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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

 

1. Пасічник Ігор, доктор психологічних наук, професор, 

ректор Національного університету «Острозька академія» 

 

2. Шевчук Дмитро, доктор філософських наук, професор, 

проректор з науково-педагогічної роботи Національного 

університету «Острозька академія» 

 

3. Карповець Максим, кандидат філософських наук, доцент, 
декан гуманітарного факультету Національного університету 

«Острозька академія» 

 

4. Зайцев Микола, доктор філософських наук, професор 

кафедри культурології та філософії Національного 

університету «Острозька академія» 

 

5. Петрушкевич Марія, докторка філософських наук, 

доцентка, завідувачка кафедри культурології та філософії, 

завідувачка лабораторії гендерних досліджень Національного 

університету «Острозька академія» 
 

6. Янковська Жанна, докторка філологічних наук, 

професорка кафедри культурології та філософії Національного 

університету «Острозька академія» 

 

7. Шляхова Ольга, кандидат філософських наук,  викладач 

кафедри філософії та культурного менеджменту 

Національного університету «Острозька академія» 
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ГРАФІК РОБОТИ 

 
29 квітня, п’ятниця 

 

10:00 – реєстрація учасників  

Платформа Google Meet: https://meet.google.com/wts-erfx-mqe 

 

10:10 – 10:30 – вітання учасників конференції 
10:30 – початок роботи секцій 

14.00 – 15.00 – обідня перерва 

15.00 – 17.30 – робота секцій 

 

30 квітня, субота 

 

10.00 – 11.30 – робота секцій 

12.00 – 13.00 – закриття конференції  

 

 

 

https://meet.google.com/wts-erfx-mqe
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ВІТАННЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Пасічник Ігор, доктор психологічних наук, професор, ректор 

Національного університету «Острозька академія» 

 

Шевчук Дмитро, доктор філософських наук, професор, 

проректор з науково-педагогічної роботи Національного 

університету «Острозька академія» 

 

Карповець Максим, кандидат філософських наук, доцент, 

декан гуманітарного факультету Національного університету 
«Острозька академія» 

 

Петрушкевич Марія, докторка філософських наук, доцентка, 

завідувачка кафедри культурології та філософії, завідувачка 

лабораторії гендерних досліджень Національного університету 

«Острозька академія»  
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Секція 1. 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ 

 
Платформа Google Meet: https://meet.google.com/wts-erfx-mqe 

 

Керівник: Зайцев Микола, доктор філософських наук, професор 
Національного університету «Острозька академія». 

Секретар: Іванюк Ірина, аспірантка кафедри культурології та 

філософії Національного університету «Острозька академія». 
 

 

1. Головей Вікторія, докторка філософських наук, професорка, 
професорка кафедри культурології Волинського національного 

університету імені Лесі Українки.   

Чужий як фактор формування соціокультурної ідентичності. 

 

2. Гайворонюк Наталія, кандидат філософських наук, доцент, 

доцент кафедри соціально-поведінкових гуманітарних наук та 
економічної безпеки Інституту  управління, психології та безпеки  

ЛДУВС. 

Право на гідність як фактор формування політичної нації.  

 

3. Власевич Тетяна, доцентка кафедри теорії та історії культури, 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Мова і культура як код національної ідентичності: український 

вимір.  

 
4. Зайцев Микола, доктор філософських наук, професор, професор 

кафедри філософії та культурного менеджменту національного 

університету «Острозька академія». 
Інтенсифікація міжкультурних взаємодій та проблеми 

індивідуально особистісних ідентифікацій. 

 
5. Король Наталя, кандидатка історичних наук, доцентка, доцентка 

кафедри теорії та історії культури, Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 
«Свій-чужий» в просторі пограниччя: сучасний методологічний 

дискурс. 

https://meet.google.com/wts-erfx-mqe
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6. Витівська Марія, студентка 4 курсу культурологічного 

відділення філософського факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка.  
Медіамистецтво як актуальний феномен в українській культурі 

інформаційної доби. 

 
7. Іванюк Ірина, аспірантка кафедри філософії та культурного 

менеджменту Національного універистету «»Острозька академія. 

Ідентичність у контексті проблеми розчленування буття. 

 

8. Сичевська-Возняк Олена, доцент кафедри соціогуманітарних 

технологій Луцького національного технічного університету. 
Соціально-політичні чинники культурної ідентифікації в 

сучасному світі. 

 

9.  Шостак Віктор Михайлович 

канд. філос.наук, доцент кафедри культурології 

Культурна ідентичність України: проблеми формування і 

практика становлення. 

 



8 
 

Секція 2. 

ПРОБЛЕМИ ЕТНІЧЕОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В СИТУАЦІЇ 

ВІЙСЬКОВОЇ ЗАГРОЗИ 

 

Платформа Google Meet: https://meet.google.com/wts-erfx-mqe 

 
Керівник: Петрушкевич Марія, докторка філософських наук, 

доцентка, завідуюча кафедри філософії та культурного 

менеджменту, Національний університет «Острозька академія». 
Секретар: Зубар Аліна, студентка 4 курсу спеціальності  

«Культурологія» Національного університету «Острозька академія».  

 
 

1. Шевчук Дмитро, доктор філософських наук, професор, 

проректор з науково-педагогічної роботи Національного 
університету «Острозька академія». 

Культурна ідентичність українців в умовах гібридних загроз 

сучасності. 

 

2. Петрушкевич Марія,  докторка філософських наук, доцентка, 

завідуюча кафедри філософії та культурного менеджменту 
Національного університету «Острозька академія». 

Жінка-борчиня: ідентичність українок в період російсько-

української війни 2014 – 2022 рр. 

 

3. Бліхар В’ячеслав,  доктор філософських наук, професор, 

директор Інституту  управління, психології та безпеки  ЛДУВС.  
 Пошук самоідентичності в період війни: Україна 2022.   

 

4. Мініч Лариса, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри доцент кафедри української мови і літератури НаУОА  . 

Національного університету «Острозька академія». 

Проблема мовної ідентичності в Україні після російської 

інтервенції на Донбасі. 

 

5. Ліщинська Ольга, кандидат філософських наук, доцент кафедри 
теорії та історії культури, Львівського національного університету 

імені Івана Франка.  

 

https://meet.google.com/wts-erfx-mqe
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Захист пам’яток культури в умовах російсько-української 

війни: львівський досвід. 

 

6. Пирожик Олександр, депутат Волинської обласної ради, 

викладач правничих дисциплін ВСП «ФКТБП» Волинського 

національного університету ім. Лесі Українки.  
Культурна ідентичність як інструмент запобігання посяганням 

на національну безпеку України в інформаційній сфері. 

 

 

7. Олексюк Мирон,  кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри соціально-поведінкових гуманітарних наук та економічної 
безпеки Інституту  управління, психології та безпеки  ЛДУВС.  

Українська політична ідентичність: Процес становлення та 

сучасний стан.  

 

8. Запорожець  Микола, кандидат  філософських наук, доцент, 

доцент кафедри соціально -гуманітарних та правових дисциплін. 
Проблеми етнічних самоідентифікації в обставинах військових 

дій. 

9. Зубар Аліна, студентка 4 курсу спеціальності  «Культурологія» 
Національного університету «Острозька академія». 

Культурна ідентичність в умовах війни». 
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Секція 3. 

ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ 

 

Платформа Google Meet: https://meet.google.com/wts-erfx-mqe 

 
Керівник: Янковська Жанна, доктор філологічних наук, професор, 

професор кафедри  філософії та культурного менеджменту 

Національного університету «Острозька академія». Шляхова 

Ольга, кандидатка філософських наук, викладачка-стажистка 

кафедри культурології та філософії Національного університету 

«Острозька академія» 
Секретар: Шляхова Ольга, кандидатка філософських наук, 

викладачка-стажистка кафедри культурології та філософії 

Національного університету «Острозька академія». 
 

 

1. Возняк Сергій, кандидат філософських наук,  доцент, доцент 
кафедри  культурології Волинського національного університету 

імені Лесі Українки.   

Становлення культурної самосвідомості в контексті сучасної 

освіти.  

 

2. Стеценко Валерій, кандидат філософських наук, доцент, доцент 
кафедри культурології Львівського національний університет імені 

Івана Франка, 

Галуйко Роман, кандидат філософських наук, доцент кафедри 
теорії та історії культури ЛНУ ім. Івана Франка. 

До питання про ідентичність"філософії людини" у філософській 

теології Г. Сковороди "філософії серця". 

 

До питання про ідентичність філософії людини у філософській 

теології Г. Сковороди  в філософії «Філософії серці» 

 

3. Карповець Максим, кандидат філософських наук, доцент, 

директор Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарного 
менеджменту, Національного університету «Острозька академія». 

Перформативні аспекти  творення ідентичності в цифрову 

епоху.  

https://meet.google.com/wts-erfx-mqe
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4. Марченко Олексій, доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри філософії та релігієзнавства Черкаського 
національного університету імені Богдана Хмельницького.  

Християнська ідентичність у національному та глобальному 

вимірах. 

   

5. Бринь Еріка, студентка 3 курсу культурологічного відділення 

філософського факультету Львівський національний університет 
імені Івана Франка. 

Проблематика кітчу як феномену сучасної української 

культури: морфологічний підхід. 

 

6. Янковська Жанна, доктор філологічних наук, професор, 

професор кафедри  філософії та культурного менеджменту 
Національного університету «Острозька академія». 

«Українське слово»  та національна культура у дослідницькій 

візії Пантелеймона Куліша. 

 

7. Шевчук Катерина, доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри філософії Рівненського державного 
гуманітарного університету. 

Проблема ідентичності митця в ситуації постмодерну. 

 
8. Басай Дарія, студентка 5 курсу спеціальності  «Культурологія» 

Національного університету «Острозька академія». 

Науково-методичні основи вивчення родильної обрядовості 

Полісся. 

  

9. Якуніна Катерина, кандидат історичних наук, старший викладач 
кафедри філософії та культурного менеджменту Національного 

університету «Острозька академія». 

Стійка ідентичність: ретроспектива українського релігійного 

середовища. 

 

10. Шляхова Ольга, кандидат філософських наук, викладач 
кафедри філософії та культурного менеджменту Національного 

університету «Острозька академія». 
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Проблема культурної ідентичності в умовах реструктуризації 

культури повсякдення. 

 
11. Німець Ольга, студентка 5 курсу спеціальності  

«Культурологія» Національного університету «Острозька академія». 

Лемківські етнофестивалі як форма збереження культурної 

ідентичності. 

 

12. Пригода Таміла, доцент кафедри культурології Волинського 
національного університету  імені Лесі Українки. 

Культура як пустий знак. 

 

13. Бондарук Сергій, доцент кафедри культурології Волинського 

національного університету  імені Лесі Українки. 

Метаморфози ідентичності в умовах гібридної війни та 

рашистської агресії в Україні: від міфологізації до радикалізації. 
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ДЛЯ НОТАТОК 
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ХV Міжнародна наукова конференція 
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Відповідальні за випуск 

Зайцев Микола 

Шляхова Ольга 

 
 
 

 


