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У четвертому міжвузівському студентському семінарі «Філософська проблема людини та
сенс її буття» брали участь студенти та викладачі з п’ятьох вузів Харкова. Серед них 91
студент з нашого вузу, 21 – з Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (за
що ми висловлюємо подяку нашому незмінному учаснику, керівникові студентів-філософів,
кандидату філософських наук, доценту Олені Володимирівні Титар), Української академії
залізничного транспорту (висловлюємо велику подяку завідувачу кафедри філософії і
соціології, кандидату філософських наук, доценту Івану Дмитровичу Загрійчуку та
викладачам, кандидатам філософських наук Т.В. Количевій та В.О. Данільяну), Національної
юридичної академії ім. Ярослава Мудрого (викладачам, кандидатам філософських наук,
доцентам І.І. Коваленко та Ю.В. Меляковій) та іншим.
Наш семінар став доброю традицією, про нього знають у багатьох вузах нашого міста, та
цього разу ми отримали не тільки результати нашої звичної роботи, а й багато чого
відбулося вперше. Уперше нашими гостями були студенти Харківського національного
медичного університету (щира подяка завідувачу кафедри філософії, соціології та медичної
соціології, доктору філософських наук Аллі Петрівні Алєксєєнко та чудовому керівникові
студентів, кандидату філософських наук Аллі Павлівні Лантух). Саме завдяки увазі останніх
до нас уперше прийшли студенти з медичного наукового товариства.
Також уперше брали участь у семінарі викладачі з Національного фармацевтичного
університету (дякуємо проректору з науково-педагогічної роботи, кандидату соціологічних
наук, доценту Карині Андріївні Івановій та викладачеві кафедри суспільних наук Володимиру
Юрійовичу Фесенку). Уперше до нас прийшли не тільки майбутні філософи, але й майбутні
фізики-теоретики з Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (за що ми
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вдячні кандидату філософських наук, доценту Я.В. Тарароєву).
Наш семінар – не формальний захід, він спонукає студентів мислити, дискутувати, робити
висновки. Так його учасниця, студентка НТУ «ХПІ» Оксана Бондаренко (ІФ-67а), написала
чудову статтю, яку вже надрукували у нашій газеті (за що ми вдячні редактору С.П.
Землянській та її прекрасному колективу).
Колектив кафедри філософії НТУ «ХПІ» висловлює велику подяку директору бібліотеки НТУ
«ХПІ» Ларисі Петрівні Семененко за плідну співпрацю (бо семінар вже не вперше
проводиться разом з нашими колегами). Ми вдячні завідувачці сектору Світлані
Володимирівні Койсіній та бібліотекарю центрального читального залу Ользі Валентинівні
Корякіній.
Загалом ми можемо зазначити, що результат нашого семінару досягнутий завдяки праці
багатьох людей. Сподіваємося на нові досягнення.
Н. Годзь, заступник завідувача кафедри філософії з виховної роботи, к. філос. наук, доцент.


