту та соціальних наук, Львівський інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи»  

 

Секція 1. Культура в добу глобальних викликів та відповідей 

Модератор – проф. Альчук М.П.  

(Головний корпус Львівського національного університету імені Івана 

Франка, філософський факультет, ауд. 301) 

 

1. Метакультуры ў глабалызаваным свеце: прагнозы Данііла Андрэева 

Александров Володимир Леонідович (Аляксандраў Уладзімір Леанідавіч) – 

викладач кафедри філософії, Білоруський державний університет 

інформатики та радіоелектроніки 

 

2. Право як духовний і соціально-культурний феномен 
Альчук Марія Павлівна – доктор філософських наук, професор кафедри 

теорії та історії культури, Львівський національний університет імені Івана 

Франка 



3. Między tradycją a współczesnością. Polskie Uniwersytety Ludowe miejscem 

rozwoju kultury narodowej w zglobalizowanym świecie 

Блашчак Івона (Błaszczak Iwona) – doktor, assistant profesor, кatedra еdukacji i 

кultury, wydział nauk społecznych, Szkołа Głównа Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie 

 

4. Іронія у культурі постмодернізму 

Вінницька Дарія – магістрант кафедри теорії та історії культури, Львівський 

національний університет імені Івана Франка 

 

5. Візуальні стратегії реалізму як відповідь на віртуалізацію 

повсякденного життя 

Ворожейкін Євген Петрович – аспірант кафедри культурології, 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

 

6. Телесеріали як засіб трансляції гендерних стереотипів 

Гулевський Сергій Володимирович – аспірант кафедри теоретичної та 

практичної філософії, Харківський національний університет імені В.Н. 

Каразіна 

 

7. Колективна пам'ять як спосіб творення сучасності в соціальній 

міфотворчості  

Дарморіз Оксана Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент 

кафедри теорії та історії культури, докторант, Львівський національний 

університет імені Івана Франка 

 

8. Популярна культура як результат аксіологічного зсуву в соціальному 

просторі Модерну та Постмодерну 

Доній Наталія Євгеніївна – доктор філософських наук, професор кафедри 

гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, Академія Державної 

пенітенціарної служби 

 

9.Феномени суб’єктності: методологічні рефлексії  

Дротенко Валентина Іванівна – кандидат філософських наук, завідувач 

кафедри культурології та мистецької освіти, Дрогобицький державний 

педагогічний університет ім. І.Франка 

Гуйда Юрій Борисович – аспірант кафедри культурології та мистецької 

освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка 

 

10. Нова медіареальність: здобутки та втрати 

Жеребцова Тетяна – студентка, ДВНЗ «Донецький національний технічний 

університет» (м. Покровськ) 

 

11. Практики відсутності та виключення у соціальному просторі 



Зорченко Ірина Володимирівна – аспірантка кафедри теоретичної і 

практичної філософії, Харківський національний університет імені В. Н. 

Каразіна 

 

12. Ідея лабіринту в сучасній культурі 

Коваль Ольга – магістрант кафедри теорії та історії культури, Львівський 

національний університет імені Івана Франка 

 

13. Изотерапия как средство развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста 

Ковальова Олена Олександрівна (Ковалѐва Елена Александровна) – магістр 

педагогічих наук, старший викладач кафедри педагогіки та психології 

дитинства педагогічного факультету, установа освіти «Гродненський 

державний університет імені Янки Купали»,  м. Гродно, Республіка Білорусь 

 

14. Істина й об’єктивність в системі реконструкції та трансляції 

національної пам’яті  

Колодій Христина Михайлівна – здобувачка кафедри теорії та історії 

культури, Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

15. Мировые СМИ и их роль в глобальном информационном 

пространстве 

Корнієнко Владислав, Мадоніч Микита – магістранти, ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет» (м. Покровськ) 

 

16. Світоглядні та антропологічні виміри сучасної техногенної 

цивілізації 

Лазарович Надія Василівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри 

теорії та історії культури, Львівський національний університет імені 

Івана Франка 

 

17. Диалог цивилизаций в контексте глобализирующегося мира 

Легчилін Анатолій Олександрович (Легчилин Анатолий Александрович) – 

кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії культури, 

заступник декана з наукової роботи, Білоруський державний університет 

Гриневич Єгор Анатолійович (Гриневич Егор Анатольевич) – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри філософіі, установа освіти «Білоруський 

державний економічний університет» 

 

Секція 2. Етичний вимір сучасної соціокультурної дійсності 

Модератор – проф. Кашуба М.В. 

(Головний корпус Львівського національного університету імені Івана 

Франка, філософський факультет, ауд. 202) 

 

1. Морально-етична парадигма сучасного освітньо-виховного процесу  



Васьків Леся Ярославівна – магістр богослов’я, викладач, Український 

католицький університет 

Васьків Андрій Юліановичт – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

теорії та історії культури, Львівський національний університет імені Івана 

Франка 

 

2. І.Я Франко: до проблеми свободи  

Волинець Лариcа Володимирівна – аспірантка кафедри теорії та історії 

культури, Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

3. Екологічні рухи Японії як приклад ефективної соціальної взаємодії 

Ворончихіна Анастасія Дмитрівна – аспірантка кафедри теорії та історії 

культури, Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

4. Kultura Europy Zachodu i jej wartości. Wybrane zagadnienia 

Вуйтовіч Ришард (Wójtowicz Ryszard) – doktor nauk humanistycznych z 

zakresu filozofia, Starszy Wykładowca, Instytut Filozofii, Uniwersytet Rzeszowski 

 

5. Феноменологія зла у повсякденні сучасної західної людини (рецепція 

Ж. Брдріяра) 

Добжиньскі Адам Анджей –  магістр філософії, ліценсіат теології, аспірант 

кафедри історії філософії, Львівський  національний  університет імені Івана 

Франка 

 

6. Футурофобія: страх перед майбутнім 

Завада Ольга Володимирівна – аспірантка кафедри теорії та історії культури, 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

7. Ставлення людини до свого актуального існування 

Карпенко Іван Васильович – доктор філософських наук, професор, декан 

філософського факультету, Харківський національний університет імені В.Н. 

Каразіна 

 

8. Страх і надія як етичні чинники людського буття 

Карпенко Катерина Іванівна – доктор філософських наук, професор 

кафедри філософії,  Харківський національний медичний університет 

 

9. Проблема самотворчості особистості в сучасному світі 

Кашуба Марія Василівна – доктор філософських наук, професор, завідувач 

кафедри гуманітарних дисциплін, Львівська національна музична академія 

імені М.В.Лисенка 

 

10. Проблема морального вибору в медицині в умовах глобалізації та 

інформативно-комунікативної революції 



Маринюк Віктор Гнатович – кандидат філософських наук, доцент кафедри 

теорії та історії культури, Львівський національний університет імені Івана 

Франка 

Павлюк Ірина Василівна – здобувачка кафедри теорії та історії культури, 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

11. Валер’ян Підмогильний: до питання  про свободу вибору  

Парамбуль Ірина Віталіївна –аспірантка кафедри теорії та історії культури, 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

12. Ідея людської гідності як універсальна підстава морального дискурсу 

Продан Тетяна Павлівна – аспірантка кафедри теорії та історії культури, 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

13. Етика ненасильства: шляхи вирішення сучасних конфронтацій 

Ткачук Богдана – магістрант кафедри теорії та історії культури, Львівський 

національний університет імені Івана Франка 

 

14. Інвайронментальний топос Чорнобиля в екоетиці українців 

Яковлева Ярослава Олексіївна – аспірантка кафедри теорії та історії 

культури, Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

15. Морально-етичні особливості гібридизації 

Ярошенко Тетяна Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент 

кафедри теорії та історії культури, Львівський національний університет 

імені Івана Франка 

 

Секція 3. Релігія в сучасному світі 

Модератор – доц. Стеценко В.І. 

(Головний корпус Львівського національного університету імені Івана 

Франка, філософський факультет, ауд. 357) 

 

1. Український персоналізм та філософія релігії Олександра 

Кульчицького 

Галуйко Роман Мар’янович – кандидат філософських наук, асистент 

кафедри теорії та історії культури, Львівський національний університет 

імені Івана Франка 

Стеценко Валерій Іванович – кандидат філософських наук, доцент кафедри 

теорії та історії культури, Львівський національний університет імені Івана 

Франка 

 

2. Religijne i pozareligijne konteksty nowej duchowości 

Гузовська Беата (Guzowska Beata) – doktor, Zakład Filozofii Społecznej 

i Filozofii Kultury, Instytut Filozofii, Uniwersytet Rzeszowski 



3. Міжвоєнна Польща в контексті цивілізаційних трансформацій: 

релігійний вимір 
Король Наталя Мирославівна – кандидат філософських наук, доцент 

кафедри теорії та історії культури, Львівський національний університет 

імені Івана Франка 

 

4. Свобода та відповідальність в антропології Івана Павла ІІ 

Кохановська Марія Григорівна – кандидат філософських наук, доцент 

кафедри теорії та історії культури, Львівський національний університет 

імені Івана Франка 

 

5. Про молитву в сучасному ритмі життя 

Липка Ольга Романівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри 

гуманітарних дисциплін, Львівська національна музична академія імені 

М.В.Лисенка 

 

6. Екуменічний рух між Східним і Західним християнством у XX–XXI ст. 

Макаров Леонід – магістрант, ДВНЗ «Донецький національний технічний 

університет» (м. Покровськ) 

 

7. Релігійність інтелігенції в сучасному світі  

Огірко Олег Васильович – доктор філософії, кандидат фізико-математичних 

наук, доцент кафедри філософії та педагогіки, Львівський національний 

університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького 

 

8. Релігійна комунікація в умовах інформаційного суспільства 

Петрушкевич Марія Стефанівна – кандидат філософських наук, доцент 

кафедри культурології та філософії, завідувач лабораторії гендерних 

досліджень, Національний університет «Острозька академія»  

 

9. Військове капеланство як функціональний вимір релігії: 

соціокультурний контекст  

Саджениця Ігор Петрович – аспірант кафедри теорії та історії культури, 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

10. Релігія і Бог в творчості Т. Шевченка: особливості сучасного 

розуміння 

Стеценко Валерій Іванович – кандидат філософських наук, доцент кафедри 

теорії та історії культури, Львівський національний університет імені Івана 

Франка 

 

11. Становлення галицького іконопису: витоки та образно-стильові 

особливості в контексті поєднання сакрального та естетичного (20–30 рр. 

XXcт.) 



Фарина Оксана Вікторівна – аспірантка, Київський національний 

університет культури і мистецтв 

 

12. Релігія в умовах соціокультурних трансформацій 

Халецький Олексій Віталійович – кандидат філософських наук, доцент, 

викладач кафедри філософії та педагогіки, Львівський національний 

університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького 

 

 

22 квітня 

Секційні засідання 10.00 – 14.00 

 

Секція 1. Культура в добу глобальних викликів та відповідей 

Модератор – проф. Альчук М.П.  

(Головний корпус Львівського національного університету імені Івана 

Франка, філософський факультет, ауд. 301) 

 

1. Сміхове начало в українському культурному просторі сьогодення та 

його людинорятівна роль 

Ліщинська Ольга Ігорівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри 

теорії та історії культури, Львівський національний університет імені Івана 

Франка 

 

2. Про культуру і необхідність визначення її подальшого шляху 

Мандрищук Лариса Анатоліївна – кандидат філософських наук, асистент 

кафедри теорії та історії культури, Львівський національний університет 

імені Івана Франка 

 

3. Національно-мілітарна культура в системі східних і західних 

єдиноборств 

Маринюк Віктор Гнатович – кандидат філософських наук, доцент кафедри 

теорії та історії культури, Львівський національний університет імені Івана 

Франка 

Дерега Роман Володимирович – Генеральний директор спортивного клубу 

східних єдиноборств DODGI 

 

4. Проблеми сучасної української культури 

Мартинюк Анастасія – студентка , Львівський національний університет 

імені І.Франка 

 

5. Трансформації естетичної перцепції у ХХІ столітті: ігри простору з 

часом 

Муха Ольга Ярославівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри 

культурології Інституту філософскої освіти і науки, докторант, Національний 

педагогічний університет імені  М. Драгоманова 



6. «Адвечны шлях» Беларуси как цивилизационная идея  И. 

Абдираловича 

Новікова Ольга Володимирівна (Новикова Ольга Владимировна) – кандидат 

філософських наук, доцент кафедри філософії та методології науки, 

Білоруський державний університет 

Новіков Володимир Тимофійович (Новиков Владимир Тимофеевич) – 

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та методології науки, 

Білоруський державний університет 

 

7. Мойсей Мендельсон про просвітництво, культуру та освіту 

Пасічник Ігор Ярославович – кандидат філософських наук, асистент кафедри 

теорії та історії культури, Львівський національний університет імені Івана 

Франка 

 

8. Дизайн простору сучасних філософських методів 

Покотило Костянтин Михайлович – кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії, Київський національний університет будівництва і 

архітектури 

 

9.  Пародія в естетиці постмодернізму  

Проців Романія – магістрант кафедри теорії та історії культури, Львівський 

національний університет імені Івана Франка 

 

10. Синестезія–уява–свідомість 

Савчин Галина Віталіївна – старший викладач кафедри культурології та 

мистецької освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені 

Івана Франка 

 

11.  Професійні проби – сучасна освітня технологія практикоорієнтованої 

форми профорієнтаційної роботи 

Сервачак Олена Вікторівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

історії та права, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (м. 

Покровськ)  

Коваленко Ірина – студентка,  ДВНЗ «Донецький національний технічний 

університет» (м. Покровськ) 

 

12. Глобализация и кризис национальной идентичности 

Сидоренко Ірина Миколаївна (Сидоренко Ирина Николаевна) – кандидат 

філософських наук, доцент кафедри філософії та методології науки, 

Білоруський державний університет 

 

13. Синтез Просвітництва та Романтизму в американській філософії ХІХ 

ст. 



Соболєвський Ярослав Андрійович – кандидат філософських наук, асистент 

кафедри історії філософії, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка 

 

14. Трансформація культури: античність і Відродження  

Содомора Павло Андрійович – доктор філософських наук, завідувач кафедри 

латинської та іноземних мов, Львівський національний медичний університет 

імені Данила Галицького 

 

15. Smart-навчання як один із трендів сучасної освіти 

Федоренко Валерія – студентка, ДВНЗ «Донецький національний технічний 

університет» (м. Покровськ) 

 

16. Іронія в художній практиці постмодернізму  

Чайка Ірина – магістрант кафедри теорії та історії культури, Львівський 

національний університет імені Івана Франка 

 

17. «Живе тіло» у хронотопі культури повсякдення 

Шляхова Ольга Анатоліївна – аспірантка кафедри культурології та 

філософії, Національний університет «Острозька академія»  

 

 

Секція 2. Етичний вимір сучасної соціокультурної дійсності 

 

Модератор – проф. Кашуба М.В. 

(Бібліотека-філія №18 ЦБС для дорослих м. Львова, вул. У. Самчука, 22) 

 

Львівська сенсотека: з досвіду практичної реалізації засад гуманістичної 

етики 

 

Секція 3. Релігія в сучасному світі 

Модератор – доц. Стеценко В.І. 

(Львівський музей історії релігії, пл. Музейна, 1)  

Релігія в ландшафті сучасної культури  

Оглядова екскурсія по експозиції музею та ознайомлення з його науково-

просвітницькою роботою 

 

14.00 – 15.00 

Презентація – Львів: простір актуальної культури 

15.00 – 16.00 

Круглий стіл. Підведення підсумків та закриття конференції 

Модератори – Рижак Л.В., Сінькевич О.Б. 

 

http://lviv.vgorode.ua/reference/byblyoteky/267136-biblioteka-filiia-18-tsbs-dlia-doroslykh-m-lvova

