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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра філософських та соціальних наук 

 

ІНСТИУТ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА НАМ УКРАЇНИ 

 

ПРОГРАМА 

 «КРУГЛОГО СТОЛУ»  

ЗА ТВОРОМ  

КОСТЯНТИНА НОЙКИ  

«ШІСТЬ ХВОРОБ СУЧАСНОГО ДУХУ» 

 

21 листопада 2013 р. 

(10-00-15-00. КНТЕУ. Корпус Д., aуд. 303) 

Ведуча заходу – д.філос.н., проф. М.О. Шкепу  

 
1. Босенко Олексій Валерійович (к.філос.н., доц., старш. наук. співроб., 

завідувач лабораторії естетики і культурології ІПСМ НАМ України). 

«Этиология свободного Духа» 

2. Шкепу Марія Олексіївна (д.філос.н., проф.). «Засади та феномени 

теоретичних хвороб  духу у суперечностях філогенезу».  

3. Пучков Андрій Олександрович (д.мист-ва, старш. наук. спів роб., 

заступник директора ІПСМ НАМ України з наукових питань). 
«Естетичний досвід як втрата». 

4. Грубов Володимир Михайлович (д.політ.н., проф.). «Світовий 

миропорядок у впливах хоретії лібералізму». 

5. Ліпін Миколай Вікторович (к.філос.н., доц.). «Перетворені форми 

співвідношення людини та історії в контексті хоретії». 

6. Метльов Андрій Дмитрович (молодший наук. співробітник ІПСМ 

НАМ України). «Конструктивність ТАВТЕГОРИЗМУ художника в акті 
Contemporari ART-творення».  

7. Боровська Людмила (к.філос.н., доц.). «Страхи, ілюзії та теоретичні 
самоув’язнення стереотипу». 

8. Гудков Сергій Олександрович (к.філос.н., доц.). «Хвороби 

ірраціоналізму некласичної науки в контексті ірраціоналізму 

філософії». 

9. Шатілова Олександра, Пастухова Зинаїда (ФФБС, 4 к., 1 гр.). 

«Теоретичні хвороби духу Давнього Риму (за негативною етикою 

Теофраста)». 

10.  Бас Олена (ФФБС, 2 к., 3 гр.). «Турбуленції теоретичних хвороб духу 

у творі А. Камю «Міф про Сизифа»».     

11.  Бульба Альона,  Коваленко Жанна (ФЕМП, 2 к., 5 гр.).  «Хвороба 
католії в сучасному кінематографі». 

12.  Сенченко Владислав (ФФБС, 2 к., 8 гр.). «Турбуленції теоретичних 

хвороб духу у просторі інформаційних технологій; хоретії». 
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13.  Дзигман Ольга (ФОАЕК 2 к., 1 гр.). «Атодетія інформаційного 

суспільства». 

14.  Кочетов Андрій (ФЕМП, 2 к., 8 гр.). «Хвороби теоретичного духу у 

типах прогнозування майбутнього». 

15.  Ященко Світлана, Самойлова Ірина (ФФБС, 2 к., 2 гр.). «Принципи 

Ідеалу на прапорах Просвітництва: інсайти та турбуленції духу». 

16.  Холодна Катерина, Жукова Вікторія (ФФБС, 2 к., 2 гр.). 

«Взаємоперетворення католії та тодетії у суперечностях релігійного та 
наукового становлення Ідеалу».    

17.  Проценко Наталія, Тищик Єлизавета (ФФБС, 2 к., 1 гр.). 

«Турбуленції духу у вірші Ж. Бодлера «Альбатрос»». 

18.  Гурська Ольга, Барабаш Юлія (ФФБС, 2 к., 2 гр.). «Сучасне 
мистецтво як чуттєвість хвороб духу» (за працею Е.В. Ільєнкові «Що 

там, у Задзеркаллі?»». 

19.  Резніченко Дмитро (ФФБС, 2 к., 4 гр.). «Особливості тодетії у творі 
Оноре де Бальзака «Думки про абсолют»».  

20.  Свістунов Владислав (ФФБС, 2 к., 5 гр.). «Інверсації гуманізму та 
науки у відчуженій історії як синдром синтезу тодетії, католії та 
хоретії». 

21.  Кияниця Альона, Литвин Ангеліна (ФРГТБ, 2 к., 4 гр.). «Акатолія, 

атодетія та ахоретія сучасного професійного спорту». 

22.  Солдатенко Марія (ФФБС, 2 к., 1 гр.). «Трансформації хвороб духу у 

самосвідомості сучасного мистецтва». 
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21 noembrie, anul 2013 
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(conducătorul sedintei – doct. în ştint.filos., profesor UNECK si  

IPAC al ANAU doamna Maria Şchiopu) 
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1. Alexei Bosenco (cand. ştinţ.filos., docent, cercetator stiinţific, şeful 

laboratorului de estetică şi culturologie la Institutul problemelor artei 

contemporane (IPAC) al ANAU). «Etiologia spiritului liber». 

2. Maria Schiopu (doct. ştinţ.filos., profesor UNECK si IPAC al ANAU). 

«Premizele şi fenomenele maladiilor teoretice ale spiritului în contradicţiile 

filogenezei». 

3. Andrei Pucicov (doct.cunoşt.art., înlocţiitorul directorului IPAC al ANAU). 

«Experienţa estetica ca pierdere». 

4. Vladimir Grubov (doct.politolog., prof., UNECK). «Organizarea de ordin 

mondială sub influenţa horetiei liberalizmului». 

5. Nicolai Lipin (cand.ştinţ.filos., docent, UNECK). «Formele transformate a 

corelaţiilor persoanei şi istoriei în contextul horetiei». 

6. Andrei Metliov (cercetăt.ştiinţ., IPAC al ANAU). «Constructivitatea 

TAUTEGORIZMULUI pictorului în actul creaţiei Contemporari ART». 

7. Liudmila Borovscaia  (cand.ştinţ.filos., docent, UNECK). «Spaima, iluziile 

şi închisoarea voluntară a stereotipului». 

8. Serghei Gudcov (cand.ştinţ.filos., docent, UNECK). «Maladia 

iraţionalizmului ştiintei postclasice in contextul filosofiei iraţionaliste». 

9. Alexandra Şatilova, Zinaida Pastuhova (stud., anul 3, specialitatea de 

psihologie, UNECK). «Maladiile spiritului teoretic în Roma antică (după 

etica negativă a lui Feofrast)». 

10.  Elena Bas (stud., anul 2, specialitatea afacerilor financiare, UNECK). 

«Turbulenţele maladiilor spiritului teoretic în eseul lui A. Camu «Mitul 

despre Sizif»». 

11. Aliona Buliba, Janna Covalenco (stud., anul 2, specialitatea de 

menedjment economic, UNECK). «Maladia catoliei în cinematograful 

contemporan». 

12. Vladislav Sencenco (stud., anul 2, specialitatea afacerilor financiare, 

UNECK). «Perturbările maladiilor spiritului în spaţiul tehnologiilor 

informative». 

13.  Olga Dzigman (stud., anul 2, specialitatea controlului si auditului, 

comerţului informativ UNECK). «Atodetia societaţii informative». 

14.  Andrei Cocetov (stud., anul 2, specialitatea de menedjment economic, 

UNECK). «Maladiile teoretice ale spiritului în domeniul prognozării 
viitorului». 

15.  Svetlana Iaşcenco, Irina Samoilova (stud., anul 2, specialitatea de 

psihologie, UNECK). «Principiile Idealului pe drapelele Iluminizmului: 

insaitele şi insuficienţele raţiunii». 

16.  Caterina Holodnaia, Victoria Jucova (stud., anul 2, specialitatea de 

psihologie, UNECK). «Transformările katoliei si todetiei în contradicţiile 

devenirii Idealului în spaţiul religiei si ştiinţei». 

17.  Natalia Proţenco, Elizaveta Tiscic (stud., anul 2, specialitatea de 

psihologie, UNECK). «Turbulenţe ale spiritului în poezia lui J. Bodler 

«Albatrosul»». 
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18. Olga Gurscaia, Iulia Barabas (stud., anul 2, specialitatea de psihologie, 

UNECK). «Arta  contemporană ca senzorialitatea maladiilor spiritului (după 
opera lui Evald Iliencov «Ce este acolo, dupa oglinda?»». 

19.  Dimitrii Reznicenco (stud., anul 2, specialitatea afacerilor financiare, 

UNECK). «Deosebirile todetiei în opera lui Honore de Balzac «Cujetări 
despre absolute»». 

20.  Vladislav Svistunov (stud., anul 2, specialitatea afacerilor financiare, 

UNECK). «Inversările umanizmului şi ştiinţei în istoria instrainată ca 

sindrom de sinteză a todetiei, katoliei si horetiei». 

21. Aliona Chiianita, Angelina Litvin (stud., anul 2, specialitatea de turizm, 

UNECK). «Akatolia, atodetia şi ahoretia în domeniul sportului profesional 

contemporan». 

22. Maria Soldatenco (stud., anul 2, specialitatea de psihologie, UNECK). 

«Transformările maladiilor spiritului în autoconstiinţa artei moderne». 
 


