
ПРОЄКТ  

 

 

Склад 

організаційного комітету  

 

 Стадний Єгор 

Андрійович 

- заступник  Міністра освіти і науки України, 

голова оргкомітету; 

  

Трушковський  

Костянтин Юрійович  

 

 

- 

 

в. о. директора Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти», 

заступник голови оргкомітету; 

 

 Огнев’юк 

Віктор Олександрович 

- ректор Київського університету імені Бориса 

Грінченка, заступник голови оргкомітету; 

  

Александрова  

Олена Станіславівна 

 

- 

 

декан історико-філософського факультету 

Київського університету імені Бориса 

Грінченка; 

  

Віннікова  

Наталія Миколаївна 

 

- 

 

проректор з наукової роботи Київського 

університету імені Бориса Грінченка; 

  

Додонов 

Роман Олександрович 

 

 

- 

 

завідувач кафедри філософії історико-

філософського факультету Київського 

університету імені Бориса Грінченка; 

  

Завадський  

Віталій Миколайович 

 

- 

 

заступник декана з науково-педагогічної та 

соціально-гуманітарної роботи історико-

філософського факультету Київського 

університету імені Бориса Грінченка; 

  

Зінченко  

Віктор Вікторович 

 

- 

 

доктор філософських наук, професор, 

провідний науковий співробітник Інституту 

вищої освіти Національної академії 

педагогічних наук України; 

 

 Салата  

Оксана Олексіївна 
- завідувач кафедри історії України історико-

філософського факультету Київського 

університету імені Бориса Грінченка; 

  

Сафонов  

Юрій Миколайович 

 

- 

 

заступник директора Державної наукової 

установи «Інститут модернізації змісту 

освіти»; 



 Трухан  

Олександр Федосійович 

- голова первинної профспілкової організації 

Київського університету імені Бориса 

Грінченка; 

    

 

 

Шапошников Костянтин 

Сергійович 

 завідувач відділу Державної наукової 

установи «Інститут модернізації змісту 

освіти»; 

 

Юдіна  

Світлана Павлівна 

 

- 

 

завідуюча сектором Державної наукової 

установи «Інститут модернізації змісту 

освіти»; 

 

    Рябич Наталія 

    Іванівна 

 

- 

 

методист вищої категорії Державної наукової 

установи «Інститут модернізації змісту 

освіти». 
 

 

СКЛАД 

журі ІV Всеукраїнського студентського турніру з філософії 

 

 Александрова  

Олена  

Станіславівна 

- доктор філософських наук, професор, декан 

історико-філософського факультету 

Київського університету імені Бориса 

Грінченка, голова журі; 

 

 Бойко 

Анжела  

Іванівна 

- доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри філософських і політичних 

наук Черкаського національного технічного 

університету; 

 

 Брижник 

Віталій 

Миколайович 

- кандидат філософських наук, провідний 

науковий співробітник відділу 

інтернаціоналізації вищої освіти Інституту 

вищої освіти Національної академії 

педагогічних наук України; 

 

 Конотопенко  

Олександр 

Петрович 

- кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри правових наук та філософії 

факультету історії, етнології і права 

Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського; 



 Корж  

Ганна  

Вікторівна   

- кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри філософії Харківського 

національного педагогічного університету 

імені Григорія Сковороди; 

 

 Крохмаль  

Наталія  

Василівна 

- кандидат філософських наук, доцент, 

професор кафедри управління, інформаційно-

аналітичної діяльності та євроінтеграції 

Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова; 

 

 Мальцева 

Ольга  

Володимирівна 

- кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри соціології та соціальної роботи 

Приазовського державного технічного 

університету; 
 

 Масюк 

Олег  

Петрович 

- кандидат філософських наук, доцент, 

кафедри соціальної філософії та управління 

Запорізького національного університету; 

 Мозгова  

Наталія  

Григорівна 

- доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри філософії Національного 

педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова; 
 

 Рошкулець  

Роман  

Георгійович 

- кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича; 

  

Титаренко 

Віта  

Володимирівна 

 

- 

 

доктор філософських наук, старший 

науковий співробітник відділу філософії та 

історії релігії Відділення релігієзнавства 

Інституту філософії імені Г.С. Сковороди 

НАН України; 

 

 Товмаш  

Дмитро  

Анатолійович 

- кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії гуманітарних наук Київського 

національного університету імені Тараса 

Шевченка; 

 

 Туренко 

Олег 

Станіславович 

- доктор філософських наук, доцент, завідувач 

кафедри гуманітарних дисциплін Донецького 

юридичного інституту МВС України; 

 



  

Фесенко 

Андрій  

Миколайович 

 

- 

 

кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри філософії Донецького національного 

технічного університету; 

  

Фицик  

Ігор  

Дмитрович   

 

- 

 

кандидат філософських наук, доцент кафедри 

суспільних дисциплін Уманського 

державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини; 

 

 Халіков 

Руслан  

Халікович 

- кандидат філософських наук, голова ГО 

«Майстерня академічного релігієзнавства»; 

 

  

Христокін 

Геннадій 

Володимирович 

 

 

- 

 

доктор філософських наук, доцент, професор 

кафедри філософії та політології, заступник 

директора Навчально-наукового інституту 

гуманітарних наук Університету державної 

фіскальної служби; 
 

  

Штоквиш 

Олександр 

Анатолійович 

 

 

- 

 

кандидат філософських наук, старший 

науковий співробітник, доцент кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Бердянського університету менеджменту і 

бізнесу; 

 Щепанський  

Віталій  

Вікторович 

- кандидат філософських наук, старший 

викладач кафедри релігієзнавства і теології 

Національного університету «Острозька 

академія»;  
 

 Щербакова  

Ніна  

Володимирівна 

- кандидат філософських наук, старший 

викладач кафедри суспільно-гуманітарних 

наук Таврійського державного 

агротехнологічного університету. 

 
 


