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ФІЛОСОФІЯ ТА ОСВІТА 
 

22–23 березня 2012 р. 
Київ 

 

 
 

Події конференції проходять у  приміщенні Докторської школи НаУКМА,  
Староакадемічний корпус НаУКМА,  
і в ауд. 1-314, 1 корпус НаУКМА, 
за адресою: вул. Г. Сковороди, 2 

 
 

22 березня, четвер 
 

 
9:30-10:15 

 
Реєстрація учасників конференції 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
10:15 – 12:00 

 
Урочисте відкриття. Пленарне засідання  
 
Модератор: Павло Миронов, студент МП «Філософія» 
 

 Вітальне слово 
Вадим Менжулін, д. філос. наук, професор, кафедра філософії та релігієзнавства 
НаУКМА 
 

 Статус філософської освіти в сучасному світі 
Віктор Козловський, к. філос. н., доцент, кафедра філософії та релігієзнавства 
НаУКМА 
 

 Філософія освіти й Болонський процес: переосмислення 
Ольга Гомілко, д. філос. наук, професор, Інститут філософії НАН України              
ім. Г. С. Сковороди 
 

 Проблеми й завдання філософської освіти  
Михайло Мінаков, д. філос. наук , доцент, кафедра філософії та релігієзнавства 
НаУКМА 
 
Загальна дискусія 
 

 
12:00-12:30 

 
Перерва на каву 
 

 
 
 



 

22 березня, четвер 
 

 
 
 
 
 
 
 
12:30-14:00 

 
Секція 1 
 
Взаємозв’язок і взаємовпливи філософії та освіти  
 
Модератор: Катерина Горохова, студентка МП «Філософія», НаУКМА  
 

 Богдан Козак. Освіта як реалізація метафізичного потенціалу 
суспільства (аспірант, Київський національний університет ім. Т. Г. 
Шевченка) 

 
 Вікторія Омельченко. Освіта як реалізація можливостей бути Іншим: 

філософія як стиль і образ думок, дисциплінарна палітра та «конфлікт 
інтерпретацій» (студентка МП «Філософія», Київський національний 
університету ім. Т. Шевченка) 
 

 Юлія Денисенко Філософія української діаспори: актуальність 
впровадження у сучасну освіту (аспірантка, викладач історії та теорії 
культури, Харківська Державна Академія Культури) 

 
14:00-15:00  

Перерва на обід 
 

 
 
 
 
 
 
15:00-16:00 

 
Місце проведення: ауд. 314, 1 корпус НаУКМА 
 
Секція 1 
 

 Тетяна Дідиченко. Особливості трансформації гуманітарно-
філософського культурно-освітнього простору у загальносвітовому 
контексті (аспірантка, Черкаський державний технологічний університет) 
 

 Надія Петруньок. Пол Феєрабенд про освіту у вільному суспільстві 
(студентка МП «Філософія», Національний університет «Києво-
Могилянська академія») 
 

 
16:00-16:30 

 
Загальне обговорення 
 

 



 

23 березня, п’ятниця 
 

9:00-9:30 Реєстрація учасників конференції 
 

 
9:30-12:30 
 
 
 
9:40-10:40 
 
 
 
 
 
 
 
10:40-11:00 

Дискусія  
 
Філософія для дітей: методи, досвід, перспективи 
 
Модератор: Людмила Архипова, к. філос. н., доцент, НаУКМА 

Майстер-клас дослідницької групи НПУ ім. М.П. Драгоманова «Філософія для 
дітей» 

 Надія Адаменко, к. філос. н., доцент, кафедра філософії Інституту 
філософської освіти і науки 

 Юлія Кравченко, к. філос. н., доцент, кафедра філософії Інституту 
філософської освіти і науки  

Презентація курсу «Мудрі розмови»: гурток філософії для дітей у НаУКМА 

 Людмила Архипова, к. філос. н., доцент, кафедра філософії та 
релігієзнавства НаУКМА 

11:00-11:30 Перерва на каву 
 

 
 
11:30-12:30 

Доповіді 

 Ольга Горбачук-Наровецька. «Філософія для дітей» в Україні: за і проти 
(аспірантка, Інститут вищої освіти НАПН України) 

 
 Анатолій Колесников. Викладання філософії у школі: проблеми й 

перспективи в Україні (асистент кафедри філософії і соціальних наук, 
Кримський гуманітарний університет) 

 
Загальне обговорення 
 

12:30-13:00 Перерва на каву 
 

 
 
 
 
 
 
 
13:30-14:30 

Секція 2 

Роль філософії у формуванні та трансформаціях освітніх парадигм  

Модератор: Володимир Самчук, студент МП «Філософія», НаУКМА  

 Наталія Олександровська. Роль філософії у формуванні та 
трансформації освітніх парадигм (студентка МП «Прикладна 
культурологія», Новгородський державний університет ім. Я . Мудрого) 

 Ольга Сафронова. Розвиток самоактуалізованої і творчої особистості 
як необхідні  складові гуманізації сучасної освіти в умовах 
інформаційного суспільства: філософський аспект (студентка МП 
«Філософія», Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника)  

 Михайло Семікін. Етнопедагогіка як філософсько-освітній феномен 
(аспірант, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. 
Богдана Хмельницького) 

 



 

23 березня, п’ятниця 
 

14:30-15:30 Перерва на обід 
 

 
15:30-17:00 
 

Секція 2 

 Ганна Павлова. Якість освіти у синергетичній освітянський парадигмі 
(аспірантка, Національний Університет біоресурсів і 
природокористування України) 

 Людмила Літвінчук. Теоретичні засади андрагогічної освіти як 
філософська проблема (аспірантка, Національний університет біоресурсів і 
природокористування України) 

 Катерина Горохова. Концепт «індивід-суспільство» у філософії освіти 
Джона Д’юї (студентка МП «Філософія», Національний університет 
«Києво-Могилянська академія») 

 Надія Ковальчук. Роль філософії у формуванні освітніх парадигм 
«альтернативної педагогіки» Пауло Фрейре та Івана Ілліча (студентка 
МП «Культурологія», Національний університет «Києво-Могилянська 
академія») 

 Святослав Вишинський. Рецепція університетської філософії в 
інтегральному традиціоналізмі Рене Генона (аспірант, Інститут філософії 
ім. Г.С. Сковороди НАН України) 

17:00-17:30 Перерва на каву 
 

 
17:30-18:00 
 

 
Закриття конференції. Підсумки. Загальне обговорення. 

 
Регламент конференції:  
Пленарні доповіді – до 30 хв., доповіді на секціях – до 15 хв., питання – до 5 хв. 
 
Організаційний комітет конференції 
Богдан Басій, студент МП «Філософія» НаУКМА 
Катерина Горохова, студентка МП «Філософія» НаУКМА 
Дмитро Грудінін, студент МП «Філософія» НаУКМА 
Юрій Макух, студент МП «Філософія» НаУКМА 
Павло Миронов, студент МП «Філософія» НаУКМА 
Анна Невадовська, студентка МП «Філософія» НаУКМА 
Володимир Самчук, студент МП «Філософія» НаУКМА 
Дарина Сороченко, студентка МП «Філософія» НаУКМА 
Надія Петруньок, студентка МП «Філософія» НаУКМА 
 

Висловлюємо вдячність 
Міжнародному благодійному фонду відродження «Києво-Могилянської академії» 

за підтримку конференції 
 
 
 
 
 

http://www.ukma.kiev.ua 


