
Присвячується 

світлій пам’яті видатного  

українського філософа,  

професора Горського Вілена Сергійовича 
 

2 червня 2017 року 

 

930 – 1000 – реєстрація учасників 

 

1000 – відкриття наукових читань (зал засідань Вченої ради Інсти-

туту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України) 

 

Вітальне слово директора Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН 

України, академіка НАНУ Поповича Мирослава Володимировича 

 

Вітальне слово декана філософського факультету Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка, академіка НАН України 

Конверського Анатолія Євгеновича 
 

Директора з наукової роботи Інституту української археографії та 

джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, доктора 

історичних наук Папакіна Георгія Володимировича 

 

Вітальне слово головного редактора журналу «Наука і суспільство», 

кандидата філософських наук Єсипенка Дмитра Миколайовича 

 

Презентація друкованих видань 

 

Журнал «Наука і суспільство» 

Головний редактор, кандидат філософських наук 

Єсипенко Дмитро Миколайович 
 

«Софія Київська: Візантія. Русь. Україна» (Вип. V., К., 2016) 

Відповідальний секретар, кандидат історичних наук  

Гордієнко Дмитро Сергійович 
 

Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIII ст.). Ч. VII, Т. 1: 

Західна зовнішня галерея (К., 2016) 

Автор, доктор історичних наук  

Корнієнко В’ячеслав Васильович 
 

«Філософські ідеї в культурі Київської Русі» (Вип. 9-10, 2017) 

Редактор, кандидат філософських наук  

Киричок Олександр Борисович 



Наукові доповіді 
 

Регламент читань: 

 

Наукові доповіді – до 10 хв. 

Обговорення доповідей – до 5 хв. 
 

Руденко Сергій Валерійович, доктор філософських наук, заступ-

ник декана філософського факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

«Сучасні методологічні підходи до дослідження історії 

національної філософії: досвід Польщі та України» 
 

Йосипенко Сергій Львович, доктор філософських наук, завідувач 

відділу історії філософії України Інституту філософії імені 

Г.С. Сковороди НАН України 

«Українська ранньомодерна філософська думка та українська 
філософська традиція» 
 

Артюх В’ячеслав Олексійович, кандидат філософських наук, до-

цент кафедри філософії Сумського державного університету 

«“Контекстуалізм” та “актуалізм” як методологічні підходи  в 
історико-філософській науці» 
 

Личковах Володимир Анатолійович, доктор філософських наук, 

професор Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв 

«Методологічні засади дослідження історії української естетики» 
 

Вдовина Олена Ярославівна, кандидат філософських наук 

«До питання про діалог між дослідниками українського Середньо-

віччя та засади професійної роботи» 
 

Завгородній Юрій Юрійович, доктор філософських наук, 

старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Ско-

вороди НАН України 

«Історико-філософська методологія В.С. Горського і дослідження 
індійської релігійно-філософської думки» 
 

Валявко Ірина Вікторівна, кандидат філософських наук, старший 

науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди 

НАН України 

«До проблеми “національної ідентичності”» 
 

 



 

Гудзенко-Александрук Олена Георгіївна, кандидат філософських 

наук, доцент кафедри філософії Східноєвропейського національно-

го університету імені Лесі Українки  

«Роль античної традиції у формуванні антропологічних уявлень у 
філософській культурі Давньої Русі» 
 

Білодід Володимир Дмитрович, кандидат філософських наук, 

старший науковий співробітник Інституту філософії імені 

Г.С. Сковороди НАН України 

«Євангельські засади давньоруської святості» 
 

Нікітенко Мар’яна Михайлівна, кандидат історичних наук, 

провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерсько-

го історико-культурного заповідника  

«Дата постригу прп. Феодосія Печерського в контексті ідеї його 

обоження: герменевтичне дослідження Житія святого» 
 

Пушонкова Оксана Анатоліївна, кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософії та релігієзнавства Черкаського націо-

нального університету ім. Б. Хмельницького, старший науковий 

співробітник відділу науково-освітньої роботи ЧОХМ  

«Образ Богородиці в українській духовній культурі» 
 

Сирцова Олена Миколаївна, кандидат філософських наук, стар-

ший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сково-

роди НАН України 

«Ідеї милосердя та щедрості в писемності та перекладній книж-

ності Київської Русі» 
 

Загорулько Марія Анатоліївна, кандидат філософських наук, 

викладач циклової комісії гуманітарних і соціально-економічних 

дисциплін Чернігівського базового медичного коледжу Чернігівсь-

кої обласної ради  

«Естетичні   характеристики плачу Ярославни в поетиці “Слова 

про Ігорів похід”» 
 

Гордієнко Дмитро Сергійович, кандидат історичних наук, докто-

рант Інституту української археографії та джерелознавства імені 

М.С. Грушевського НАН України, провідний науковий співробіт-
ник Національного заповідника «Софія Київська» 

«“Порфирородний імператор”: до питання легітимності влади у 

Візантії» 
 

 



Киричок Олександр Борисович, кандидат філософських наук, 

науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди 

НАН України 

«“Настанови” Василя І як джерело з історії української політич-

ної думки» 

 

Мильков Володимир Володимирович, доктор філософських 

наук, провідний науковий співробітник сектору історії російської 

філософії Інституту філософії РАН 

«Палея Толковая: религиозно-философская специфика энциклопеди-
ческого труда» 
 

Лебідь-Гребенюк Євгенія Михайлівна, кандидат філологічних 

наук, науковий співробітник відділу шевченкознавства Інституту 

літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України  

«Христологічні мотиви в давній  українській літературі та пое-

тичному доробку Тараса Шевченка» 
 

Симчич Микола Васильович, кандидат філософських наук, 

докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України 

«Вчення про матерію і форму у Києво-Могилянських курсах XVII–
XVIII століть» 
 

Стратій Ярослава Михайлівна, кандидат філософських наук, 

старший науковий співробітник Інституту філософії імені 

Г.С. Сковороди НАН України 
«Концепція “verbum mentis” у трактаті «Про душу» Інокентія Гізеля» 
 

Шеремета Оксана Юліанівна, кандидат філософських наук, 

молодший науковий співробітник Інституту філософії імені 

Г.С. Сковороди НАН України  

«Отець, професор, доктор Микола Конрад: нотатки до інтелек-

туальної біографії» 
 

Голованова Наталя Вікторівна, спеціаліст представника секрета-

ріату Національної ради України з питань телебачення і радіомов-

лення у Харківській області, аспірант кафедри політології та філо-

софії Харківського регіонального інституту НАДУ 

«Філософські ідеї та культура Київської Русі як ціннісні орієнтири 
сучасного державотворення» 
 

Пятківський Роман Олександрович, доцент кафедри філософії, 

соціології та релігієзнавства ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника»  

«Філософська думка Київської Русі як джерело праксеології» 


