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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

31 травня 2017 року – 8.00
–
8.30 – реєстрація учасників; 

8.30–9.30 – пленарне засідання; 

9.30–16.00 – секційне засідання; 

12.30–13.00 – кава-брейк. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 
 

– привітальні слова – 3–5 хв; 

– доповіді на пленарному засіданні – 15 хв; 

– доповіді на секційних засіданнях – 10 хв; 

                          – виступи в обговореннях – до 3 хв. 

 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

Даниленко А.С., д-р екон. наук, академік НААН, ректор,  

                          голова оргкомітету; 

Сахнюк В.В., д-р вет. наук, проректор з наукової та інноваційної діяль-

ності, заступник голови оргкомітету;  

Харьковщенко Є.А., д-р філос. наук, проф., зав. кафедрою релігієзнав-

ства Київського національного університету імені Та-

раса Шевченка;  

Борщовецька В.Д., канд. пед. наук, доцент, декан факультету права та 

лінгвістики;  

Мельник Л.М., канд. політ. наук, доцент, зав. кафедрою суспільно-

гуманітарних дисциплін;  

Ярмола О.В., канд. філос. наук, доцент кафедри суспільно-гумані-

тарних дисциплін;  

Чернецький Є.А., канд. іст. наук (Україна), д-р гуманітарних наук 

(Польща), зав. відділом інформ.-краєзнав. роботи Біло-

церківської міської ЦБС; 

Водоп’янов П.О., чл.-кор. НАН Білорусі, д-р філос. наук, проф.; 

Бурак П.М., канд. філос. наук, доцент, зав. кафедрою філософії та пра-

ва БДТУ;  

Коваль О.В., канд. іст. наук, ст. викладач кафедри історії Білорусі та 

політології БДТУ; 

Сокольська М.О., зав. редакційно-видавничого відділу Білоцерківського 

НАУ, відповідальний  секретар. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

31 травня 2017 року, 8.30, ауд. 1 
 

1. Література і джерела з генеалогії Бердяєвих. 

Чернецький Є.А., канд. іст. наук (Україна), д-р гуманітарних на-

ук (Польща) 

Відділ інформаційно-краєзнавчої роботи Білоцерківської міської 

ЦБС 
 

2. Політична біографія М. Бердяєва: від ліберального марксизму до іде-

алізму. 

Мельник Л.М., канд. політ. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

3. М. Бердяєв про софійні інтуїції Я. Беме. 

Харьковщенко Є.А., д-р філос. наук 

Київський  національний університет імені Тараса Шевченка 
 

4. Асноўныя кірункі супрацоўніцтва паміж беларускімі і ўкраінскімі 

эмігрантамі (1918–1939 гг.). 

Коваль В.У., канд. гіст. навук 

Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт 

 
 

Секція 1. ФІЛОСОФІЯ. РЕЛІГІЯ. КУЛЬТУРА 
 

31 травня 2017 року, 9.30, ауд. 27 
 

Керівник  доцент Пасічник Н.С.  

Секретар  здобувач Велика К.І.  
 

1. Природа техники в единстве самоорганизации цикличности бытия. 

Бурак П.М., канд. филос. наук 

Белорусский государственный технологический университет  
 

2. В проміжках між апоріями: Зенон Елейський та сучасна філософія 

фізики. 

Халайджі В.І., член ради БФТ 

Білоцерківське філософське товариство 
 

3. Ідея самовдосконалення в індійській філософії. 

Мельниченко О.О., студентка     

Білоцерківський національний аграрний університет 
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4. Парадоксальна педагогіка даосизму. 

Трохимець О.А., член ради БФТ 

Білоцерківське філософське товариство 
 

5. Штучний інтелект та проблема електронного фахового перекладу. 

Велика К.І., здобувач 

Лобачова С.В., здобувач 

Ярмола О.В., канд. філос. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

6. Свобода совісті в філософії права М. Бердяєва. 

Харьковщенко Ю.Є., канд. філос. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

7. Концепція свободи у філософії Миколи Бердяєва. 

Семенюк М.С., викладач основ філософських знань  

ДВНЗ «Чернівецький коледж дизайну та економіки» 

 

8. «Стяжание себе разума Божественным безумием» – тлумачення міс-

тицизму М. Бердяєвим. 

Терехова Л.В., канд. філос. наук 

Київський інститут бізнесу та технологій 

 

9. Проблема теодицеї в російській релігійній філософії. 

Рома А.І., студентка   

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

10. Implication of gender approach in the religious studies analysis. 

Starovoit I., Postgraduate student  

Taras Shevchenko National University of Kyiv 

 

11. Державно-конфесійні відносини в Україні. 

Пасічник Н.С., канд. іст. наук 

Білоцерківський інститут економіки та управління вищого нав-

чального закладу ВМУРоЛ «Україна» 

 

12. Шлях до сакральності: подорож на Афон. 

Новенченко О.Ю., студентка    

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
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13. Відображення етноконцепту «Дім-Поле-Храм» на українському рин-

ку реклами. 

Главацька В.О., студентка    

Національний університет «Острозька академія», м. Острог 
 

14. Проблема збереження української національної культури в умовах 

глобалізації. 

Максимчук В.В., студент    

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

15. Філософія культури А. Швейцера. 

Козлов О.В., викладач 

Білоцерківська філія Черкаського східноєвропейського університету 
 

16. Моральна проблема поняття «щастя» у творчості Г. Сковороди. 

Рик М.С., аспірант 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 
 

Секція 2. ІСТОРІЯ. ПОЛІТИКА. ДЕРЖАВА 
 

31 травня 2017 року, 9.30, ауд. 23 
 

Керівник  президент Фонду «Творча ініціатива» Панько В.І. 

Секретар  асистент Дужа І.А. 
 

1. Современная историография истории народного образования и учи-

тельства Беларуси вт. пол. XIX–нач. ХХ в. 

Острога В.М., канд. ист. наук  

Белорусский государственный технологический университет 
 

2. Основные подходы к изучению социальной памяти белорусов. 

Матусевич О.А., канд. ист. наук 

Белорусский государственный технологический университет 
 

3. Нараджэнне беларускага кінематографа: пошукі шляхоў станаўлення 

(1920-я–1930-я гады). 

Каляда І.У., канд. гіст. навук  

Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт 
 

4. Микола Олександрович Бердяєв – обдарована постать Київщини. 

Плівачук К.В., канд. пед. наук 

Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради 

"Академія неперервної освіти" 
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5. Роля пратэстанцкага фундаменталізму ў папулярызацыі неакансерва-

тыўнай дактрыны ў ЗША. 

Шумскі І.І., канд. гіст. навук  

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
 

6. Ідеї філософії та державотворення В. Липинського. 

Головань О.О., канд. політ. наук 

ДУ Інститут Всесвітньої історії НАНУ. 

 

7. Проблеми реформи правової системи України на сучасному етапі. 

Мекеда Л.М., студентка   

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

8. Генри Филдинг о государственном устройстве Британии (первая по-

ловина XVIII века). 

Волошкова Н.В., канд. ист. наук  

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

9. Філософські підґрунтя конституційної реформи в Україні. 

Синявська А.М., студентка    

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

10. Ідея державотворення в політичній свідомості української інтеліген-

ції в другій половині ХІХ ст. 

Дужа І.А., канд. політ. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

11. Філософська проблематика конфуціанської та легізької концепцій 

організації суспільного життя. 

Мукоїда І.І., студентка  

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

12. Держава справедливості Оріховського-Роксолана проти маніпуля-

ційного олігархату Макіавеллі.  

Панько В.І., президент Фонду 

Фонд «Творча ініціатива» 

 

 

 

 
 

БНАУ, 2017. Зам. 6573. 


