
 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
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НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

«ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»  

ТзОВ «ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

ГО «ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ, ЛОГІКИ І СОЦІОЛОГІЇ» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

П Р О Г Р А М А 

міжвідомчої наукової конференції 

 (з міжнародною участю)  

Методологічні читання: 

«МІСЦЕ МЕТОДОЛОГІЇ У ФІЛОСОФСЬКОМУ ТА КОНКРЕТНО-

НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ» 

(м. Львів, 30-31 березня 2018 року) 

 

 

 

 



ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

 

Голова Програмного комітету: 

Гайдучок Ігор Григорович, Генеральний директор ТзОВ «Львівський медичний 

інститут», доцент 

 

Члени Програмного комітету ; 

Регеда Михайло Степанович, ректор ТзОВ «Львівський медичний інститут», 

професор, Заслужений. працівник освіти України, академік Академії наук Вищої 

школи України 

Федоров Юрій Володимирович, проректор з наукової роботи ТзОВ «Львівський 

медичний інститут», професор. 

Гуменюк Ольга Михайлівна, проректор з навчальної роботи ТзОВ «Львівський 

медичний інститут», доцент.  

Турчин Ярина Богданівна, професор, директор Інституту гуманітарних і 

соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

 

Співголови Оргкомітету 

– д.філос.н., проф. Петрушенко Віктор Леонтійович; 

– д.філос.н., доц. Карівець Ігор Володимирович; 

– зав. кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін ТзОВ 

«Львівський медичний інститут», канд. філол.н., доц. Пилипів Ольга 

Григорівна 

 

Секретар Оргкомітету: д.філос.н., проф. Повторева С.М. 

 

Члени Оргкомітету: 

д.філос.н., доц. Петрушенко О. П., 

ас. Федорів Л.М. 

Зав. бібліотеки ЛМІ ÷ Н. С. Краглік 

Бібліотекар ЛМІ÷ О. М. Яремко 

Старший лаборант÷С .М. Шевченко 

 

Робота Конференції проходить 30-31 березня 2018 р. з 10.00 у кімнаті 308 навч. 

корпусу Львівського медичного інституту, 3-й поверх, реєстрація о 09.30 год.  

 

Регламент роботи конференції: 

Виступи учасників – до 15 хв. 

Обговорення – до 7 хв., репліки – до 5 хв. 

 

 

Після кожної 1 год. 30 хв. роботи – перерва: чай, кава. 

 

 

 



ВСТУПНЕ СЛОВО: Вітання від адміністрації 

ТзОВ «Львівський медичний інститут» 

Теми доповідей:  

1. Петрушенко Віктор, д.філос.н., проф., Національний університет «Львівська 

політехніка» (м. Львів).  

Методологія в контексті метафізики та онтології. 

2. Возняк Степан, к.філос.н., доц., Прикарпатский національний університет (м. 

Івано-Франківськ).      

Метафизическая предпосылочность философской методологии 

3. Федоров Юрій, д. мед. наук. н., проф., проректор ТзОВ «Львівський медичний 

інститут (м. Львів). 

Соу-біоцентризм і медична практика. 

4. Куцепал Світлана. д. філос.н., проф. Полтавський юридичний інститут 

Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (м. Полтава). 

Методологічна складова історико-філософського дослідження 

5. Возняк Владимир, д. філос.н., проф., Дрогобицький державний педагогічний 

університет ім. Івана Франка (м. Дрогобич).  

Единство диалектики, логики и теории познания как методологический 

принцип 

6. Афанасьєв Олександр, д. філос. н., проф., Одеський національний 

політехнічний університет, Василенко Ірина, к. філос. н., доц., Одеська 

національна академія зв’язку ім.А.С.Попова (м. Одеса).  

Методологічні стратегії гуманітарних наук 

7. Ратников Владимир, д. філос. н., проф., Вінницький національний технічний 

університет (м. Вінниця).  

Нормативная структура научной рациональности в современной 

философии и методологии науки 

8. Петік Ярослав, аспірант, Інститут філософії ім. Г.Сковороди НАН України (м. 

Київ).  

Логіка та фізика: погляд на методологію фізичної науки з логічної точки 

зору 

9. Богатая Лидия, д. філос. н., проф., Одеський національний університет ім. 

І.І.Мечнікова (м. Одеса).  

Методологические основания акрогуманитарных исследований 

10. Федорів Любомир, ст. викл., Національний університет «Львівська 

політехніка» (м. Львів).   

Проблема моральної відповідальності вченого у постнекласичній науці 

11. Горщар Тетяна, студентка, Прикарпатский національний університет (м. 

Івано-Франківськ).  

В якому сенсі філософія є методологією теоретичної та практичної 

діяльності? 

12. Багрій Орест, студент 4 курсу спеціальності «філософія» Прикарпатського 

національного університету імені В. Стефаника. 

Методологія дискурсу. Між реалізмом та номіналізмом 

13. Галущак Мар’яна, к. філос. н., ст. викл., Дрогобицький державний 

педагогічний університет ім. Івана Франка (м. Дрогобич). 

Деякі аспекти методологічної програми Постмодерну 



14. Ліпін Микола, к. філос. н., доц., Київський національний торгівельно-

економічний університет (м. Київ) 

Методологічне значення розрізнення творчості та інновації 

15. Дудурич Віталій, аспірант, Дрогобицький державний педагогічний 

університет ім. Івана Франка (м. Дрогобич).  

Методологічне значення ільєнківської концепції продуктивної уяви 

16. Повторева Світлана, д. філос. н., проф., Національний університет 

«Львівська політехніка» (м. Львів), Лобик Людмила, д. філос. в галузі управління 

освітою, МАУП (м. Трускавець)  

Структурний підхід як засіб вдосконалення аксіоматичного методу (за 

творчістю О.Кедровського) 

17. Лимонченко Вера, д. філос. н., проф., Дрогобицький державний педагогічний 

університет ім. Івана Франка (м. Дрогобич).  

«Перекресток» как методологический принцип современной 

гуманитаристики (по С. Аверинцеву) 

18. Борисов Всеволод, студент 4 курсу спеціальності «філософія» 

Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. 

Чи мусить філософія займатися питанням колонізації Марсу, або як 

філософи знаходять свої проблеми 

19. Рымарович Светлана, к.філос.н., доц., Мороз Виктория, д.філос.н., проф., 

Курський державний університет (м. Курськ, Російська федерація).                   

Программирование как вид деятельности: философские и 

методологические аспекты 

20. Кришталь Андрій, аспірант, Дрогобицький державний педагогічний 

університет ім. Івана Франка (м. Дрогобич).  

Між соціологією та соціальною філософією: методологічний аспект 

21. Возняк Сергій, к. філос. н., проф., Східноєвропейський національний 

університет ім. Лесі Українки ( м. Луцьк).  

Методологічне значення категорій групи «форма» в освіті 

22. Возняк Владимир, д. філос. н., проф., Дрогобицький державний педагогічний 

університет ім. Івана Франка (м. Дрогобич), Хазин Владимир, викладач, 

Педагогічний коледж Мукачівського гуманітарного університету (м. Мукачево). 

Методологический потенциал концепта «педагогическое мышление» 

23. Панков Георгій. д. філос н., проф., Харківська державна академія культури 

(м. Харків).  

Методологічне значення «філософії життя» в релігієзнавстві 

24. Карівець Ігор, д. філос. н., доц., зав. каф., Національний університет 

«Львівська політехніка» (м. Львів).                  

Феноменологічний метод дослідження дива 

25. Боровець Тарас, д. філос. за спец. теологія, викл., ТзОВ «Львівський 

медичний інститут».   

Напрямки та методологія вивчення первісної релігійності людей у 

сучасній релігієзнавчій науці та теології 

26. Коник Руслан, аспірант, Дрогобицький державний педагогічний університет 

ім. Івана Франка (м. Дрогобич). 

Методологічний потенціал концепту «християнське сімейне 

виховання» 



27. Голубович Інна, д. філос. н., проф., Одеський національний університет ім. 

І.Мечнікова (м. Одеса). Моцаренко Катерина, здобувач, Одеська національна 

музична академія імені  

І. Нежданової.  

«Гуманітарна експертиза»: теоретико-методологічний профіль та 

прагматика 

28 Петрушенко Оксана, д. філос. н., доц., ТзОВ «Львівський медичний інститут» 

(м. Львів). 

Методологічний потенціал використання структурного методу при 

вивченні суміжних дисциплін 

29. Личковах Володимир, д. філос. н., проф., Національна академія керівних 

кадрів культури і мистецтв (м. Чернігів),  

Філософсько-естетичні засади мистецьких пошуків Леона Хвістека 

30. Тихомірова Фаріда, к. філос. н., доц., Одеський національний університет ім. 

І.І.Мечнікова (м. Одеса). 

Системна методологія у постнекласичних Urban studies 

31. Загорулько Марія, к. філос. н., Чернігівський  базовий медичний коледж 

Чернігівської обласної ради (м. Чернігів).  

Естетичні засади вивчення «Слова о полку Ігоревім» 

32. Пилипів Ольга, к. філол. н., доц., ТзОВ «Львівський медичний інститут» 

Липецький Андрій, Львівський національний університет ім. Івана Франка (м. 

Львів). 

Мотиваційний аналіз найменувань  ювелірних каменів у творі Плінія 

Старшого «Historia naturalis» (когнітивно-ономасіологічний та 

етимологічний аспект) 

33. Сергій Симоненко, к. філос. н., доц., Українська академія друкарства (м. 

Львів). 

Методологія і філософська антропологія 

34. Фоменко Людмила, к. філос. н., доц., Дрогобицький державний педагогічний 

університет ім. Івана Франка  

(м. Дрогобич).  

Методологічні проблеми сучасної медицини 

35. Ткачук Любов, к. фармацевт. н., доц. Сеньків Надія, к. хім. н., доц. 

Фартушок Надія, к. хім. н., доц., Львівський медичний інститут (м. Львів). 

Методологічні здобутки професора Василя Пилиповича Крамаренка 

36. Горицький Віктор, д. мед. н., акад. Вищої школи України, проф., Львівський 

національний медичний університет ім. Данила Галицького, Соколов Сергій, 

віце-президент НВК «МОТОМ», Назаревич Максим, асистент, Львівський 

національний медичний університет ім. Данила Галицького, Петро Олекшій, 

лікар-стоматолог (м. Львів).  

Особливості методології електротерапії у стоматології 

 

 

 

 

 

 



ДЛЯ ЗАМІТОК 


