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філософський контекст

Випуск 10(108).
– 2011

Варениця О.П.

кандидат іст. наук, доцент,
проректор з наукової роботи та
міжнародного співробітництва
аспірантка

Вдовиченко Г.В.

кандидат філос. наук, доцент

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Випуск 7(105).
– 2011

Вдовиченко Г.В.

кандидат філос. наук, доцент

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Вдовиченко Г.В.

кандидат філос. наук, доцент

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Вдовиченко Г.В.

кандидат філос. наук, доцент

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

В.Юринець як історик філософії:
дослідження зарубіжної філософської
думки кінця ХІХ ‐ початку ХХ ст.
В.Юринець як історик філософії:
дослідження зарубіжної філософської
думки від античності до романтизму
В.Юринець як історик філософії:
дослідження зарубіжної філософської
думки від античності до романтизму
Філософія культури як напрям розвитку
філософської думки УСРР у 1920‐х – 1930‐х
рр.

Вдовиченко Г.В.

кандидат філос. наук, доцент

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Філософія культури в.юринця:
«діалектичне» тлумачення історичного
матеріалізму

Випуск 4(112).
– 2012.

Вдовиченко Г.В.

кандидат філос. наук, доцент

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Філософія культури в.юринця:
«діалектичне» тлумачення історичного
матеріалізму

Випуск 5(113).
– 2012.

Вдовиченко Г.В.

кандидат філос. наук, доцент

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Філософія культури в.юринця: вчення про
«тип соціалістичної культури»

Випуск 5(113).
– 2012.

Вдовиченко Г.В.

кандидат філос. наук, доцент

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Філософія культури В.Юринця: вчення про
форму художнього твору і «марксівську
форму філософії культури»

Випуск 7(115).
– 2012.

Буяк Б.Б.

Випуск 14. –
2000.

Спецвипуск –
2011
Випуск 6(104).
– 2011
Випуск 3(111).
– 2012.

Ведмедєв В.М.

заступник головного редактора

Мистецькі та позамистецькі репрезентації
абсурдного
Природа примітивного у Андрія Платонова

викладач

Сумська обласна газета «Громадянин
України»
Сумський державний педагогічний
університет ім. А.С. Макаренка
ПТУ‐11 (м. Київ)

Ведмедєва Л.Є.

кандидат філос. наук, доцент

Веліканов В.М.

Веліканов В.М.

викладач

ПТУ‐11 (м. Київ)

Парадокси: логіка і культура

Випуск 5(113).
– 2012.

Вербицька О.В.

аспірантка

Львівський національний університет
імені Івана Франка

Критична настанова, конструктивізм та
етика толерантності у дискурсі
постмодернізму

Випуск 10(118).
– 2012.

Вергун О.

провідний спеціаліст

Національний інститут укр.‐
рос.відносин

Деконструкція суб'єкта влади у концепціях
К.Маркса, Ф.Ніцше та З.Фрейда

Випуск 13. –
2000.

Вергун О.М.

провідний спеціаліст

Національний інститут укр.‐
рос.відносин

Влада й дискурс у соціальній та політичній
теорії: дослідницька програма М.Фуко

Випуск 12. –
2000.

Вернудіна І.В.

кандидат філос. наук, докторант

Вєковшиніна С.В.,
Кулініченко В.Л.

кандидат біолог. Наук; кандидат
філос. наук, доцент

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Київська медична академія
післядипломної освіти;
Київська медична академія
післядипломної освіти

Проблема нових естетико‐художніх
вартостей в Україні на межі ХІХ – ХХ століть
Історичні засади та основи біоетики

Випуск 7(105).
– 2011
Випуск 12. –
2000.

Вишинський С.

молодший науковий співробітник

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди
НАН України

Випуск 4(112).
– 2012.

Вишинський С.

молодший науковий співробітник

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди
НАН України

Онтологічна модель переніалізму як
неокласична альтернатива модернізму і
постмодернізму
Онтологічна модель переніалізму як
неокласична альтернатива модернізму і
постмодернізму

Вишинський С.Д.

аспірант

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди
НАН України

Критична рецепція філософії модерну в
дискурсі інтегрального традиціоналізму

Спецвипуск –
2011

Нормативний підхід до парадоксів логіки і
теорії множин

Випуск 5(113).
– 2012.
Випуск 3(101).
– 2011
Випуск 15. –
2000.

Випуск 5(113).
– 2012.

Вишинський С.Д.

аспірант

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди
НАН України
Інститут філософії імені Г.С.Сковороди
НАН України
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди
НАН України

Критична рецепція філософії модерну в
дискурсі інтегрального традиціоналізму
Доля буття у дзеркалі фундаментальної
онтології та інтегрального традиціоналізму
Рецепція інтегрального традиціоналізму в
західній академічній філософії

Випуск 6(104).
– 2011
Випуск 9(107).
– 2011
Випуск 3(111).
– 2012.

Вишинський С.Д.

аспірант

Вишинський С.Д.

молодший науковий співробітник

Вишинський С.Д.

молодший науковий співробітник

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди
НАН України

Традиціоналізм як інверсія гегелівської
феноменології: вступ до проблеми

Випуск 5(113).
– 2012.

Вишинський С.Д.

молодший науковий співробітник

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди
НАН України

Парадигмальна критика заходу у філософії
інтегрального традиціоналізму

Випуск 9(117).
– 2012.

Вишинський С.Д.

молодший науковий співробітник

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди
НАН України

Підстави антропологічного повороту в
інтегральному традиціоналізмі юліуса
еволи

Специпуск. –
2012.

Вишинський С.Д.

молодший науковий співробітник

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди
НАН України

Мірча еліаде як реформатор
традиціоналістського дискурсу

Випуск 3(121).
– 2013.

Вінтонів С.З.

кандидат філос. наук, викладач

Кримський університет культури,
мистецтв і туризму, м. Сімферополь

Випуск 1(99). –
2011

Владиченко Л.Д.

кандидат філос. наук, докторантка

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Аутоідентифікація як процес пізнання себе
та навколишнього світу (досвід
філософського аналізу)
Сучасний стан та динаміка розвитку
релігійної мережі в Україні

Випуск 8(116).
– 2012.

Войнаровська Л.І.

асистент кафедри

«Homo oeconomicus»: фінал чи
перспектива?

Випуск 1(109).
– 2012.

Волинець О.О.

старший викладач кафедри

ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима
Гетьмана»
Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»

Рефлексія в рекламі як феномен
культуротворчості

Специпуск. –
2012.

Волковський В.П.

аспірант

Становлення модерної політичної філософії
в україні на прикладі кирило‐
мефодіївського товариства

Випуск 9(117).
– 2012.

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди
НАН України

Воробйова Л.С.

кандидат
філософських
наук, Національна академія ДПС України
доцент
кандидат філос. наук, старший
Слов’янський державний педагогічний
викладач
університет
асистент кафедри
Слов’янський державний педагогічний
університет

Глобалізація як предмет філософської
рефлексії: суб’єктивні експлікації
Концептуалізація музичної естетики в
проекціях сучасної філософської думки
Музична антропологія в системі
філософського теоретико‐естетичного
знання

Випуск 9(107).
– 2011
Випуск 10(108).
– 2011
Випуск 8(116).
– 2012.

Вороновська Л.Г.

аспірантка

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Специфіка міфо‐релігійної свідомості і
сприйняття мови

Випуск 12. –
2000.

Гавдяк О.В.

аспірант

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Випуск 4(112).
– 2012.

Гавдяк О.В.

аспірант

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Філософсько‐релігієзнавча думка в
контексті вітчизняного освітнього процесу
хіх – початку ХХ ст.
Філософсько‐релігієзнавча думка в
контексті вітчизняного освітнього процесу
хіх – початку хх ст.

Гавронська Т.В.

здобувач

НПУ імені М.П. Драгоманова

Демократично‐культурні виміри прав і
свобод особистості

Випуск 9(117).
– 2012.

Гаєвська О.Б.

доктор філос. наук, професор
кафедри

Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана

Соціальне управління: інноваційні підходи

Випуск 2(110).
– 2012.

Гаєвська О.Б.

КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Синергія соціального управління

Гайдемко В. О.

доктор філос. наук, професор
кафедри
аспірантка

Сумський державний педагогічний
університет ім. А.С. Макаренка

Емпіристський підхід у феміністській
епістемології

Випуск 10(108).
– 2011
Випуск 15. –
2000.

Галицька Т.М.

здобувач

Гарбар Г.А.

доцент

Роль образу світу у формуванні
національної
Становлення ринку гостинності та якість
туристичних послуг

Випуск 2(100).
– 2011
Випуск 8(106).
– 2011

Гарбар Г.А.

доцент, завідувач кафедри

Національна академія керівних кадрів
культури і мистецтв
Миколаївська філія
Київського національного університету
культури і мистецтв
Миколаївська філія Київського
національного університету культури і
мистецтв

Перспективи розвитку гостинності й
туризму в Україні

Випуск 3(111).
– 2012.

Воронова Н.С.
Воронова Н.С.

Випуск 5(113).
– 2012.

Гвоздецька О.О.

аспірантка

Одеський національний університет ім. Неігрові ритуальні практики в ігровому
І.І. Мечнікова
просторі всесвітньої мережі: трансформації
соціального у віртуальному бутті

Випуск 6(114).
– 2012.

Гвоздяк В.М.

викладач

Ужгородський університет

Методологічні аспекти кількісного підходу
в біології

Випуск 14. –
2000.

Герасимович Г.В.

аспірант

Львівський національний університет
імені Івана Франка

Гергун А.В.

аспірант

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди
НАН України

Трактування
сучасної
людини
антропологічних теоріях
кінця ХХ – початку ХХІ ст.
Справедливість поза межами держави:
міжнародна чи глобальна?

Гергун А.В.

аспірант

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди
НАН України

Права людини як ідеологія та засіб
обґрунтування

Випуск 3(121).
– 2013.

Герман Є.С.

дійсний член МАН, учень

ліцей № 100, м. Київ

Специфіка людського буття в українській
філософії кінця ХХ – початку ХХІ століття

Випуск 3(111).
– 2012.

Герчанівська П.Е.

кандидат філософських наук,
доцент, докторантка

Харківська державна Академія
культури

Мультикультуралізм і локальність в
історичній динаміці культурних форм

Випуск 2(100).
– 2011

Гнатів З.Я.

аспірантка

Гольд О.Ф.

кандидат філос. наук, старший
викладач кафедри філософії
кандидат філос. наук, старший
викладач кафедри філософії
аспірантка

Гончаров В.І.

професор, директор

Інститут іноземної філології НПУ імені
М.П.Драгоманова

Біблійні мотиви в українській культурі як
предмет соціально‐філософської рефлексії:
постановка проблеми
Про співіснування християнської й
мусульманської культур в Україні
Про співіснування християнської й
мусульманської культур в Україні
Хронологія поширення американських
релігій на території України
Наукоцентричні засади сучасного
педагогічного дискурсу

Випуск 10(108).
– 2011

Голотін С.І.

Дрогобицький державний
педагогічний університет імені Івана
Франка
НА СБ України

Горбатюк Т.В.

кандидат філос. наук, старший
викладач

Національний університет біоресурсів і Специфіка формування та ідеали
природокористування України
постнекласичної парадигми освіти

Голотін С.І.

НА СБ України
ОНУ імені І.І. Мечникова

в Випуск 7(105).
– 2011
Випуск 8(116).
– 2012.

Спецвипуск –
2011
Випуск 6(104).
– 2011
Випуск 4(102).
– 2011
Випуск 9(117).
– 2012.
Випуск 1(109).
– 2012.

Грамчук A.B.

аспірантка

Одеський державний морський
університет

Генеза українського громадянського
суспільства

Випуск 11. –
2000.

Григор’єв В.Й.
Григор’єв В.Й.

кандидат
філос. наук, доцент
кандидат філос. наук, доцент

Національний університет фізичного
виховання і спорту України
Національний університет фізичного
виховання і спорту України

Культурна спадщина і спосіб життя: реалії
вітчизняного сьогодення
Освіта і цивілізаційна модель способу
життя: досвід соціогуманітарного дискурсу

Випуск 7(105).
– 2011
Випуск 2(110).
– 2012.

Григор'єв В.Й.

кандидат філос. наук, доцент

Національний університет фізичного
виховання і спорту України

Випуск 1(99). –
2011

Гринько O.A.

кандидат філос. наук, доцент
кафедри

Київський національний університет
будівництва і архітектури

Національна свідомість і вітчизняний
спосіб життя: технологія
переформатування
До проблеми генези європейського
тоталітаризму

Випуск 11. –
2000.

Гринько О.

кандидат філос. наук, доцент
кафедри

Київський національний університет
будівництва і архітектури

Стратифікація українського суспільства і
релігійний фактор

Випуск 2(110).
– 2012.

Гринько О.А.

кандидат філос. наук, доцент
кафедри

Київський національний університет
будівництва і архітектури

Соціально‐економічне вчення ібн халдуна

Випуск 8(116).
– 2012.

Гринько О.А.

кандидат філос. наук, доцент
кафедри

Київський національний університет
будівництва і архітектури

Вплив ідеї кеносису на формування
віровчення та культову практику церкви
останнього завіту

Випуск 10(118).
– 2012.

Грушевська С.

кандидат філос. наук

Польща

Постсоціалістичні суспільсгва: проблема
конфлікту моральних цінносгей

Випуск 15. –
2000.

Гудзь Є.А.

магістр філософії

Авторитет як джерело істини

Гудков С.О.

викладач

Воєнно‐прогностична діяльність в україні:
наукові засади та аналіз сучасного стану

Випуск 8(116).
– 2012.
Випуск 13. –
2000.

Гужва О.П.

кандидат мистецтвознавства,
доктор філос. наук, професор
кафедри, завідувач кафедри
доктор філософії (Ph.D.), викладач

Тичина: симфонізм як прояв духовного
буття

Випуск 2(100).
– 2011

Критичні роздуми про теорії еволюції
людини

Випуск 1(99). –
2011

Гусак П.Р.

Військовий гуманітарний Інститут
національної Академії Оборони
України
Українська державна академія
залізничного транспорту, м. Харків
Український католицький університет,
м. Львів

Данилюк О.Я.

аспірантка

Житомирський державний університет Поняття «медитації» в західній
імені Івана Франка
християнській традиції

Випуск 2(120).
– 2013.

Даценко В.С.

старший викладач

Черкаський державний технологічний
університет

Категорії «закону» і «причини» у
соціальному пізнанні Б.О. Кістяківського

Випуск 3(101).
– 2011

Даценко В.С.

кандидат філос. наук, доцент
кафедри

Черкаський державний технологічний
університет

Джерела легітимності державної влади у
політичній філософії в.липинського

Випуск 5(113).
– 2012.

Девтеров І.В.
Девтеров І.В.

кандидат філос. наук, доцент
кафедри філософії
пошукувач

Національний технічний університет
України «КПІ»
Національний технічний університет
"Київський політехнічний університет"

Віртуальність масового суспільства
Ідентичності
Зміна умов розвитку людини під впливом
віртуального інтерактивного середовища

Випуск 2(100).
– 2011
Випуск 12. –
2000.

Девтеров І.В.

пошукувач

Національний технічний університет
"Київський політехнічний університет"

Закономірності становлення та розвитку
інтерактивного кіберпростору як нової
форми суспільної свідомості

Випуск 13. –
2000.

Демінський О.Ц.

кандидат філософських наук,
докторант

Центр гуманітарної освіти

Проблема діяльності в аналізі фізичної
культури

Випуск 13. –
2000.

Джейла Тейяр
кызы Ибрагимова

кандидат философских наук,
преподаватель

Бакинский Славянский Университет

Онтологические парадоксы комического в
контексте современного исторического
развития

Випуск 7(105).
– 2011

Джейла Тейяр
кызы Ибрагимова

кандидат философских наук,
преподаватель

Бакинский Славянский Университет

Випуск 10(108).
– 2011

Диба Ю.П.

аспірант

Національний аграрний університет

Методологическая значимость
комического в философии и культуре
Азербайджана
Вчення про досконалу людину в
антропології східної патристики

Випуск 11. –
2000.

Дністрян С.І.

аспірантка

Львівський національний університет
ім. І.Франка

Воля як духовно‐діяльнісний принцип у
критичній філософії І. Канта

Випуск 15. –
2000.

Довга Л.М.

кандидат філос. наук, старший
науковий співробітник, в.о.
професора

Національна музична академія України «Отчизна» як суспільна цінність в
імені П.І. Чайковського
українській релігійній культурі другої
половини xvii ст.

Випуск 9(117).
– 2012.

Долголенко І.А.

викладач

Ізмаїльський гуманітарний державний
університет

Актуальні аспекти філософії освіти в умовах
сучасності

Випуск 7(115).
– 2012.

Долженко О.А.

аспірант

Східноукраїнський національний
університет ім. Вол. Даля

Музика та де‐конструкція людини
постмодерну

Випуск 7(115).
– 2012.

Драпогуз В.П.

аспірант

Дроботенко М.О.

аспірантка

Центр гуманітарної освіти НАН України Історичне прогнозування: лінійна і
нелінійна екстраполяція історичних
тенденцій
Харківський національний
Виховний потенціал каритативних практик:
педагогічний університет ім. Г.С.
до визначення поняття
Сковороди
Київський національний лінгвістичний Феноменологія консерватизму
університет

Випуск 7(115).
– 2012.

Розвиток абстрактного мислення у процесі
становлення людини сучасного типу

Випуск 3(101).
– 2011

Фехнер: досвід експериментування в
естетиці
Теорія «впочування»: історія становлення
(німецька естетика кінця ХІХ – початку ХХ
століття)

Випуск 10(108).
– 2011
Випуск 3(111).
– 2012.

Дуйкін В.

Випуск 9(117).
– 2012.

Дуцяк І.З.

доктор філос. наук, доцент,
завідувач кафедри

Ємельянова Т.В.

кандидат філос. наук, доцент
кафедри
кандидат філос. наук, доцент
кафедри

ХІСТ ВМУРоЛ «Україна», м.
Хмельницький

Ємельянова Т.В.

кандидат філос. наук, доцент
кафедри

ХІСТ ВМУРоЛ «Україна», м.
Хмельницький

Естетика та психологія: досвід міжнаукової
взаємодії

Випуск 6(114).
– 2012.

Ємельянова Т.В.

кандидат філос. наук, доцент
кафедри

ХІСТ ВМУРоЛ «Україна», м.
Хмельницький

«Народопсихологічна естетика» в.вундта у
контексті становлення експериментальної
естетики

Випуск 7(115).
– 2012.

Ємельяпова Н.М.

кандидат філос. наук, доцент
кафедри філософії

Донецький державний університет

Апологія активного нігілізму

Випуск 15. –
2000.

Ємельяпова Н.М.

кандидат філос. наук, доцент
кафедри філософії

Донецький державний університет

Нігілізм: proet contra

Випуск 14. –
2000.

Ємельянова Т.В.

Львівський державний інститут
новітніх технологій та управління ім.
В.Чорновола
ХІСТ «Україна», м. ХмельницькийГ.Т.

Випуск 4(102).
– 2011

Єрмакова Т.Г.

кандидат соціологічних наук,
доцент кафедри

Дніпродзержинський державний
технічний університет

Кластеризація освіти як механізм
формування зв’язків із соціальними
партнерами
До цінності крізь абсурд. Поняття інверсії
гуманізму у філософії альбера камю

Єсипенко Д. М.

кандидат філос. наук

м. Київ

Єсипенко Д.М.

кандидат філос. наук

Єсипенко Д.М.

Випуск 2(100).
– 2011
Випуск 14. –
2000.

м. Київ

Підхід до вирішення проблем гуманізму в
концепціях к.роджерса та р.лейнга

Випуск 11. –
2000.

кандидат філос. наук

м. Київ

Гуманістичні ідеї в екзистенціальній
метафізиці духовного досвіду М.Бердяєва

Випуск 13. –
2000.

Женжера С.В.

старший викладач

Відкритий Міжнародний Університет
Розвитку Людини «Україна»

Деякі особливості реалізації вимоги
об’єктивності наукового знання під час
моделювання соціальних процесів

Випуск 2(110).
– 2012.

Жерносек В.Г.

викладач

Київський інститут військово‐
повітряних сил

Система екологічної безпеки армії:
проблеми керування

Випуск 11. –
2000.

Жерносек В.Г.

викладач

Київський інститут військово‐
повітряних сил

Системний підхід до екологічної безпеки та
проблема її критеріїв

Випуск 13. –
2000.

Жижко Т.А.

професор

НПУ імені М.П. Драгоманова

Місія університету

Жмундуляк Д.Д.

кандидат філолог. наук,
заслужений працівник культури
України, директор

держархів Чернівецької області

Глибинна сакральна символіка
«чернівецького міфу»

Випуск 5(103).
– 2011
Випуск 2(110).
– 2012.

Жмундуляк Д.Д.

кандидат філолог. наук,
заслужений працівник культури
України, директор

держархів Чернівецької області

До проблеми духовно‐історичного
фундаменту політично‐правової культури
Чернівців

Випуск 7(115).
– 2012.

Жмундуляк Д.Д.

кандидат філолог. наук,
заслужений працівник культури
України, директор

держархів Чернівецької області

Чернівецьке театрально‐музичне
мистецтво: шлях від елітності до
естрадності

Випуск 3(121).
– 2013.

Жукова А.І.

аспірантка

Харківський Національний
педагогічний університет ім. Г.С.
Сковороди
НМАУ імені П.І. Чайковського

Феноменологія світу мрій

Випуск 3(111).
– 2012.

Жукова Н.А.

доктор культурології, доцент,
професор кафедри

Роман «сором» карін альвтеген –
«відкритий твір» «дебютного відчуття
епохи»

Випуск 2(120).
– 2013.

Жулай В.Д.
Заблоцький В.П.

кандидат філос. наук, молодший
науковий співробітник
кандидат іст. наук, доцент

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди
НАН України
Донецька державна академія
управління
Донецька державна академія
управління

Зацікавленість художнім образом і
проблема вживання в мистецький твір
Іронізуючий ліберал (про деякі риси
філософії р.рорті)
«Стійкий розвиток»: ідеологема в контексті
глобалізації

Випуск 5(103).
– 2011
Випуск 14. –
2000.
Випуск 11. –
2000.

Заблоцький В.П.

кандидат іст. наук, доцент

Заблоцький В.П.

кандидат іст. наук, доцент

Донецька державна академія
управління

Емансипація як соціальний феномен:
сутність, форми, основні напрями

Випуск 12. –
2000.

Завгородній Ю.Ю.

кандидат філос. наук, докторант

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди
НАН України

Особливості звернення Михайла
Калиновича до упанішад (на прикладі
статті «Концентри індійського світогляду»)

Спецвипуск –
2011

Завгородній Ю.Ю.

кандидат філос. наук, докторант

Випуск 6(104).
– 2011

Завідняк Б.Т.

доктор філософії (Ph.D.), викладач

Загарницька І.І.

кандидат філос. наук, директор

Загарницька І.І.

кандидат філос. наук, директор

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди Особливості звернення Михайла
НАН України
Калиновича до упанішад (на прикладі
статті «Концентри індійського світогляду»)
Український католицький університет, Концепція трансцендентності у Філона
м. Львів
Олександрійського
Інститут розвитку дитини НПУ імені
Основні напрями розвитку
М.П. Драгоманова
індивідуальності
Інститут розвитку дитини НПУ імені
Зміна парадигм розуміння дитинства в
М.П. Драгоманова
контексті розвитку філософії людини

Загорулько М.А.

аспірантка

Мімезис у християнському способі життя

Специпуск. –
2012.

Заїка Т.П.

студентка

Чернігівський національний
педагогічний університет імені Т.Г.
Шевченка
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Становлення модерної літературної
критики в україні початку ХХ ст. (на
матеріалах часопису «українська хата»)

Випуск 5(113).
– 2012.

Випуск 2(100).
– 2011
Випуск 8(106).
– 2011
Випуск 3(111).
– 2012.

Залужна А.Є.

кандидат філос. наук, доцент

Національний університет водного
господарства та природокористування

Романтичний естетизм у площині
антиномічної напруги морального та
естетичного

Випуск 2(110).
– 2012.

Залужна А.Є.

кандидат філос. наук, доцент

Національний університет водного
господарства та природокористування

Трансформаційні процеси культури
постмодерну: морально‐естетичний аспект

Випуск 7(115).
– 2012.

Заплотна Ю.О.

аспірантка

Донецька державна академія
управління

Розподіл влади в демократичному
суспільстві»: три чи п'ять гілок влади?

Випуск 11. –
2000.

Згінник Г.Л.

кандидат філос. наук, викладач

Комуністична ідеологія та сталінізм: аспект
інтернаціоналізму

Випуск 1(109).
– 2012.

Зімін В.С.

здобувач

Стахановський педагогічний коледж
Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка
НПУ імені М.П. Драгоманова

Проблеми та перспективи підготовки
дипломатичних кадрів

Випуск 4(112).
– 2012.

Зімін В.С.

здобувач

НПУ імені М.П. Драгоманова

Проблеми та перспективи підготовки
дипломатичних кадрів

Випуск 5(113).
– 2012.

Зімін В.С.

здобувач

НПУ імені М.П. Драгоманова

Пріоритет людини як принцип зовнішньої
політики україни

Випуск 5(113).
– 2012.

Зінякова В.В.

аспірантка

Донецький національний технічний
університет

Початок світу в мовно‐смислових
універсумах іудейської та
східнохристиянської традиції:
неперекладні сенси Бут. 1:1

Випуск 2(120).
– 2013.

Йосипенко О.М.

кандидат філос. наук, науковий
співробітник
кандидат філос. наук, науковий
співробітник

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди
НАН України
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди
НАН України

Мовна гра герменевтики та мовні ігри
Вітгенштайна
Феноменологія та лінґвістична філософія

Випуск 10(108).
– 2011
Випуск 6(114).
– 2012.

доктор філос. наук, завідувач
відділу

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди
НАН України

Дослідження спадщини михайла
драгоманова у другій половині хх століття:
радянська Україна та західна українська
діаспора

Випуск 8(116).
– 2012.

Йосипенко О.М.

Йосипенко С.Л.

Ібрагімов М.М.

кандидат філос. наук, професор,
професор

Національний університет фізичного
виховання і спорту України

«Філософія спорту» в екзистенційно‐
онтологічній проблематиці фізкультурно‐
спортивного наукознавства
Спортивний інтерес та спортивний егоїзм
як категорії філософсько – аксіологічного
світогляду

Випуск 8(106).
– 2011

Ібрагімов М.М.

кандидат філософських наук,
професор, професор кафедри

Національний університет фізичного
виховання і спорту України

Ібрагімов М.М.

кандидат філософських наук,
професор, професор кафедри

Національний університет фізичного
виховання і спорту України

Спортивний інтерес та спортивний егоїзм
як категорії філософсько – аксіологічного
світогляду

Випуск 5(113).
– 2012.

Ібрагімов М.М.

кандидат філософських наук,
професор, професор кафедри

Національний університет фізичного
виховання і спорту України

Сучасні проблеми фізичного навчання у
філософсько‐педагогічному дискурсі

Випуск 5(113).
– 2012.

Ібрагімов М.М.

кандидат філософських наук,
професор, професор кафедри

Національний університет фізичного
виховання і спорту України

Спорт як філософська проекція
культурологічних смислів (цілі, цінності,
ідеали)

Випуск 7(115).
– 2012.

Ібрагімов М.М.

кандидат філософських наук,
професор, професор кафедри

Національний університет фізичного
виховання і спорту України

Спорт як культурно‐історичний феномен
(соціально‐філософський дискурс)

Випуск 8(116).
– 2012.

Ібрагімов М.М.

кандидат філософських наук,
професор, професор кафедри

Національний університет фізичного
виховання і спорту України

Світоглядні екзистенціали в аксіології
фізкультурно‐спортивної діяльності (розум,
воля і почуття)

Випуск 9(117).
– 2012.

Ібрагімов М.М.

кандидат філософських наук,
професор, професор кафедри

Національний університет фізичного
виховання і спорту України

Кінестеза як вихідна категорія у
філософсько‐феноменологічному дискурсі
фізкультурно‐спортивного світогляду

Випуск 10(118).
– 2012.

Ібрагімов М.М.

кандидат філософських наук,
професор, професор кафедри

Національний університет фізичного
виховання і спорту України

Епістемологія спорту в концепті
вітчизняних традицій філософської
методології

Випуск 1(119).
– 2013.

Ібрагімов М.М.

кандидат філософських наук,
професор, професор кафедри

Національний університет фізичного
виховання і спорту України

Аскеза як праобраз фізичної культури у
теософській концепції самозбереження
людини

Випуск 2(120).
– 2013.

Випуск 4(112).
– 2012.

Ібрагімов М.М.

кандидат філософських наук,
професор, професор кафедри

Національний університет фізичного
виховання і спорту України

Філософія спорту: седиментація смислів у
концептуальному обрисі предмета
дослідження

Випуск 3(121).
– 2013.

Іващенко О.В.

пошукувач

ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Іващенко О.В.

кандидат філос. наук, доцент
кафедри

ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Журнал у салонній культурі раннього
модерну
Періодичне видання у площині сучасної
комунікативної філософії

Випуск 3(101).
– 2011
Випуск 7(115).
– 2012.

Іващенко О.В.

кандидат філос. наук, доцент
кафедри

ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Випуск 8(116).
– 2012.

Івченко О.Г.

кандидат економічних наук,
доцент

Ільїн В.В.

кандидат філос. наук, доцент

Київський державний торгівельно‐
економічний університет

Ільїн В.В.

кандидат філос. наук, доцент

Київський державний торгівельно‐
економічний університет

Феноменологічна перспектива у
дослідженні графічного оформлення
журнальної продукції
Партійна і громадянська позиції індивіда як
відображення інтересів громадянського
суспільства
Ірраціональні джерела гуманістичних
інтенцій українського кордоцентризму
(історико‐філософський аспект)
Альтернатива гуманістичному образу
свободи (український кордоцентризм як
антитеза тоталітаризму)

Ільїн В.В.

кандидат філос. наук, доцент

Київський державний торгівельно‐
економічний університет

Ідея як основа формування
кордоцентризму П.Д. Юркевича

Випуск 13. –
2000.

Іль'їн В.В.

кандидат філос. наук, доцент

Київський державний торгівельно‐
економічний університет

Методологічні потенції антропології
ренесансного гуманізму (історична
ретроспекція)

Випуск 12. –
2000.

Іщенко А.М.

викладач

Людський капітал і надлишкова освіта

Випуск 6(114).
– 2012.

Іщенко О.А.

пошукувач

Національний технічний університет
України «Київський політехнічний
інститут»
Національний технічний університет
України «Київський політехнічний
інститут»

Толерантність та спільна творчість як
необхідне підгрунтя функціонування
інтернаціонального освітнього середовища

Випуск 6(114).
– 2012.

Кабанець Т.О.

аспірантка

Інститут соціології НАН України

Трансформація соціокультурних моделей

Випуск 8(116).

Випуск 1(109).
– 2012.
Випуск 14. –
2000.
Випуск 11. –
2000.

любові в історико‐культурній ґенезі

– 2012.

Капранов С.В.

кандидат філос. наук, науковий
співробітник

Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди
НАН України

Нісіда кітаро (1870–1945): східноазійська та
європейська культури у формуванні
особистості філософа

Випуск 9(117).
– 2012.

Капріцин І.І.

Запорізький національний університет

Місце магії в суспільній свідомості

Карачевцева Л.М.

кандидат філософських наук,
доцент
секретар відділу

Інститут філософії імені Г.C. Сковороди
НАН України

Божественна «травма» нескінченного:
Структура картезіанського cogito в
трактовці Еманюеля Левінаса

Випуск 5(103).
– 2011
Випуск 10(118).
– 2012.

Кармадонова Т.М.

аспірантка

Національний технічний університет
України «Київський політехнічний
інститут»

Соціалізація молоді в умовах медіа‐
цивілізації та глобалізації
Історія філософії

Випуск 5(113).
– 2012.

Касьянов Д.В.

кандидат філос. наук, здобувач

НПУ імені М.П. Драгоманова

Наука, освіта і культура як чинники
підготовки людини до нанотехнологічного
способу життя

Випуск 4(112).
– 2012.

Касьянов Д.В.

кандидат філос. наук, здобувач

НПУ імені М.П. Драгоманова

Наука, освіта і культура як чинники
підготовки людини до нанотехнологічного
способу життя

Випуск 5(113).
– 2012.

Касьянов Д.В.

кандидат філос. наук, здобувач

НПУ імені М.П. Драгоманова

Ідея прогресу і сучасні футурологічні
прогнози розвитку цивілізації

Випуск 5(113).
– 2012.

Касьянов Д.В.

кандидат філос. наук, здобувач

НПУ імені М.П. Драгоманова

Наука, освіта і культура як чинники
підготовки людини до нанотехнологічного
способу життя

Випуск 7(115).
– 2012.

Качан К.Є.

аспірант

Еволюція ісламського радикалізму

Качан К.Є.

кандидат філософських наук,
викладач

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Національний медичний університет
ім. О.О. Богомольця

Випуск 3(101).
– 2011
Випуск 1(119).
– 2013.

Ісламські радикальні релігійно‐політичні
організації в країнах африки

Квасюк Л.В.

кандидат філос. наук, доцент,
завідувач кафедри

Національний університет «Острозька
академія»

Квятковський Д.О.

кандидат філос. наук докторант

Кіктенко В.О.

кандидат іст. наук, старший
науковий співробітник, завідувач
відділу Далекого Сходу

Південноукраїнський національний
педагогічний університет ім.К.Д.
Ушинського
Інститут сходознавства ім. А.Ю.
Кримського НАН України

Кіпень В.П.

докторант

Кірієнко C.B.

аспірант

Клочков І.В.

кандидат філос. наук, доцент

Національний університет харчових
технологій

Клочков І.В.

кандидат філос. наук, доцент

Національний університет харчових
технологій

Клочков І.В.

кандидат філос. наук, доцент

Національний університет харчових
технологій

Клочков І.В.

кандидат філос. наук, доцент

Національний університет харчових
технологій

Ковадло Г.П.
Коваленко І.Б.

кандидат філос. наук, заступник
директора
архітектор 1 категорії

Коваленко Л.Л.

викладач

Ковальчук І. Л.

аспірантка

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди
НАН України
Управління генерального плану
м.Донецька
Криворізький автотранспортний
технікум Криворізького технічного
університету
Волинський державний університет ім.
Лесі Українки (м. Луцьк)

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Захист православної традиції причастя у
формі хліба і вина у полемічному трактаті
«Тренос» (1610) Мелетія Смотрицького
Ціннісна природа гуманістичного ідеалу у
сучасному філософському дискурсі

Випуск 3(101).
– 2011

Порівняльна епістемологія Джеффрі
Ллойда: філософські основи науки і
культури (Стародавня Греція та
Стародавній Китай)
Гарантії якості у вищій освіті

Випуск 8(106).
– 2011

Коментар до праці І. Канта "про питання,
запропоноване на премію ...”

Випуск 2(120).
– 2013.

Випуск 15. –
2000.
Випуск 15. –
2000.

Самосвідомість науки як світоглядно‐
когнітивна складова в дослідженнях
українських філософів (1960–1990‐ті рр.)
Культурно‐історичні форми наукової
раціональності в дослідженнях українських
філософів (1970–1990‐ті рр.)
Світоглядно‐когнітивні умови розвитку
української філософії другої половини ХХ
ст.
Мова науки як світоглядна складова
розвитку української філософії другої
половини хх століття

Випуск 1(99). –
2011

Толерантність як людська чеснотаі вимога
самообмеження
Cоцiологiя архiтектури як сучасний напрям
антропологiчних дослiджень
Поняття етносу в соціально‐філософському
дискурсі

Випуск 9(107).
– 2011
Випуск 1(99). –
2011
Випуск 1(109).
– 2012.

Проблема відчуження (історичний екскурс
з футурологічним прогнозом)

Випуск 15. –
2000.

Випуск 2(100).
– 2011
Випуск 7(105).
– 2011
Випуск 6(114).
– 2012.

Кожем’якіна О.М.

Суспільні функції довіри як ціннісної
основи соціальної взаємодії

Випуск 1(119).
– 2013.

Кожем’якіна О.М.

кандидат філос. наук, доцент,
докторант

Черкаський державний технологічний
університет

Феномен довіри в контексті проблем
соціального узгодження

Випуск 3(121).
– 2013.

Козак Б.В.

аспірант

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Мисленнєвий скептицизм у філософії м.к.
Мамардашвілі

Випуск 3(121).
– 2013.

Козерод О.В.

доктор іст. наук, старший науковий
співробітник

Інститут політичних і етнонаціональних Ісайя Берлін – видатний єврейський
досліджень НАН України
ліберальний філософ ХХ століття

Випуск 3(111).
– 2012.

Колінько М.В.

старший викладач

Донецький державний технічний
університет

Аномія ‐ сутнісна характеристика кризи
культури в концепції Е.Дюркгейма

Випуск 12. –
2000.

Колінько М.В.

старший викладач

Донецький державний технічний
університет

Витоки сучасних концепцій солідарності у
соціальній філософії Е.Дюркгейма

Випуск 13. –
2000.

Колісник О.В.

кандидат філос. наук, доцент,
докторант
кандидат філософських наук,
доцент, докторант

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Проблеми самості та самоідентифікації у
філософії тіла А.Лоуена
Grand narrative річарда рорті як параметр
сприйняття самоідентифікації людини
постмодерну

Випуск 4(102).
– 2011
Випуск 1(119).
– 2013.

Коломієць О.Г.

кандидат філос. наук, доцент

Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького

Проблема упередження агресивності
особистості

Випуск 1(109).
– 2012.

Коломієць О.Г.

кандидат філос. наук, доцент

Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького

Формування емоційної стійкості
особистості

Випуск 4(112).
– 2012.

Коломієць О.Г.

кандидат філос. наук, доцент

Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького

Формування емоційної стійкості
особистості

Випуск 5(113).
– 2012.

Колосюк І.А.

асистент кафедри

Подільський державний аграрно‐
технічний університет, м. Кам’янець‐
Подільський

Філософсько‐освітній аналіз етичних та
правових аспектів функціонування вищої
школи

Випуск 2(100).
– 2011

Колісник О.В.

Колосюк І.А.

кандидат філософських наук,
доцент кафедри

Подільський державний аграрно‐
технічний університет

Теоретико‐прикладні аспекти загальної
методології наукового пізнання

Специпуск. –
2012.

Колосюк І.А.

кандидат філософських наук,
доцент кафедри

Подільський державний аграрно‐
технічний університет

Теоретико‐прикладні аспекти загальної
методології наукового пізнання

Випуск 1(119).
– 2013.

Колотілова Н.А

кандидат філос. наук, доцент

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Риторика та діалектика (логіка) в
«етимологіях» ісідора севільського

Випуск 6(114).
– 2012.

Колотова О.О.

аспірантка

Чернігівський національний
педагогічний університет імені Т.Г.
Шевченка

Естетико‐антропологічний феномен
двійництва у мистецтві: розщеплений
суб’єкт на межі світів

Специпуск. –
2012.

Кондратюк В.В.

аспірант

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Неформальні підходи до аналізу правової
аргументації: загальна характеристика

Випуск 2(100).
– 2011

Кондратьєва І.В.

кандидат філос. наук, доцент
кафедри

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Інституції орієнтального християнства:
особливості найменування

Випуск 1(119).
– 2013.

Кондратьєва І.В.

кандидат філос. наук, доцент
кафедри

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Специфіка наукового та конфесійного
сприйняття інституцій орієнтального
християнства

Випуск 2(120).
– 2013.

Коноваленко Н.В.

асистент

Донецька державна академія
управління

Потреби в соціальній практиці сучасного
суспільства

Випуск 15. –
2000.

Кононова О.В.

аспірантка

Горлівський державний педагогічний
інститут іноземних мов

Самотність як імпульс антропологічної
трансформації

Коняк М.П.

викладач

Чернівецьке педагогічне училище

Світоглядні й дидактичні аспекти
екологічної освіти

Випуск 12. –
2000.

Корженко В. В.

кандидат філос. наук, доцент

Українська академія державного
управління при Президентові України
(Харківський філіал)

Дилема адекватного розуміння виховання
людини і її буття: індивідуальне та
культурне

Випуск 14. –
2000.

Корженко В.В.

кандидат філос. наук, доцент

Українська академія державного

Виховання у вимірах сучасної науки

Випуск 11. –

управління при Президентові України
(Харківський філіал)
Макіївський економіко‐гуманітарний
інститут

2000.
Феномен персональної ідентичності в
епоху високого модерну

Випуск 3(111).
– 2012.

Коржов Г.О.

кандидат соц. наук, доцент,
доцент кафедри

Коротенко Є.Д.

завідувач кафедри

Донбаська державна машинобудівна
академія

Структура психіки та її зв'язок з мовою у
філософії Ж.Лакана

Випуск 8(116).
– 2012.

Косенко В.Д.

аспірант

Феномен інтелігентності: всезагальність в
індивідуальності (аксіологічний вимір)

Випуск 2(110).
– 2012.

Косогор Г.П.

викладач

Національний технічний університет
України «Київський політехнічний
інститут»
Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини

До проблеми дослідження філософії історії
в українській історіографії середини ХІХ –
початку хх століття

Випуск 5(113).
– 2012.

Кравець М.В.

здобувач

Кравець М.В.

здобувач

Кравцов Ю.С.

кандидат філос. наук, доцент,
доцент кафедри

Львівський національний університет
імені Івана Франка
Львівський національний університет
імені Івана Франка
Дніпродзержинський державний
технічний університет

Розвиток самосвідомості у філософії
Аристотеля
Історико‐філософський аналіз концепції
самопізнання Августина
Зміни у правовому полі освіти як вимога
реальності, що змінюється

Випуск 4(102).
– 2011
Випуск 5(103).
– 2011
Випуск 3(121).
– 2013.

Кравченко А.Г.

аспірантка

Національний аграрний університет

Соціально‐економічні та політичні умови
життєдіяльності нації і менталітет

Випуск 11. –
2000.

Кравчук М.О.

магістр філософського факультету

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Парадоксальність як фундаментальна
характеристика системної комунікації в
теорії соціальних систем

Випуск 6(114).
– 2012.

Красна К.Є.

аспірантка

Крижановська Т.О.

кандидат філос. наук, доцент
кафедри

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Міжнародний гуманітарний
університет

Терміносистема язичництва і
неоязичництва
Інституційні комплекси суспільства

Випуск 9(117).
– 2012.
Випуск 2(120).
– 2013.

Крижановська Т.О.

кандидат філос. наук, доцент
кафедри

Міжнародний гуманітарний
університет

Феномен соціального інституту:
осмислення через сутнісні ознаки

Випуск 3(121).
– 2013.

Крилова С.А.

кандидат філос. наук, доцент,
завідувачка кафедри
кандидат філос. наук, старший
науковий співробітник

Академія муніципального управління,
м. Київ
Національний університет оборони
України

Соціальне партнерство як краса відносин у
відкритому суспільстві
Управління. Соціальне управління.
Філософсько‐методологічний аналіз

Випуск 10(108).
– 2011
Випуск 2(120).
– 2013.

Крицький О.В.

викладач

Уявлення та уява у структурі пізнання

Кришталь Г.В.

доктор морального богослов’я,
викладач

Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Український католицький університет,
м. Львів

Крутов В.В.

доктор юрид. наук, професор,
Віце‐президент

Український союз промисловців та
підприємців з корпоративної безпеки

Чи може людина бажати зла заради зла?
«Записки з підпілля» Ф.Достоєвського
у морально‐богословській перспективі
Духовність людини ‐ основа забезпечення
національної безпеки

Випуск 5(103).
– 2011
Випуск 10(108).
– 2011

Кудлач‐Мельник
В.І.

кандидат історичних наук, доцент
кафедри

Івано‐Франківський національний
технічний університет нафти і газу

Свідомість як відображення й ідеальне
творення світу

Випуск 6(114).
– 2012.

Кудлач‐Мельник
В.І.

кандидат історичних наук, доцент
кафедри

Івано‐Франківський національний
технічний університет нафти і газу

Сфера несвідомого і природи людини

Випуск 9(117).
– 2012.

Кудря І.Г.
Кузев В.В.

кандидат філос. наук, доцент
кафедри
кандидат філос. наук, докторант

Київський університет права НАН
України
Приазовський державний технічний
університет

Філософія історії як теорія змін способів
виробництва
Проблема теодицеї у філософії Г.В.
Ляйбніца: критичний аналіз

Випуск 1(99). –
2011
Випуск 4(102).
– 2011

Кузев В.В.

кандидат філос. наук, докторант

Приазовський технічний університет

Вчення про загробне покарання в ісламі

Кузев В.В.

кандидат філос. наук, докторант

Приазовський технічний університет

Вчення про загробне покарання в ісламі

Кузев В.В.

кандидат філос. наук, докторант

Приазовський технічний університет

Інтерпретація концепції загробної відплати
в кабалістичній традиції

Спецвипуск ‐
2011
Випуск 6(104).
– 2011
Випуск 9(117).
– 2012.

Кулєшов О.В.

кандидат філософських наук,
доцент кафедри

Черкаський державний технічний
університет

Проблема концептуального реалізму у
дескриптивній метафізиці п.стросона

Випуск 2(110).
– 2012.

Куліненко Л.Б.

кандидат пед. наук, доцент

Ізмаїльський державний гуманітарний
університет

Критика освіти як символічного насилля
П.Бурдьє

Специпуск. –
2012.

Кримець Л.В.

Випуск 7(115).
– 2012.

Куліненко Л.Б.

кандидат пед. наук, доцент

Специфіка формування громадянських
якостей особистості

Випуск 3(121).
– 2013.

Куплін В.М.

кандидат філос. наук, науковий
співробітник
кандидат філос. наук, науковой
співробітник

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди
НАН України
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди
НАН України

Нотатки до дискурсивних принципів
морального універсалізму Ю.Габермаса
До архітектоніки трансцендентальної
семіотики карла‐отто апеля

Випуск 8(106).
– 2011
Випуск 10(118).
– 2012.

Кучер Г.О.

аспірантка
кандидат філос. наук

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
м. Київ

Фігуративна соціологія як синтез мікро‐ та
макропідходів у соціології
До питання про основні поняття явища
соціокультурної спадковості людства

Випуск 6(114).
– 2012.
Випуск 12. –
2000.

Ларцев B.C.

Ларцев В.С.

кандидат філос. наук

м. Київ

Культурно‐психологічна повторюваність як
головний елемент механізму
соціокультурного відтворення особистосіі в
суспільстві

Випуск 15. –
2000.

Левченко А.В.

викладач

Хмельницький національний
університет

Засоби масової комунікації і масова
культура в інформаційному суспільстві

Випуск 1(119).
– 2013.

Левченкова О.Б.

аспірантка

Луганський педагогічний університет
ім. Т.Г. Шевченка

Суперечка про людину: полеміка п.д.
Юркевича з М.Г. Чернишевським

Випуск 13. –
2000.

Лещенко А.М.

кандидат філос. наук, доцент
кафедри

Херсонська державна морська
академія

Символьна сутність сакрального мистецтва

Випуск 2(110).
– 2012.

Линовицька О.В.

кандидат мед. наук, керівник
центру міжнародних проектів
«Євроосвіта», здобувач

НПУ імені М.П. Драгоманова

Соціокультурне призначення педагога і
відповідальність педагогічних кадрів

Випуск 4(112).
– 2012.

Линовицька О.В.

кандидат мед. наук, керівник
центру міжнародних проектів
«Євроосвіта», здобувач

НПУ імені М.П. Драгоманова

Соціокультурне призначення педагога і
відповідальність педагогічних кадрів

Випуск 5(113).
– 2012.

Линовицька О.В.

кандидат мед. наук, керівник

Центр міжнародних проектів
«Євроосвіта»

Основні функції освіти

Випуск 8(106).
– 2011

Куплін В.М.

Личковах В.А.,
Усікова Л.С.

доктор філософських наук,
професор кафедри; аспірантка

Чернігівський державний
технологічний університет;
Чернігівський національний
педагогічний університет імені Т.Г.
Шевченка

Лісовський П.М.

кандидат філос. наук, доцент
кафедри

Міжгалузевий інститут управління

Лісовський П.М.

кандидат філос. наук, доцент
кафедри

Лісовський П.М.

кандидат філос. наук, доцент

Лісовський П.М.

Синергія ісихазму і людська креативність у
релігієзнавчому та естетичному вимірах

Специпуск. –
2012.

Філософія глобалізму як усвідомлення
екологічного імперативу в річищі
духовного капіталу
Міжгалузевого інституту управління, м. Час і простір як апріорні форми людського
Київ
пізнання в структурній організації
духовного капіталу
Інститут інтелектуальної власності
Час і простір як апріорні форми людського
пізнання в структурній організації
духовного капіталу

Випуск 9(107).
– 2011

кандидат філос. наук, доцент

Інститут інтелектуальної власності

Життєздатність інтелектуалізму як духовно‐
ціннісний спосіб здійснення мудрості

Специпуск. –
2012.

Лісовський П.М.

кандидат філос. наук, доцент

Інститут інтелектуальної власності

Смисложиттєві настанови мудрості як
духовне опертя особистості

Випуск 1(119).
– 2013.

Літвякова І.О.

аспірант

Ідея свободи в світлі соціальних проблем
сучасності

Випуск 12. –
2000.

Логінова Г.М.

здобувач

Філософські стратегії «технік» Ж.Деріда

Лозниця С.А.

кандидат філософських наук,
науковий співробітник

Горлівський державний педагогічний
інститут іноземних мов ім. Н.К.
Крупської
Інститут філософії імені Г.С.Сковороди
НАН України
Інститут філософії імені Г.С.Сковороди
НАН України

Випуск 4(102).
– 2011
Специпуск. –
2012.

Ломачинська І.М.

доктор філос. наук, завідувачка
кафедри

ВМУРоЛ «Україна»

Ломачинська І.М.

доктор філос. наук, завідувачка
кафедри

ВМУРоЛ «Україна»

Національна ідентичність та проблема
демократизації суспільства
Витоки осмислення організаційної
структури релігійного лідерства в
християнській традиції
Ідейні засади ранньохристиянської
гомілетики у представників патристики та її
реалізація в сучасному проповідництві

Випуск 10(108).
– 2011
Випуск 1(109).
– 2012.

Випуск 1(99). –
2011
Випуск 3(101).
– 2011

Ломачинська І.М.
Лубська М.В.

Лугуценко Т.В.

доктор філос. наук, завідувач
кафедри
доктор філос. наук, професор,
головний науковий консультант

ВМУРоЛ «Україна»

Формування чернечої ідеології у
східнохристиянській патристиці
Науково‐експертне управління Апарату Міжнародне право та питання взаємодії
Верховної Ради України
релігійних і правових норм

Випуск 7(105).
– 2011
Випуск 2(100).
– 2011

кандидат філос. наук, доцент
кафедри

Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля

Віртуальна реальність людини
цивілізаційного простору

Випуск 1(119).
– 2013.

Феномен відчуження людини в дискурсі
інформаційної культури

Випуск 2(120).
– 2013.

Онтологічний мультиверсум. Новітня
космофізика. Філософська антропологія

Випуск 11. –
2000.

Лугуценко Т.В.

Лук'янецъ B.C.

доктор філос. наук, професор

Лущ У.І.

аспірантка

Львівський національний університет
імені Івана Франка

Секуляризація як шлях людської свободи в
екзистенціалізмі Ж. П. Сартра та А. Камю

Випуск 9(107).
– 2011

Любивий Я.В.

доктор філос. наук, провідний
науковий співробітник
доктор філос. наук, провідний
науковий співробітник

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди
НАН України
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди
НАН України

Проблема реструктуризації соціальних
цінностей
Світоглядні та соціальні передумови
становлення ситуації постмодерну

Випуск 9(107).
– 2011
Випуск 1(119).
– 2013.

Лях В.В.

доктор філос. наук, професор,
завідувач відділу
доктор філос. наук, професор,
завідувач відділу
доктор філос. наук, професор,
завідувач відділу
доктор філос. наук, професор

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди
НАН України
Інститут філософії імені Г.С.Сковороди
НАН України
Інститут філософії імені Г.С.Сковороди
НАН України
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди
НАН України

Спецвипуск ‐
2011
Випуск 6(104).
– 2011
Випуск 9(107).
– 2011
Випуск 3(121).
– 2013.

Льовкіна О.Г.

докторант

Льовкіна О.Г.

докторант

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Домінанти нової освітянської парадигми в
«добу глобалізації»
Домінанти нової освітянської парадигми в
«добу глобалізації»
Соціальний характер людини і проблема
ідентичності в добу глобалізації
Щодо пошуків онтологічного
обґрунтування людської моралі: до
перекладу праці Anderson, Thomas
C.Sartre’s two ethics: from authenticity to
integral humanity
Ідейне підґрунтя праксеології
Т.Котарбіньського
Теорія агонології як складова праксеології
Т.Котарбіньського

Любивий Я.В.

Лях В.В.
Лях В.В.
Лях В.В.

Випуск 4(102).
– 2011
Випуск 5(103).
– 2011

Льовкіна О.Г.

доктор філос. наук, доцент

Національний університет державної
податкової служби України

Організаційний потенціал тектології
О.Богданова

Випуск 5(113).
– 2012.

Льовкіна О.Г.

доктор філос. наук, доцент

Національний університет державної
податкової служби України

Проблема єдності організаційних методів у
тектології О.О. Богданова

Випуск 6(114).
– 2012.

Льовкіна О.Г.

доктор філос. наук, доцент

Національний університет державної
податкової служби України

Теорія криз О.Богданова у контексті
глобалістики

Випуск 7(115).
– 2012.

М`яловська А.В.

аспірантка

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Обряд хрещення у християнстві та його
прояв в інших релігійних традиціях

Випуск 5(103).
– 2011

Майданюк І.З.
Майстер О.Г.

кандидат філос. наук, доцент,
докторант
аспірант

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Рівненський технічний університет

Сучасні трактування справедливості як
неодмінної умови людського співжиття
Багатовимірність релігійної віри: підходи
західних соціологів

Випуск 4(102).
– 2011
Випуск 13. –
2000.

Макаренко Г.Г.

в.о. доцента

Національна музична академія України Вплив ірраціоналістичних поглядів
ім. П.І. Чайковського
а.шопенгауера на подальший розвиток
філософії та художньої культури сучасності

Випуск 11. –
2000.

Макаренко С.О.

кандидат філос. наук, радник
директора
кандидат філос. наук, радник
дирекції

Інститут обдарованої дитини НАПН
України
Інститут обдарованої дитини НАПН
України

Обдарованість як здатність особистості до
творчості
Інноваційна природа навчання
обдарованої дитини

Випуск 10(108).
– 2011
Випуск 5(113).
– 2012.

Максюта М.Є.

доктор філос. наук, професор

Максюта М.Є.

доктор філос. наук, професор

Національний університет біоресурсів і
природокористування України
Національний університет біоресурсів і
природокористування України

До постмодерністських конотацій онтології
індивідуальності
Рецепції екзистенційності постмодерних
образів науки і вченого

Випуск 9(107).
– 2011
Випуск 4(112).
– 2012.

Максюта М.Є.

доктор філос. наук, професор

Максюта М.Є.

доктор філос. наук, професор

Національний університет біоресурсів і
природокористування України
Національний університет біоресурсів і
природокористування України

Рецепції екзистенційності постмодерних
образів науки і вченого
Імплікації пріоритетів постмодерної
комплементарності

Випуск 5(113).
– 2012.
Випуск 8(116).
– 2012.

Максюта М.Є.

доктор філос. наук, професор

Макаренко С.О.

Національний університет біоресурсів і Милосердя і ми

Випуск 9(117).

природокористування України
Національний університет біоресурсів і До проблеми екзистенційності образу
природокористування України
науки у творчості Л.М. Толстого

– 2012.
Випуск 7(115).
– 2012.

викладач

Донецька державна академія
управління

Архетипи влади в контексті українського
менталітету

Випуск 12. –
2000.

Малахова К.В.

аспірантка

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди
НАН України

Випуск 2(100).
– 2011

Мамедова Т.Е.

аспірантка

Мандрагеля В.А.

доктор філос. наук, доцент,
професор кафедри

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Національна академія державного
управління при Президентові України

Moderni (ахронім): новоєвропейська
філософія у Пінхаса Еліягу ха‐Леві Гурвіца,
автора «Сефер га‐бріт»
Аргументативний дискурс як тип мовної
взаємодії
Тероризм: сучасні західні філософські
підходи

Мандрика В. А.

кандидат філос. наук, доцент

Східноукраїнський державного
університет (м. Луганськ)

Методологічні проблеми
фундаментальних досліджень та
проективно‐конструктивної діяльності

Випуск 15. –
2000.

Мараєва У.М.

викладач

Ужгородський національний
університет

Взаємодія чуттєвого та раціонального у
процесі обрядової пізнавальної діяльності
українців
Духовне виробництво як спосіб
задоволення духовних потреб людини

Випуск 7(105).
– 2011

Максюта М.Є.,
Плиска А.Ю.

доктор філос. наук, професор;
студентка

Макуха С.І.

Мартинюк С.Є.

Запорізький державний університет

Марченко О.В.

кандидат педагогічних наук,
докторант

Марченко О.В.

кандидат пед. наук, докторант

Марченко О.В.

кандидат пед. наук, докторант

Марченко О.В.

кандидат пед. наук, докторант

Харківський національний
педагогічний університет імені Г.С.
Сковороди
Харківський національний
педагогічний університет імені
Г.С.Сковороди
Харківський національний
педагогічний університет імені Г.С.
Сковороди
Харківський національний
педагогічний університет імені Г.С.
Сковороди

Кореляція простору і часу в освітньо‐
філософській інтерпретації

Випуск 8(106).
– 2011
Випуск 1(99). –
2011

Випуск 14. –
2000.
Випуск 1(99). –
2011

Категорія освітнього простору як предмет
методологічної рефлексії

Випуск 2(100).
– 2011

Проблема конституювання освітнього
простору: від класичного осмислення до
практик модернізму
Принцип антропоцентризму як чинник
конституювання освітнього простору

Випуск 3(101).
– 2011
Випуск 5(103).
– 2011

Марченко О.В.

кандидат пед. наук, докторант

Харківський національний
педагогічний університет імені Г.С.
Сковороди
Чернівецький державний університет
ім. Ю.Федьковича

Комунікативні стратегії розвитку освітнього
простору: ціннісно‐регулятивний аспект

Випуск 1(109).
– 2012.

Марчук М.Г.

кандидат філос. наук, докторант

Потенціал як апріорна світоглядна форма

Випуск 12. –
2000.

Марчук О.Ю.

аспірантка

Національний університет біоресурсів
та природокористування

Філософський аналіз редукції візуального
сприйняття в американській теорії
фізикалізму
Філософський аналіз редукції візуального
сприйняття в американській теорії
фізикалізму
Людина як предмет філософського
осягнення (площина філософії еріха
фромма)

Спецвипуск –
2011

Марчук О.Ю.

аспірантка

Національний університет біоресурсів
та природокористування

Матвієнко І.С.

аспірантка

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Матвієнко І.С.

аспірантка

Матвійчук A.B.

кандидат філос. наук, доцент,
завідувач кафедри

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Міжнародний економіко‐гуманітарний
університет імені академіка Степана
Дем’янчука (м. Рівне)

Матвійчук А.В.

кандидат філос. наук, доцент,
завідувач кафедри

Міжнародний економіко‐гуманітарний «Силові лінії» впливу екологічного знання
на формування стилю мислення сучасної
університет імені академіка Степана
науки
Дем’янчука (м. Рівне)

Випуск 15. –
2000.

Матвійчук А.В.

кандидат філос. наук, доцент,
завідувач кафедри

Екологічна політика як предметна сфера
екологічної деонтології

Випуск 7(115).
– 2012.

Матвійчук А.В.

кандидат філос. наук, доцент,
завідувач кафедри

Поняття "стиль мислення" в сучасній
методології науки: зміст та функції

Випуск 12. –
2000.

Матюшко Б.К.

кандидат філос. наук, доцент
кафедри

В.Лесевича як свідчення вибору
філософських орієнтацій мислителя

Випуск 8(106).
– 2011

Машталер А.А.

кандидат філос. наук, докторантка

Міжнародний економіко‐гуманітарний
університет імені академіка Степана
Дем’янчука (м. Рівне)
Міжнародний економіко‐гуманітарний
університет імені академіка Степана
Дем’янчука (м. Рівне)
Національний педагогічний
університет імені М.П. Драгоманова
Перші публікації
Інститут вищої освіти НАПН України

Людиноцентризм у контексті філософської
антропології: точки перетину

Випуск 4(102).
– 2011

Католицький персоналізм Жака Марітена
Екологічне знання як комплекс
різнорідного знання‐повсякденно‐
практичного та наукового

Випуск 6(104).
– 2011
Випуск 2(110).
– 2012.

Випуск 3(111).
– 2012.
Випуск 14. –
2000.

Машталер А.А.

кандидат філос. наук, докторантка

Інститут вищої освіти АПН України

Трансформація знання в культурі
інфосоціуму: філософсько‐освітній контекст

Випуск 1(109).
– 2012.

Мельник В.В.

кандидат філос. наук,

Донбаський державний педагогічний
університет

Визначення екзистенціалів у сучасній
науковій парадигмі

Випуск 7(115).
– 2012.

Мельник В.В.

кандидат філос. наук,

Донбаський державний педагогічний
університет

Соціальні виміри страху свободи в
протестантській філософії

Випуск 1(119).
– 2013.

Менжулін В.І.

доктор філософських наук, доцент,
професор кафедри

Національний університет «Києво‐
Могилянська академія»

Про біографічний аспект історіографії
філософії: досвід дослідників з наукма

Випуск 2(120).
– 2013.

Миклащук І.М.

кандидат політичних наук, доцент
кафедри

Київський кооперативний інститут
бізнесу та права

Проблема сприйняття часу у філософській
та науковій літературі

Випуск 2(110).
– 2012.

Мисюра Т.М.

кандидат філос. наук, старший
викладач

Національний університет біоресурсів і Болонський процес в контексті
природокористування України
євроінтеграції освіти

Випуск 2(110).
– 2012.

Мисюра Т.М.

кандидат філос. наук, старший
викладач

Національний університет біоресурсів і Евристичний потенціал семіотичного
природокористування України
підходу в розробці проблеми міської
культури

Специпуск. –
2012.

Мисюра Т.М.

кандидат філос. наук, старший
викладач

Випуск 2(120).
– 2013.

Мисюра Ю.М.

аспірантка

Мисюра Ю.М.

аспірантка

Національний університет біоресурсів і Умови соціалізації студентської молоді в
природокористування України
контексті інтеграції комунікаційного
простору університетів про життя
НУБіП України
Ґенеза концепції естетичного виховання Ф.
Шиллера
Національний університет біоресурсів і Комунікативна та ігрова функції мистецтва
природокористування України
в естетичній концепції Ф.Шиллера

Випуск 9(107).
– 2011
Випуск 3(111).
– 2012.

Михайлишин Г.Й.

кандидат пед. наук, доцент
кафедри

Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника

Аксіозмістовні аспекти гуманізму на
сучасному етапі розвитку людства

Випуск 8(116).
– 2012.

Мізіна Л.Б.

кандидат філос. наук, доцент

Відродження "міфа" про смерть мистецтва

Мірошник Г.В.

аспірантка

Луганський державний педагогічний
університет імені Тараса Шевченка
Інститут філософії НАН України імені
Г.С. Сковороди

Випуск 12. –
2000.
Випуск 6(114).
– 2012.

Аксіологічні аспекти розвитку науки в
суперіндустріальну епоху

Мітіна В.О.

кандидат філос. наук, професор

Київський національний університет
будівництва і архітектури
Київський національний педагогічний
університет ім. М.П. Драгоманова

Комунікація засобами мистецтва

Мозгова Н.Г.

кандидат філос. наук, докторант

Мозговий Л.І.

кандидат філос. наук, професор,
завідувач кафедри
кандидат філос. наук, професор,
завідувач кафедри
кандидат філос. наук, професор,
завідувач кафедри
кандидат
философских
наук,
профессор,
зав. кафедрой
кандидат філос. наук, доцент
кафедри
кандидат філос. наук, доцент
кафедри

Слов’янський державний педагогічний
університет
Слов’янський державний педагогічний
університет
Слов’янський державний педагогічний
університет
Славянский государственный
педагогический университет

Феномен герметичної філософії у контексті
сучасної культури
Феномен герметичної філософії у контексті
сучасної культури
Герметизм як методологічна основа
містико‐езотеричної традиції у філософії
Теоретико‐методологические основы
историко‐философского исследования
мистицизма
Дилема трансценденталізму та реалізму в
розумінні природи свідомості
Дилема трансценденталізму та реалізму в
розумінні природи свідомості

Спецвипуск –
2011
Випуск 6(104).
– 2011
Випуск 7(105).
– 2011
Випуск 9(107).
– 2011

Мороз Я.С.

кандидат філос. наук, докторант

Львівський національний університет
імені Івана Франка

Концепція ідеального правителя в
українській середньовічній агіографії (на
прикладі постаті св. Кн. Володимира)

Випуск 1(109).
– 2012.

Мороз Я.С.

кандидат філос. наук, докторант

Львівський національний університет
імені Івана Франка

Втілення ідеї богообраності русі‐україни в
середньовічному культі св. Климентія

Випуск 2(110).
– 2012.

Мороз Я.С.

кандидат філос. наук, докторант

Львівський національний університет
імені Івана Франка

Ідеал мудрої правительки в
середньовічному образі св. Ольги

Випуск 4(112).
– 2012.

Мороз Я.С.

кандидат філос. наук, докторант

Львівський національний університет
імені Івана Франка

Ідеал мудрої правительки в
середньовічному образі св. Ольги

Випуск 5(113).
– 2012.

Мороз Я.С.

кандидат філос. наук, докторант

Львівський національний університет
імені Івана Франка

Середньовічні ідеали аскетизму в образах
антонія і феодосія печерських

Випуск 8(116).
– 2012.

Мозговий Л.І.
Мозговий Л.І.
Мозговой Л.И.

Молодцов Б.І.
Молодцов Б.І.

Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка
Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка

Про місце філософії у системі освіти (з
приводу полеміки київських філософів
кінця ХІХ ‐ початку ХХ ст.)

Випуск 8(116).
– 2012.
Випуск 15. –
2000.

Спецвипуск –
2011
Випуск 6(104).
– 2011

Морозов В.В.

кандидат пед. наук, доцент

Москалик Г.Ф.

кандидат філос. наук, доцент

Москалюк В.М.

кандидат пед. наук, професор

Муха О.Я.

кандидат філос. наук, доцент
кафедри

Надибська О.Я.

доктор філос. наук, доцент,
завідувач кафедри

Нежива О.М.

аспірантка

Немчинов І.Г.

доктор філос. наук, доцент,
професор кафедри

Нерсесян Г.А.

Криворізький педагогічний університет Суперечності впровадження філософії
педагогічного дискурсу в систему сучасної
української освіти
м. Кременчук
Природа та основні компоненти
комунікаційного процесу в системі освіти

Випуск 3(121).
– 2013.

Східноукраїнський національний
університет імені В. Даля
Інститут філософської освіти та науки
Національного педагогічного
університету ім. М.П. Драгоманова
Одеський державний університет
внутрішніх справ

Сучасні трансформації естетичного смаку:
постмодернізм у практиці

Випуск 1(99). –
2011
Випуск 10(118).
– 2012.

Гносеологічна природа соціальних
пріоритетів

Випуск 3(111).
– 2012.

Переяслав‐Хмельницький державний
педагогічний університет імені
Г.Сковороди
Національний педагогічний
університет імені М.П. Драгоманова

Національні ідеї у творчості Лесі Українки

Випуск 2(100).
– 2011

Спокуса «земного раю»: достоєвський vs
леонтьєв

Випуск 1(119).
– 2013.

НТУУ «КПІ»

Перетворена форма, або світ кривих
дзеркал
Соціальна відповідальність та концепція
сталого розвитку

Випуск 8(106).
– 2011
Випуск 5(113).
– 2012.

До проблеми визначення поняття «знак» у
семіотиці

Випуск 3(101).
– 2011

Активізація архетипів у перехідний час як
свідчення зростання утопізму в суспільній
свідомості
Зародження та суперечності становлення
ринкової економіки в україні
(філософський аспект)

Випуск 10(108).
– 2011

«Homo economicus» новітньої формації

Випуск 5(113).

Нечипоренко В.О.

кандидат філос. наук,науковий
співробітник

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди
НАН України

Ніколова Н.І.

викладач

Окорокова В.В.

кандидат філос. наук, старший
викладач

Олексенко Р.І.

кандидат економічних наук
доцент, здобувач

Національний технічний університет
України «Київський політехнічний
інститут»
Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К.Д.
Ушинського
НПУ імені М.П. Драгоманова

Олексенко Р.І.

кандидат економічних наук

НПУ імені М.П. Драгоманова

Діаспора: естетика мовної пам’яті

Випуск 1(119).
– 2013.

Випуск 10(118).
– 2012.

доцент, здобувач
Олексійчук Л.В.

аспірантка

Осадчук І.С.

аспірантка

Осипов А.О.

– 2012.
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Джерела церковного права

доктор філософських наук,
професор кафедри

Чорноморський державний
університет ім. Петра Могили

Тілесність та символічний характер
духовності

Випуск 9(117).
– 2012.

Остапенко Б.И.

соискатель

Остапенко Б.И.

соискатель

Остапенко Б.И.

соискатель

Остапенко Б.И.

соискатель

Институт философии имени
Г.С.Сковороды НАН Украины
Институт философии имени
Г.С.Сковороды НАН Украины
Институт философии имени
Г.С.Сковороды НАН Украины
Институт философии имени Г.С.
Сковороды НАН Украины

К осмыслению феномена техники и
технологии: человеческое измерение
К осмыслению феномена техники и
технологии: человеческое измерение
Из истории философского осмысления
феномена техники
Мировоззренческая направленность
преобразовательной деятельности
человека
До питання специфіки гендерного
сприйняття реклами
Біблійний код символіки світла

Спецвипуск –
2011
Випуск 6(104).
– 2011
Випуск 7(105).
– 2011
Випуск 9(107).
– 2011

Осташева А.О.
Остащук І.Б.

Горлівський держаний педагогічний
інститут іноземних мов
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Прикарпатський національний
університет імені В.Стефаника

Особливості аналізу та зміст ідеї світла в
слов'янській міфології та православній
релігії

Випуск 7(105).
– 2011
Випуск 13. –
2000.

Випуск 3(101).
– 2011
Спецвипуск –
2011
Випуск 6(104).
– 2011
Випуск 2(100).
– 2011

Остащук М.Б.

кандидат філол. наук, доцент,
докторант
кандидат філол. наук, доцент,
докторант
аспірантка

Остроухов В.В.

кандидат філос. наук,

м. Київ

Остроухов В.В.

кандидат філос. наук,

м. Київ

Асинхронія суспільно‐економічного
розвитку і духовний занепад росії як
передумова тиранії івана iv грозного

Випуск 14. –
2000.

Остроухов В.В.

кандидат філос. наук,

м. Київ

Практика застосування насильства і терору

Випуск 11. –

Остащук І.Б.

Біблійний код символіки світла
Біоцентризм та ідея «всепланетарного
блага» як противага антропоцентричній
ідеології
Криза відносин суспільства та особистості в
суспільній свідомості середньовічної росії

Випуск 15. –
2000.

в період встановлення пролетарської
диктатури в срср

2000.

Остроухов В.В.

кандидат філос. наук,

м. Київ

Практика застосування насилля і терору в
період існування пролетарської диктатури.
Більшовизм по‐сталінськи

Випуск 12. –
2000.

Остроухов В.В.

кандидат філос. наук,

м. Київ

Особливості сталінського терору у
суспільно‐політичній сфері

Випуск 13. –
2000.

Отрешко В.С.

здобувач

НПУ імені М.П.Драгоманова

Феномен праці в державотворчому
процесі (українські реалії)

Випуск 2(120).
– 2013.

Отченко А.О.

аспірантка

Етика у сфері pr

Павленко Л.А.

пошукувач

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Випуск 2(120).
– 2013.
Випуск 5(103).
– 2011

Павлов B.І.

кандидат філос. наук, доцент;
аспірант

Словянський державний педагогічний
інститут

Філософська категорія інтуїції та способи її
інтерпретації як складової пізнавального
процесу

Випуск 15. –
2000.

Павлов В.І.

кандидат філос. наук, доцент;
аспірант

Словянський державний педагогічний
інститут

Філософсько‐методологічні аспекти
обгрунтування наукових теорій

Випуск 14. –
2000.

Павлов В.І.,
Зеленський І.О.

кандидат філос. наук, доцент;
аспірант

Словянський державний педагогічний
інститут

Сутність співвідношень «ціле ‐ частина» і
«структура ‐ елемент» в сучасній теорії
пізнання

Випуск 13. –
2000.

Павлова О.Ю.

доктор філософських наук,
завідувач кафедри

Національний університет біоресурсів і Проблема естетичного досвіду в
природокористування України
аналітичній естетиці
Економічні, геополітичні та соціокультурні
передумови створення зони європейської
вищої освіти

Випуск 7(105).
– 2011
Випуск 3(111).
– 2012.

здобувач

Інститут вищої освіти НАПН України

Випуск 2(100).
– 2011

Павлова О.Ю.
доктор філос. наук

Панасенко О.В.

Релігійний світогляд, релігійна філософія і
філософія: динаміка взаємовідносин

Релігійна освіта і досвід її організації в
європейських державах

Пасько І.Т.

кандидат філос. наук, професор

Центр гуманітарной освіти

Спір про універсалії та його соціально‐
історична верифікація

Випуск 13. –
2000.

Пасько Я.І.

кандидат філос. наук, доцент

Донецька державна академія
управління

Громадянське суспільство і ринок в
європей¬ській традиції: зіставлення
позицій

Випуск 13. –
2000.

Пашковський О.С.

аспірант

Київського національного університету Сутність та динаміка становлення
імені Тараса Шевченка
антикультового руху

Випуск 8(116).
– 2012.

Пашковський О.С.

аспірант

Перглер Т.І.

кандидат політ. наук, доцент,
директор

Київського національного університету Етапи становлення антикультового руху
імені Тараса Шевченка
Празький філіал НПУ імені М.П.
Забезпечення стратегії випереджального
Драгоманова
розвитку українського суспільства

Випуск 3(121).
– 2013.
Випуск 10(118).
– 2012.

Петров Є.П.

студент

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Гносеологічні орієнтири філософії д.локка
та е.гуссерля

Випуск 1(119).
– 2013.

Петрук Н.К.,
Левченко А.В.
Печеранський І.П.

доктор філос. наук, професор
кафедри; викладач

Хмельницький національний
університет
Київський національний університет
культури і мистецтв
Київський національний університет
культури і мистецтв
Полтавський національний
педагогічний університет імені В.Г.
Короленка
Інститут вищої освіти НАПН України

Історичність людського буття в контексті
філософського аналізу
Теорія пізнання С.С. Гогоцького у світлі
його релігійно‐філософського світогляду
Теорія пізнання С.С. Гогоцького у світлі
його релігійно‐філософського світогляду
Зміна ідентичності суб’єкта у віртуальних
соціальних мережах

Випуск 5(103).
– 2011
Спецвипуск –
2011
Випуск 6(104).
– 2011
Випуск 1(119).
– 2013.

Суперечності розвитку європейського
освітнього простору на прикладі
болонського процесу
Соціальне управління розвитком інституту
освіти як об’єкт філософської рефлексії

Випуск 5(103).
– 2011

Актуалізація культурних смислів в
інформаційному просторі

Випуск 9(117).
– 2012.

Печеранський І.П.

кандидат філос. наук
кандидат філос. наук

Пивоварська К.С.

аспірант

Пінчук Є.А.

доктор філос. наук, доцент,
провідний науковий співробітник

Пожарська Н.М.

аспірантка

Національний технічний університет
України «КПІ»

Покулита І.К.,
Виселко І.В.

кандидат філос. наук, доцент
кафедри; аспірантка

НТУУ «КПІ»

Випуск 2(110).
– 2012.

Полисаєв О.П.
Полтавцев О.Г.

доктор філос. наук, завідувач
кафедри
кандидат філос. наук, доцент
кафедри

Національний авіаційний університет

Методологічний аналіз міфології

Київський обласний інститут
післядипломної освіти педагогічних
кадрів
Київський обласний інститут
післядипломної освіти педагогічних
кадрів
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди
НАН України

Концепт істини у філософії постмодерну

Випуск 1(99). –
2011
Випуск 1(109).
– 2012.

Філософія постмодерну як проліферація
концептів із простору сфери «між»

Випуск 3(111).
– 2012.

Символічне узагальнення онтологічних
міфологем

Випуск 1(99). –
2011

Полтавцев О.Г.

кандидат філос. наук, доцент
кафедри

Пономаренко М.В.

аспірант

Попов С.М.

кандидат тех. наук, доцент, доктор
філософії (Ph.d.), старший
науковий співробітник
старший викладач

Запорізький національний технічний
університет

Соціально‐філософська рефлексія
системної методології управління

Випуск 3(101).
– 2011

НУФС України

Попова О.Б.

старший викладач кафедри
соціально‐гуманітарних дисциплін

НУФСУ

Модернізація освіти в дискурсі
комунікативної філософії
Проблеми модернізації освіти і
комунікативна філософія

Випуск 3(101).
– 2011
Випуск 1(109).
– 2012.

Поправко О.

аспірантка

Фундаментальність свята в культурному
бутті людини

Випуск 3(111).
– 2012.

Поправко О.В.

аспірантка

Трансформації феномена свята в культурі
постмодерну

Випуск 7(105).
– 2011

Порало І.В.

аспірант

Харківський національний
педагогічний університет імені Г.С.
Сковороди
Харківський національний
педагогічний університет імені Г.С.
Сковороди
Інститут вищої освіти НАПН України

Феномен потенціалів інформації та їх
соціальне значення

Випуск 8(116).
– 2012.

Препотенська М.П.

кандидат філос. наук, доцент Н

ТУУ «КПІ»

Екзистенціальні детермінанти цілісного
образу міста

Специпуск. –
2012.

Приятельчук А.О.,
М’язова І.Ю.

кандидат філос. наук, доцент,
завідувач кафедри ; кандидат
філос. наук, доц кафедри
кандидат політичних наук,
доцент
кандидат політичних наук, доцент

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Перспективи мультикультурної освіти:
соціально‐філософський аспект

Випуск 8(106).
– 2011

Національний авіаційний університет

Гендерні квоти у політиці як глобальний
феномен: аналіз світового досвіду
Проблема політичної модернізації у творах

Випуск 3(101).
– 2011
Випуск 5(113).

Попова О.Б.

Прокопчук І.І.
Прокопчук І.І.

НАУ

алексіса де токвіля

– 2012.

Державний аеро‐космічний
університет ім. М.Є. Жуковського (ХАІ)
Харківський державний педагогічний
інститут ім. Г.С. Сковороди

Правила етикету та їх місце в системі
соціальної регуляції
Екзистенціальний вимір американської
філософії виховання і освіти: проблеми й
тенденції

Випуск 14. –
2000.
Випуск 14. –
2000.

Проценко О.П.

кандидат філос. наук, доцент

Радіонова І.О.

кандидат філос. наук, доцент

Радіонова Н.В.

аспірантка

ХДПУ ім. Г.С. Сковороди

Образи‐концепти людського буття у
творчості м.гоголя

Випуск 13. –
2000.

Разумцева

пошукувач

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди
НАН України

Дослідження морально‐етичних поглядів ‐
українського народу

Випуск 15. –
2000.

Райда К.Ю.

доктор філос. наук, провідний
науковий співробітник

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди
НАН України

Випуск 8(106).
– 2011

Райда К.Ю.

доктор філос. наук, провідний
науковий співробітник
доктор філос. наук, провідний
науковий співробітник

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди
НАН України
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди
НАН України

Ратнікова О.В.

аспірантка

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди
НАН України

Інтерпретація та розуміння глобалізаційних
процесів і проблема загальнолюдських
цінностей
Про зміни ціннісного сприйняття
глобалізованої реальності
Екзистенціальна аксіологія:
постекзистенціалістське відродження
класичного екзистенціалізму чи
модернізація метафізики?
Прагматизм і плюралізм у філософії
у.куайна

Специпуск. –
2012.

Рижко Л.В.

старший науковий співробітник

Центр досліджень наукового
потенціалу та історії науки
ім. Г.М. Доброва НАН України

Зміни в освіті як індикатор трансформації
наукового простору

Випуск 14. –
2000.

Рихліцька О.Д.

кандидат філос. наук, викладач

Рішко А.М.

аспірантка

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Інститут соціології Національної
академії наук України

Екоетика та біоетика: у пошуках
співвідношень
Зміна соціального простору львова:
релігійний аспект

Випуск 4(102).
– 2011
Випуск 2(120).
– 2013.

Рожкова Ю.А.

кандидат філос. наук, викладач

Донбаська державна машинобудівна
академія

Простір та час як суб´єктивні форми
чуттєвості

Випуск 1(99). –
2011

Райда К.Ю.

Випуск 10(108).
– 2011
Випуск 3(111).
– 2012.

Рожкова Ю.А.

кандидат філос. наук, старший
викладач
кандидат філос. наук, старший
викладач

Донбаська державна машинобудівна
академія
Донбаська державна машинобудівна
академії

«Криза філософії» ХХ століття та
можливості її подолання
«Криза філософії» ХХ століття та
можливості її подолання

Рожкова Ю.А.

кандидат філос. наук, старший
викладач

Донбаська державна машинобудівна
академії

Випуск 3(111).
Симулякризація дійсності як особливий
принцип інтерпретації ознак корпоративної – 2012.
культури

Розова А.Т.

доктор філос. наук, професор

Одеська державна юридична академія Освоєння майбутнього в світлі
постмодерністської світоглядної парадигми

Випуск 11. –
2000.

Романенко О.В.

спвробітник

Київський інститут бізнесу і технологій

Марксів аналіз економічної сфери
різнотипних суспільств: можливості та межі

Випуск 13. –
2000.

Романюк О.В.

викладач

Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця

Проблеми моніторингу якості гуманітарної
освіти в медичних внз україни

Випуск 5(113).
– 2012.

Рочняк О.В.

кандидат філос. наук, доцент

Горлівський державний педагогічний
інститут іноземних мов

Рочняк О.В.

кандидат філос. наук, доцент
кафедри
кандидат філос. наук, доцент
кафедри

Горлівський державний педагогічний
інститут іноземних мов
Горлівський державний педагогічний
інститут іноземних мов

Реклама як фактор трансформації
соціокультурної реальності
Реклама як фактор трансформації
соціокультурної реальності

Спецвипуск –
2011
Випуск 6(104).
– 2011

Рочняк О.В.,
Koсьміна Д.Д.

кандидат філос. наук, доцент
кафедри; студентка

Горлівський державний педагогічний
інститут іноземних мов

Прояв гендерної специфіки в рекламі

Випуск 5(113).
– 2012.

Рубан О.В.

викладач

коледж Сумського національного
аграрного університету

Гендерні стосунки в системі сучасного
філософсько‐антропологічного знання

Специпуск. –
2012.

Рубанець О.М.

доктор філос. наук, доцент,
професор

Національний технічний університет
України «Київський політехнічний
інститут»

Процесуальність знання в умовах
управління знаннями

Випуск 2(100).
– 2011

Рожкова Ю.А.

Рочняк О.В.

Е.Фромм: розуміння свободи в умовах
демократичного суспільства

Випуск 10(108).
– 2011
Випуск 1(109).
– 2012.

Випуск 1(99). –
2011

Руденко І.М.

аспірант

Інновації як рушійна сила суспільного
прогресу

Випуск 7(105).
– 2011

Руденко С.В.

кандидат філософських наук,
доцент

Концепція реконструюючої рефлексії
г.патнема у структурі методологічного
апарату історії української філософії

Випуск 9(117).
– 2012.

Руденко Т.П.

доцент кафедри

Національний технічний університет
України «КПІ»

Випуск 3(101).
– 2011

Національний технічний університет
України «КПІ»
Національний педагогічний
університет імені М.П. Драгоманова

Філософське осмислення взаємодії
категорій «смисл людського буття» і
«щастя»
Громадська думка як специфічна форма
суспільної свідомості
Соціокультурні засади феномена розваг у
сучасності

Руденко Т.П.,
Руденко Л.О.
Русаков С.С.

доцент кафедри філософії;
студентка
аспірант

Випуск 2(100).
– 2011
Випуск 1(109).
– 2012.

Русаков С.С.

аспірант

Національний педагогічний
університет імені М.П. Драгоманова

Соціокультурні засади феномена розваг в
сучасності

Випуск 2(110).
– 2012.

Рябченко В.І.

провідний науковий співробітник

Інститут вищої освіти НАПН України

Цинізм як породження деформованого
світогляду і чинник ціннісної дезорієнтації
свідомості та дезінтеграції суспільства:
аналітичний погляд крізь призму моралі й
права

Випуск 10(118).
– 2012.

Савостьянова М.В.

доктор філос. наук, доцент,
професор кафедри
кандидат філос. наук, доцент
кафедри
кандидат філос. наук, доцент
кафедри
кандидат філос. наук, доцент

Європейський університет, м. Київ

Межі об'єктивності гуманітарного знання

Випуск 1(99). –
2011
Спецвипуск –
2011
Випуск 6(104).
– 2011
Випуск 4(112).
– 2012.
Випуск 5(113).
– 2012.

Сайтарли І.А.
Сайтарли І.А.
Сайтарли І.А.

Полтавський національний
педагогічний університет імені
В.Г.Короленка
КНУТШ

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Емоційні цінності в історичному та
соціокультурному процесі
Емоційні цінності в історичному та
соціокультурному процесі
Присмерк інституції сім’ї у суспільстві
споживання
Присмерк інституції сім’ї у суспільстві
споживання

Академі праці й соціальних відносин
ФПУ

Життя як наратив

Сайтарли І.А.

Самчук О.О.

кандидат філософських наук,
доцент кафедри

Випуск 8(106).
– 2011

Самчук О.О.

кандидат філос. наук, доцент
кафедри

Академія праці і соціальних відносин
ФПУ

Історико‐філософська експлікація
феномена наративної ідентичності
особистості

Випуск 10(118).
– 2012.

Самчук Р.В.

кандидат філос. наук, молодший
науковий співробітник
кандидат філос. наук, молодший
науковий співробітник

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди
НАН України
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди
НАН України

Ціннісні імплікації теорії мотивації
А.Маслоу
Аксіологічні інтенції філософії екології

Випуск 3(101).
– 2011
Випуск 6(114).
– 2012.

Самчук Р.В.

кандидат філос. наук, молодший
науковий співробітник

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди
НАН України

Актуалізація пошуків нових ціннісних
орієнтирів

Випуск 1(119).
– 2013.

Сафонік Л.М.

кандидат філос. наук, доцент
кафедри

Львівський національний університет
імені Івана Франка

Смисли буття як підгрунтя сенсу життя у
фундаментальній онтології м.гайдеггера

Випуск 6(114).
– 2012.

Селезньова С.А.

директор

Семенюк І.В.

здобувач

Семенюк Н.В.

кандидат філос. наук, доцент
кафедри
кандидат філос. наук, доцент

приватний колегіум «Олімп»,
Приватна школа в контексті соціальних
м. Київ
функцій освіти
Запорозький національний університет Українська та східна «світоглядна карта»:
спільне та відмінне
Хмельницький національний
Стратегічні цілі та перспективи філософії
університет
екобезпечного розвитку
м. Хмельницький
Розвиток національної системи освіти
впродовж життя в умовах ринкової
економіки

Самчук Р.В.

Семенюк Н.В.

Сенченко А.Я.,
Павлов В.І.
Сидоренко С.В.

кандидат філос. наук, доцент;
кандидат філос. наук, доцент,
завідувач кафедри
кандидат філос. наук, викладач

Синиця А.С.

кандидат філос. наук, старший
викладач

Сироватський С.А.

кандидат іст. наук, доцент

Українська інженерно‐педагогічна
академія; Українська державна
академія залізничного транспорту
Запорізький державний медичний
університет
Львівський державний університет
фізичної культури

Цивілізаційний вимір сучасної
глобалізації: проблеми і тенденції
Моделі глобального розвитку в концепціях
західних дослідників
Фізикалістський редукціонізм д.деннета у
питанні дослідження кваліа: критичний
аналіз

Національний університет біоресурсів і Вітчизняний досвід упровадження жіночої
природокористування України
освіти у xviii столітті

Випуск 2(100).
– 2011
Випуск 10(108).
– 2011
Випуск 4(102).
– 2011
Випуск 2(120).
– 2013.

Випуск 1(99). –
2011
Випуск 3(101).
– 2011
Випуск 10(118).
– 2012.

Специпуск. –
2012.

Ситніченко Л.А.
Ситніченко Л.А.

кандидат філос. наук, старший
науковий співробітник
кандидат філос. наук

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди
НАН України
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди
НАН України

Стратегії ідентичності в новітній практичній
філософії
Методологічні засади розуміння
справедливості як обміну

Випуск 9(107).
– 2011
Випуск 7(115).
– 2012.

Сичова К.В.

аспірантка

Українська антропологiчна естетика:
сучасний стан i перспектив

Специпуск. –
2012.

Сімченко Г.В.

аспірант

Чернігівський національний
педагогічний університет ім. Т.Г.
Шевченка
Донецька державна академія
управління

Ідеологічний дискурс: проблеми
методології аналізу

Випуск 12. –
2000.

Сіома М.О.

аспірант

Скворцова Н.В.

аспірантка

Скиртач В.М.

кандидат філос. наук, доцент

Сладкевич Н.В.

аспірант

Слуцька Ю.Г.

аспірантка

Слуцька Ю.Г.

аспірантка

Слуцька Ю.Г.

аспірантка

Смольц С.П.

аспірант

Соболєвський Я.А.

аспірант

Соболєвський Я.А.

аспірант

Соболєвський Я.А.

аспірант

НаУКМА

Джеремі Бентам і явище «бентамізму» в
англо‐американській філософії права
Слов’янський державний педагогічний Генезис ірраціонально‐містичної традиції
університет
пізнього середньовіччя в контексті
герметичної філософії

Випуск 10(108).
– 2011
Випуск 7(115).
– 2012.

Донбаський державний педагогічний
університет
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Випуск 8(116).
– 2012.
Випуск 2(120).
– 2013.

Неомодерний суб'єкт ентоні гіденса
Соціокультурні засади дизайну як форми
естетичної діяльності

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди
НАН України
Інститут філософії імені Г.С.Сковороди
НАН України
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди
НАН України
Національний технічний університет
України «Київський політехнічний
інститут»
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Ритуал як процес адаптації (на прикладі
сім’ї та школи)
Ритуал як процес адаптації (на прикладі
сім’ї та школи)
Ритуал як процес адаптації

Спецвипуск –
2011
Випуск 6(104).
– 2011

Дослідження феномена інформаційного
миру в контексті інформаційного
протиборства у філософській традиції
«Філософська анторопологія» Кароля
Войтили
Людська гідність у філософських поглядах
кароля войтили

Випуск 9(107).
– 2011
Випуск 8(106).
– 2011
Випуск 10(118).
– 2012.

Київський національний університет

Етика любові крізь призму філософської

Специпуск. –

імені Тараса Шевченка

антропології (Кароль Войтила)

2012.

Соколов C.B.

викладач

Київський інститут військово‐
повітряних сил

Проблеми військової дисципліни в
історико‐філософському аспекті

Випуск 11. –
2000.

Соколова Н.В.

студентка

НПУ імені М.П. Драгоманова

Формування категорій простору‐часу та
якості‐кількості в процесі становлення
первісного мислення людини

Випуск 8(116).
– 2012.

Соловйова А.О.

аспірант

Національний університет біоресурсів
та природокористування України

Електронна епоха: трансформація базових
сфер життєдіяльності

Випуск 6(114).
– 2012.

Солодій І.

здобувач

НПУ імені М.П. Драгоманова

Поняття «управління освітою» в сучасному
філософсько‐педагогічному дискурсі

Випуск 5(113).
– 2012.

Сомова О.О.

аспірант

Донецький державний університет
управління

Інноваційна свідомість у структурі
суспільної свідомості

Випуск 1(119).
– 2013.

Співак В.В.

кандидат філос. наук

Чернігівська
філія
Рівненського Філософська складова проповідей Антонія
Радивиловського
інституту слов’янознавства
Київського славістичного університету

Співак В.В.

кандидат філос. наук

Чернігівський юридичний коледж
Державно‐пенітенціарної служби
України

Співак В.В.

Випуск 7(105).
– 2011

«Вітчизна» як цінність у проповідях антонія
радивиловського

Випуск 4(112).
– 2012.

«Вітчизна» як цінність у проповідях антонія
радивиловського

Випуск 5(113).
– 2012.

Стадник М.М.

докторант

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Світоглядні основи виникнення науки
нового часу

Випуск 12. –
2000.

Стадник М.М.

докторант

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Теологічний аналіз сучасних космогонічних
і природничо‐наукових відкриттів

Випуск 13. –
2000.

Стасюк Л.О.

кандидат філос. наук, доцент
кафедри

Національний університет водного
господарства та природокористування

Інкультурація кальвіністського розуміння
гуманізму в релігійно‐філософській
антропології

Випуск 8(106).
– 2011

Степанов В.В.
Степанюк Д.Л.

кандидат філос. наук, старший
викладач
аспірантка

Степанюк Д.Л.

аспірантка

Степанюк Ю.А.

пошукувач

Столяр М.Б.

кандидат філос. наук, доцент, в.о.
завідувача кафедри

Сторіжко Л.В.

доктор філос. наук, професор

Сторіжко Л.В.

Сторожук С.В.

доктор філософських наук,
професор
доктор філософських наук,
професор
доцент кафедри

Сторожук С.В.

доцент кафедри

Стоян Д.В.

кандидат філос. наук, старший
викладач

Національний університет біоресурсів і Ґенеза нації в контексті
природокористування України
західноєвропейського та українського
модернізму
Національний університет біоресурсів і Специфіка української політичної традиції:
природокористування України
історіософський аналіз
Державний економіко‐технологічний
Теорія нації Ю.І. Вассияна в контексті
університет транспорту
проблеми визначення поняття «нація»

Стоян Д.В.

кандидат філос. наук, старший
викладач

Державний економіко‐технологічний
університет транспорту

Стрелкова А.Ю.

кандидат філос. наук, докторантка

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди
НАН України

Стрелкова А.Ю.

кандидат філос. наук, докторантка

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди
НАН України

Стрелкова А.Ю.

кандидат філос. наук, докторантка

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди
НАН України

Сторіжко Л.В.

Слов’янський державний педагогічний
університет
Національний університет біоресурсів і
природокористування України
Національний університет біоресурсів і
природокористування України
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Чернігівський національний
педагогічний інститут імені Т. Г.
Шевченка
НТУУ «КПІ»
НТУУ «КПІ»
НТУУ «КПІ»

Містична феноменологія Майстра Екхарта
Стародавня філософія про насильство
Стародавня філософія про насильство
Ведичне знання як основа формування
здоров’я людини
Розиграш у контексті радянських
тоталітарних практик
Теорія архетипів К.Юнга – нова парадигма
осмислення духовного життя особистості
Структурний психоаналіз – новий принцип
розуміння природи людини
Еволюція вчення З.Фройда про несвідоме

Теорія нації Б.І. Вассияна в контексті
проблеми визначення поняття «нація»
Співвідношення «порожнечі»та «природи
будди» в магаянській «нірвана‐сутрі»
Поняття «вчення» в буддизмі:
специфіка буддійського філософського
дискурсу
Вчення про порожнечу та проблема
співвідношення сутності і явлення у
буддизмі

Випуск 3(101).
– 2011
Випуск 4(112).
– 2012.
Випуск 5(113).
– 2012.
Випуск 1(99). –
2011
Випуск 7(115).
– 2012.
Випуск 4(102).
– 2011
Випуск 5(103).
– 2011
Випуск 7(105).
– 2011
Випуск 7(105).
– 2011
Випуск 8(106).
– 2011
Випуск 4(112).
– 2012.
Випуск 5(113).
– 2012.
Випуск 1(99). –
2011
Випуск 8(106).
– 2011
Випуск 2(110).
– 2012.

Стрелкова А.Ю.

кандидат філос. наук, докторантка

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди
НАН України
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди
НАН України
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди
НАН України

Поняття акаша в буддійській філософії

Стрелкова А.Ю.

кандидат філос. наук, докторантка

Стрелкова А.Ю.

кандидат філос. наук, докторантка

Стрижньов М.Ю.

аспірант

Інститут філософії імені Г. С.Сковороди
НАН України
Інститут філософії імені Г.С.Сковороди
НАН України
Інститут філософії імені Г.С.Сковороди
НАН України
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди
НАН України

Естетика образів у Ж.‐П. Сартра і політичні
стратегії ХХ століття у Франції
Феномен громадянськості в естетиці Ж.‐П.
Сартра
Естетичні виміри громадянськості
у Ж.‐П. Сартра та Е.Левінаса
До питання про екзистенціальну
ангажованість у політичних стратегіях хх
століття

Випуск 1(99). –
2011
Випуск 7(105).
– 2011
Випуск 8(106).
– 2011
Випуск 5(113).
– 2012.

Стрижньов М.Ю.

аспірант

Стрижньов М.Ю.

аспірант

Стрижньов М.Ю.

пошукувач

Стрижньов М.Ю.

пошукувач

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди
НАН України

Естетика громадянськості в творах Ж.‐П.
Сартра

Випуск 6(114).
– 2012.

Стрижньов М.Ю.

пошукувач

Супрун Н.Т.

аспірант

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди
НАН України
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Випуск 5(113).
– 2012.
Випуск 2(100).
– 2011

Схаб О.В.

аспірантка

Таран В.О.

кандидат філос. наук, доцент,
професор

Концепт свободи у творах сартра, його
зв'язок з естетикою та поняттям свободи
Прикладний характер законів логіки в
концепціях П.Ліницького та
Ор.Новицького: порівняльний аналіз
Національний університет біоресурсів і Феномен комп’ютингу як предмет
природокористування України
філософської рефлексії
Запорізький юридичний інститут МВС Суб’єкт ідеології: проблема визначення
України

Татарів Р.М.

кандидат філос. наук, доцент

Татарів Р.М.

кандидат філос. наук, доцент

Татарів Р.М.

кандидат філос. наук, доцент

Технологічний інститут СНУ ім.
Володимира Даля
Технологічний інститут СНУ ім.
Володимира Даля
Технологічний інститут СНУ ім.
Володимира Даля

Випуск 5(103).
– 2011
Випуск 9(107).
– 2011
Випуск 3(111).
– 2012.

Поняття акаша в буддійській філософії
Філософія «порожнечі» та вчення про «не‐
я» в ранньому буддизмі

Про «субстанціяльну людину»
Про підвалини семіозису
У пошуку нової підвалини класичної логіки

Випуск 4(112).
– 2012.
Випуск 5(113).
– 2012.
Випуск 9(117).
– 2012.

Випуск 5(103).
– 2011
Випуск 14. –
2000.

Татарів Р.М.

кандидат філос. наук, доцент

Технологічний інститут СНУ ім.
Володимира Даля
Технологічний інститут СНУ ім.
Володимира Даля
Технологічний інститут СНУ ім.
Володимира Даля

Накопичувальні властивості мови

Діалектика як методологічна форма
інтерсуб’єктивності

Випуск 6(114).
– 2012.
Випуск 9(117).
– 2012.
Випуск 10(118).
– 2012.

Татарів Р.М.

кандидат філос. наук, доцент

Татарів Р.М.

кандидат філос. наук, доцент

Татарів Р.М.

кандидат філос. наук, доцент

Технологічний інститут СНУ ім.
Володимира Даля

Надлишковість феноменологічного
феномена

Випуск 1(119).
– 2013.

Тенькова Л.В.

кандидат філос. наук, доцент

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Спецвипуск –
2011

Тенькова Л.В.

кандидат філос. наук, доцент

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Тенькова Л.В.

кандидат філос. наук, доцент

Тенькова Л.В.

кандидат філос. наук, доцент

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Методологічне значення вирішення
проблеми структури буття мови у Жиля
Дельоза для дослідження світогляду
Методологічне значення вирішення
проблеми структури буття мови у Жиля
Дельоза для дослідження світогляду
Позитивні, конструктивні риси відчаю та
його зв’язок із світоглядом людини
Інноваційна особистість як продукт
сучасного глобального, інноваційного
суспільства

Тєнькова Л.В.

кандидат філос. наук, доцент

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Відчуження особистостей як реалія
сучасного глобального суспільства

Випуск 3(121).
– 2013.

Тиха О.В.

аспірантка

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Синестезія та контамінація: досвід
порівняльного аналізу

Випуск 5(113).
– 2012.

Тімченко О.П.

доктор філософських наук, доцент,
завідувач кафедри

Львівська комерційна академія

Критика ототожнення соціально‐
філософського змісту поняття «соціальна
дія» із соціологічним

Випуск 9(117).
– 2012.

Тімченко О.П.

доктор філософських наук, доцент,
завідувач кафедри

Львівська комерційна академія

Екзистенція дії людини в організованому
суспільстві

Випуск 5(113).
– 2012.

Толстоухов А. В.

кандидат філос. наук

м. Київ

Відповідальність і влада

Випуск 15. –
2000.

До критики діалектичного методу

Випуск 6(104).
– 2011
Випуск 9(117).
– 2012.
Випуск 2(120).
– 2013.

Триняк М.В.

доктор філософських наук,
професор кафедри

ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Діалогічна педагогіка: до проблеми
сучасних методологічних зрушень в освіті

Випуск 3(111).
– 2012.

Туренко В.В.

доцент Інституту політології та
права

НПУ імені М.П. Драгоманова

Спецвипуск –
2011

Туренко В.В.

доцент

Інститут політології та права
НПУ імені М.П. Драгоманова

Туренко В.Е.

НПУ імені М.П. Драгоманова

Туренко В.Е.

магістрант Інституту філософської
освіти і науки
магістрант

Туренко В.Е.

аспірант

НПУ імені М.П. Драгоманова

До питання про соціально‐інформаційний
контекст сучасних глобалізаційних
процесів
До питання про соціально‐інформаційний
контекст сучасних глобалізаційних
процесів
Погляд на любов у житті людини в
контексті античної філософської спадщини
Феномен любові до ворога у філософсько‐
богословських інтенціях
східнопатристичної традиції
Любов в координатах часу та вічності:
філософський погляд

Туренко В.Е.

аспірант

НПУ імені М.П. Драгоманова

Герменевтика феномена закоханості:
платон vs аристотель

Випуск 4(112).
– 2012.

Туренко В.Е.

аспірант

НПУ імені М.П. Драгоманова

Герменевтика феномена закоханості:
платон vs аристотель

Випуск 5(113).
– 2012.

Туренко В.Е.

аспірант

НПУ імені М.П. Драгоманова

Основні питання сучасної етики любові:
спроба переосмислення

Випуск 7(115).
– 2012.

Туренко В.Е.

аспірант

НПУ імені М.П. Драгоманова

Любов і страх: філософське розуміння
(не)можливості діалогу

Випуск 1(119).
– 2013.

Уваркіна О.В.

кандидат пед. наук, в.о. професора
кафедри

НПУ імені М.П. Драгоманова

Особливості української національної
системи освіти

Випуск 5(113).
– 2012.

Усов Д.В.

кандидат філос. наук, доцент
кафедри
аспірантка

Черкаський інститут пожежної безпеки
ім. Героїв Чорнобиля МНС України
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Суспільна угода в політичній філософії
Джона Локка
Оцінювання аргументів: критерії логіки та
критичного мислення

Випуск 8(106).
– 2011
Випуск 4(112).
– 2012.

Ущаповська Г.В.

Інститут філософської освіти і науки
НПУ імені М.П. Драгоманова

Випуск 6(104).
– 2011
Випуск 3(101).
– 2011
Випуск 5(103).
– 2011
Випуск 2(110).
– 2012.

Ущаповська Г.В.

аспірантка

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Оцінювання аргументів: критерії логіки та
критичного мислення

Випуск 5(113).
– 2012.

Ущаповська Г.В.

аспірантка

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Способи впровадження концепції
критичного мислення в навчальний процес

Випуск 1(119).
– 2013.

Фатхутдінова О.В.

кандидат юридичних наук, доцент,
декан юридичного факультету
кандидат юридичних наук, доцент,
декан факультету

Київський університет туризму,
економіки і права
Київський університет туризму,
економіки і права

Правові основи організації та фінансування
вищої освіти в Україні
Правова освіта протягом життя і правова
самоосвіта

Випуск 10(108).
– 2011
Випуск 2(110).
– 2012.

Фатхутдінова О.В.

кандидат юридичних наук, доцент,
декан факультету

Київський університет туризму,
економіки і права

Значення філософських дисциплін у
формуванні свідомості юриста

Випуск 3(111).
– 2012.

Федоренко О.В.

здобувач

НПУ імені М.П. Драгоманова

Демократизація управління як соціальний
процес

Випуск 5(113).
– 2012.

Федоренко О.В.

здобувач

НПУ імені М.П. Драгоманова

Демократизація управління як соціальний
процес

Випуск 2(120).
– 2013.

Федь В.А.

доктор філос. наук, доцент

Слов’янський державний педагогічний Сигніфікати культуротворчого буття:
університет
практичний рівень

Випуск 6(114).
– 2012.

Федь В.А.

доктор філос. наук, доцент

Слов’янський державний педагогічний Вплив постмодернізму на розвиток теорії
університет
культурної практики

Випуск 7(115).
– 2012.

Ференц О.І.

аспірантка

Львівський національний університет
імені Івана Франка

Образи іншого в сучасному світі: люди‐
відходи – забавки – персонажі

Випуск 5(113).
– 2012.

Філяніна Н.М.

кандидат філол. наук, доцент,
завідувач кафедри

Національний фармацевтичний
університет, м. Харків

Природа як цінність: питання визначення

Специпуск. –
2012.

Фоменко А.М.

викладач

Горлівський педагогічний інститут
іноземних мов

Проблема виміру шастя особистості у
філософії з.фрейда

Випуск 14. –
2000.

Фомін Ф.В.

аспірант

Інститут філософської освіти і науки

Вдосконалення механізмів соціальної

Випуск 10(118).

Фатхутдінова О.В.

НПУ ім. М.Драгоманова

регуляції та актуалізації ролі сім’ї у
суспільстві

– 2012.

кандидат філос. наук, доцент
кафедри
кандидат філос. наук, доцент
кафедри

Горлівський державний педагогічний
інститут іноземних мов
Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини

Феномен війни: його сутність та історичні
трансформації
Міфологічний аспект ідеї соціальної
справедливості

Випуск 3(101).
– 2011
Випуск 10(118).
– 2012.

Ханчич В.М.

аспірант

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Людина та її виховання (у філософії
б.спінози та Н.Мальбранша)

Випуск 4(112).
– 2012.

Ханчич В.М.

аспірант

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Людина та її виховання (у філософії
б.спінози та Н.Мальбранша)

Випуск 5(113).
– 2012.

Харитон І.М.

кандидат філос. наук, доцент

Рівненський державний гуманітарний
університет

Реконструкція моделі духовної музики
українського православ`я в умовах
сучасності

Випуск 10(118).
– 2012.

Харитон І.М.

кандидат філос. наук, доцент

Рівненський державний гуманітарний
університет

Духовна константа музично‐естетичного
простору української православної традиції

Випуск 2(120).
– 2013.

Хасан Фадаи Шудж

диссертант

Бакинский Государственный
Университет

Факторы, определяющие место Ирана во
внешней политике США

Випуск 5(103).
– 2011

Хилько М.І.

доктор філос. наук, професор

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Випуск 5(103).
– 2011

Хілько Є.В.

аспірант

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Пошук засобів розв'язання суперечності
між економічним поступом і збереженням
природи
Проблема свободи у творчій спадщині м.
Бердяєва

Випуск 2(110).
– 2012.

Холох О.І.

аспірантка

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Дарування як обмін у соціальній
антропології Е.Ліча

Випуск 6(114).
– 2012.

Холох О.І.

аспірантка

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Інтерпретація практики взаємного обміну
дарунками у символічній антропології
К.Гірца

Випуск 10(118).
– 2012.

Фролова Н.М.
Фуркало В.І.

Цабанов А.М.

аспірант

НУБіП України

Меганаука і процес формування
наукомісткого майбутнього
Шквал новітніх революцій у науці та його
роль в оновленні методологічної
свідомості науки
Новітній парадигмальний зсув у
методологічній свідомості науки

Випуск 7(105).
– 2011
Випуск 9(107).
– 2011

Цабанов А.М.

аспірант

НУБіП України

Цабанов А.М.

аспірант

НУБІП України

Цюрупа М.В.

доктор філос. наук, професор,
завідувач кафедри

Державний економіко‐технологічний
університет транспорту

Пошуки природної сутності людини в
контексті її тілесної організації (історико‐
філософський аспект)

Випуск 3(111).
– 2012.

Цюрупа М.В.

доктор філос. наук, професор,
завідувач кафедри

Державний економіко‐технологічний
університет транспорту

Взаємодія громадянського суспільства і
правової держави в контексті філософських
концепцій розвитку суспільства Заходу і
Сходу

Випуск 7(115).
– 2012.

Цюрупа М.В.,
Громова Н.М.

доктор філос. наук, професор,
завідувач кафедри ДЕТУТ;
аспірант, старший викладач

Мовна картина світу як специфічне
відбиття світоглядної ментальності
особистості

Черемісіна А.С.

аспірант

Інститут психології НАН України імені
В.Костюка; Український державний
університет фінансів та міжнародної
торгівлі
Горлівський державний педагогічний
інститут іноземних мов

Онтологічна основа існування свободи
екзистенціального гравця

Випуск 4(102).
– 2011
Випуск 4(102).
– 2011
Випуск 6(114).
– 2012.

Чернець В.Г.

доктор філософії, професор

м.Київ

Сучасні методологічні засади дослідження
мистецтва

Випуск 14. –
2000.

Чорний В.С.

доктор філос. наук, доцент,
начальник кафедри
доктор філософських наук, доцент,
начальник кафедри

Національний університет оборони
України
Чернігівський Національний
педагогічний університет імені Т.Г.
Шевченка

Основні принципи побудови сучасної
моделі військової організації України
Військова організація київської русі:
особливості соціальної взаємодії з
державою

Випуск 10(108).
– 2011
Випуск 1(109).
– 2012.

доктор філософських наук, доцент,
начальник кафедри

Чернігівський Національний
педагогічний університет імені Т.Г.
Шевченка

Філософсько‐політичні доктрини розвитку
україни у творчості українських мислителів
першої половини хх ст.

Випуск 2(110).
– 2012.

Чорний В.С.

Чорний В.С.

Випуск 3(111).
– 2012.

Чорний О.О.

доктор філософських наук, доцент,
начальник кафедри

Чернігівський Національний
педагогічний університет імені Т.Г.
Шевченка

Історія розвитку та джерельна база
філософсько‐освітніх ідей в Україні xvii–xviii
століття

Випуск 2(120).
– 2013.

Чорний О.О.

доктор філософських наук, доцент,
начальник кафедри

Чернігівський Національний
педагогічний університет імені Т.Г.
Шевченка

Філософія освіти і педагогіка: ідейний
зв'язок, історія розвитку та онтологічна
аргументація

Випуск 3(121).
– 2013.

Чорноморденко
Д.І.

студент

Глобальна екологія як чинник формування
екологічної раціональності

Випуск 5(113).
– 2012.

Чорноморденко
І.В.; Куцурук В.М.

доктор філософських наук,
професор; аспірантка

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка; КНУБіА

Антропологічні ідеї у філософській
спадщині І.Франка: екзистенційний досвід

Випуск 3(111).
– 2012.

Шабанова Ю.О.

старший викладач

НГАУ, м. Дніпропетровськ

Онтологічний аспект метафізики музики
артура шопенгауера

Випуск 11. –
2000.

Шамша І.В.

кандидат філософських наук,
докторант
кандидат соціол. наук, доцент

Національний педагогічний
університет ім. М.П. Драгоманова
м. Ужгород

Прогресизм як ознака філософії небуття

Випуск 9(107).
– 2011
Випуск 1(109).
– 2012.

Швець Д.Є.

кандидат соц. наук, доцент
кафедри

Запорізька державна інженерна
академія

Швець Д.Є.

кандидат соц. наук, доцент
кафедри

Запорізька державна інженерна
академія

Швець Д.Є.

кандидат соц. наук, доцент
кафедри, начальник навчального
відділу
кандидат соціальних наук, доцент
кафедри, начальник навчального
відділу

Запорізька державна інженерна
академія

Наукові підходи до розуміння соціального
управління та специфіка реалізації
соціального управління у сфері освіти:
постановка проблеми
Теоретичні підходи в інтерпретації освіти
як соціокультурного феномена та
соціального інституту
Концептуалізація системи управління
вищою освітою в Канаді та Ірландії

Запорізька державна інженерна
академії

Концептуалізація моделі управління
вищою освітою в Іспанії та Швейцарії

Шандор Ф.Ф.

Швець Д.Є.

Раціональне та ірраціональне в
національній свідомості

Випуск 4(102).
– 2011

Випуск 5(103).
– 2011
Випуск 8(106).
– 2011
Випуск 1(109).
– 2012.

Шевель А.О.

викладач

Глухівський національний
педагогічний університет імені
Олександра Довженка

Екологічна досконалість українського
суспільства – шлях формування моделі
його екобезпечного розвитку

Випуск 1(109).
– 2012.

Шевель І.П.

кандидат соц. наук, доцент,
завідувач кафедри

Київський національний університет
культури і мистецтв

Мультикультурні напруження та конфлікти
за умов глобалізації

Випуск 3(121).
– 2013.

Шевченко М.О.

кандидат філос. наук, старший
викладач
асистент кафедри

Випуск 7(105).
– 2011
Випуск 3(101).
– 2011
Випуск 10(108).
– 2011

Шевченко С.Л.

кандидат філос. наук, молодший
науковий співробітник

Київський національний університет
культури і мистецтв
Слов’янський державний педагогічний
університет
Інститут філософії імені Г.С.Сковороди
НАН України

Шевчук Д.М.

кандидат філос. наук, доцент
кафедри

Національний університет «Острозька
академія»

Практика впливу індустрії хай‐тек на
соціосферу
Феномен мови у постмодерністських
концепціях Річарда Рорті
«Екзистенціальна етика» К. Ранера як засіб
оновлення ціннісного підгрунтя
християнства в сучасних умовах
«Машина політичного» в горизонті
взаємодії техніки і політики

Шедяков В.Є.

доктор соц. наук, кандидат екон.
наук, головний науковий
співробітник

Національний Інститут стратегічних
досліджень при Президентові України

Постсучасні трансформації комплексу
відносин відчуження

Випуск 10(118).
– 2012.

Шедяков В.Є.

доктор соц. наук, кандидат екон.
наук, головний науковий
співробітник

Національний Інститут стратегічних
досліджень при Президентові України

Міфічність розвитку contra використання
міфу з метою розвитку

Випуск 3(121).
– 2013.

Шейко О.С.

аспірантка

Запорізький державний університет

Сутність традиції: класифікація і типологія

Шинкарюк Ю.М.

кандидат технічних наук,
заступник директора з питань
науки

НВО «Сілверхорст»

Математичний варіант філософського
атомізму і планківські величини

Випуск 14. –
2000.
Випуск 10(118).
– 2012.

Эльшан
Байрамзаде
Ющишин О.І.

диссертант

Институт Философии, Социологии и
Права НАН Азербайджана
Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка

Теория постиндустриального общества
(социально‐философский анализ)
Проблема істини у філософських трактаціях
та релігійних осяганнях давнини

Випуск 4(102).
– 2011
Випуск 2(100).
– 2011

Явоненко О.О.

кандидат філос. наук, доцент

Шевченко М.Ю.

кандидат філос. наук, викладач

Чернігівський державний педагогічний Екологізація культурної свідомості як

Випуск 5(113).
– 2012.

Випуск 15. –

університет ім. Т.Г. Шевченка
Київський інститут бізнесу та
технологій

комунікативна проблема
Моделі багатомовності – світовий досвід:
Канада, Південно‐Африканська Республіка,
Індія, Сінгапур
Житомирський державний університет Соціокультурна модель впливу глобальних
імені Івана Франка
комунікацій у сучасному суспільстві:
теоретико‐методологічний аспект

2000.
Випуск 5(103).
– 2011

Вінницький інститут регіональної
економіки та управління

Світоглядно‐методологічні детермінанти
соціально‐філософського знання

Випуск 12. –
2000.

Концепція «досконалої людини» у
філософії Мухаммада Ікбала
Концепція «досконалої людини» у
філософії Мухаммада Ікбала
Становлення національної свідомості в
україні (за літописними джерелами xi‐xvi
століть)

Спецвипуск –
2011
Випуск 6(104).
– 2011
Випуск 15. –
2000.

Яковлєва О.В.

кандидат філос. наук, доцент
кафедри

Янковський С.В.

кандидат філос. наук, доцент,
докторант

Яровий А.М.

кандидат філос. наук,

Ярош О.А.

кандидат філос. наук,
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди
науковий співробітник
НАН України
кандидат філос. наук, науковий Інститут філософії імені Г.С.Сковороди
співробітник
НАН України
аспірантка
Переяслав‐Хмельницький державний
педагогічний інститут ім. Г.Сковороди

Ярош О.А.
Ярошенко Л. В.

Випуск 2(120).
– 2013.

