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ЧОРНОМОРДЕНКО
Іван Васильович

У 1985 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка та одержав диплом за 

спеціальністю «Філософія». Працює в КНУБА з 1987р. донині. У 1991 р. закінчив навчання в аспірантурі на 

кафедрі філософії КІБІ. У 1993 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Засади самореалізації

свободи особистості в творчості вченого» за спеціальністю 09.00.01 – діалектика і теорія пізнання. У 1996 

р. присвоєно вчене звання доцента. З 1993 р. по 1996 р. працював на посаді асистента, а згодом і доцента 

кафедри філософії. У 1999 р. закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури і 

отримав другу повну вищу освіту за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» та здобув

кваліфікацію інженера-будівельника. Посаду професора на кафедрі філософії обіймає з 2007 р. У 2008 р. 

захистив докторську дисертацію на тему: «Позанаукові знання та їх культуротворчі функції» за 

спеціальністю 09.00.02 – діалектика і методологія пізнання. У 2009р. присвоєно вчене звання професора. 

Обраний на посаду завідувача кафедри філософії у 2018 р. Є членом спеціалізованої вченої ради із

захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 26.001.17 у Київському національному університеті імені

Тараса Шевченка. Автор понад 120 наукових праць, у тому числі 2-х індивідуальних та 3-х колективних

монографій, 2-х навчальних посібників. Був науковим керівником 8 кандидатських дисертацій. Сфера 

наукових інтересів: філософія і методологія науки, філософія науки та техніки, філософія освіти.

Доктор філософських наук, професор

 hmurii@ukr.net

 Телефон: 241-55-85

Завідувач кафедри філософії



Ласкаво
просимо!

Кафедра філософії КНУБА – це доброзичливий і завжди

відкритий для спілкування колектив філософів-

професіоналів.

Доброзичливість
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Використаний викладачами філософсько-

методологічний інструментарій покликаний, по-перше, 

допомогти студенту відчути і прийняти себе як 

особистість і професіонала, а по-друге, здійснити

профілактику деструктивної моральної і соціальної

поведінки студентства в майбутньому..

Професійність

Відкритість

Завдяки різноманітним курсам (філософії, психології

архітектури, релігієзнавства, педагогіки, логіки, етики, 

естетики) викладачі кафедри відкривають студентам 

квінтесенцію сотень філософських систем
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ДОКТОРИ НАУК І ПРОФЕСОРИ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ

РИЖКО
Лариса Володимирівна

МІТІНА
Валентина Олексіївна

доктор філософських наук, 

професор

(сумісник)

доктор філософських наук, 

професор

(сумісник)

кандидат філософських наук, 

професор

РУБАНЕЦЬ
Олександра Михайлівна
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Професор 
І.В. Чорноморденко

«В умовах глобалізації все більшого поширення,

звучання та актуальності набувають також порівняно нові

навіть для посткласичного філософського аналізу форми

і типи раціональності — екологічна, позанаукова, а також

інші форми та типи раціональності. Серед усіх типів та

форм раціональності окремо слід виділити позанаукову

раціональність.»

Відкрита лекція

Глобальні проблеми

сучасності

читає лекційний курс для аспірантів



6

Провідний науковий співробітник Центру досліджень науково-технічного потенціалу

та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України, лауреат премії

НАН України імені Д.І. Чижевського за монографію “Топологія науки”

Сфера наукових інтересів: методологія та філософія науки, історія науки

На лекції для аспірантів КНУБА

«Філософія пізнання»

Рижко Лариса Володимирівна
Доктор філософських наук, професор



7

Кандидат філософських наук
доцент

Гринько О.А.
Кандидат філософських наук

доцент

Лакуша Н.М.
Кандидат філософських наук

доцент

Шарипін А.В.

Кандидат філософських наук
доцент

Галушко О.С.
Кандидат філософських наук

доцент

Цой Т.В.
Кандидат філософських наук

доцент

Ткач І.Я.

Випускники 
кафедри



Гринько
Олена Андріївна

читає лекцію студентам 

Архітектурного факультету

КНУБА

Заступник завідуючого кафедри



9

Лакуша
Наталія Михайлівна 

Проводить семінарське заняття для аспірантів КНУБА

Кандидат філософських наук, доцент

Вчений секретар кафедри
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Андрій Шарипін

Андрій Шарипін викладає в університеті з 2007 року. Захистив дисертацію

“Антропологізм і когнітивна семантика” у 2008 році за спеціальністю –

діалектика і теорія пізнання. Спеціалізується по сучасній когнітивістиці та

епістемології. Сфера наукових інтересів: філософія та історія науки,

теорія пізнання, філософія свідомості, когнітивна психологія, енактивізм,

українська інтелектуальна культура XIV-XV століть.

Заповнює журнал взаємовідвідувань

в кабінеті кафедри філософії

Кандидат філософських наук, доцент
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Олександр Галушко

Олександр Галушко викладає в університеті з 2008 року. Захистив

дисертацію “Прогнозування як засіб соціокультурних перетворень в Україні”

у 2010 році за спеціальністю – соціальна філософія. Спеціалізується по

сучасній соціальна філософія. Сфера наукових інтересів: футурологія,

прогнозування, соціальне прогнозування, філософія науки, соціальний

конструктивізм.

Кандидат філософських наук, доцент

Читає лекцію «Сучасна філософія» з студентами ФАІТ 



Цой
Тетяна Василівна

Випускниця кафедри філософії КНУБА 

минулих років, кандидат філософських наук, 

доцент. 

Нині викладає філософію у Київській 

художній академії
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Ткач
Іванна Яремівна

Випускниця кафедри філософії КНУБА 

минулих років, кандидат філософськи наук, 

доцент, викладає філософію у 

Національному педагогічному університеті 

імені М.П.Драгоманова
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Провідні викладачі 
кафедри

Кандидат філософських наук
доцент

Покотило К.М.
Кандидат філософських наук

доцент

Євдокімова Т.В.

Кандидат філософських наук
доцент

Таран Г.П.
Старший викладач

Пугачова Т.В.
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Кандидат філософських наук
доцент

Хавроненко В.Д.
Кандидат філософських наук

доцент

Завгородня О.Д.

Старший викладач

Сторіжко О.Й.
Кандидат філософських наук

доцент

Ставрояні С.С.

Провідні викладачі 
кафедри



Покотило
Костянтин Михайлович

У 2001 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Самосвідомість, як

предмет філософського аналізу».
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Робота з аспірантами КНУБА

Заступник декана Архітектурного факультету

Кандидат філософських наук, доцент



Євдокімова
Тетяна В`ячеславівна

Закінчила історичний факультет КНУ ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю

всесвітня історія. На кафедрі філософії КНУБА працює з 1999 р. В 2003 р. 

захистила кандидатську дисертацію на тему «Взаємовідносини політики і 

релігії в соціокультурному просторі (соціально-філософський аналіз)» із

спеціальності 09.00.03 – Соціальна філософія і філософія історії. З 2006 

має вчене звання доцента. Викладає наступні наукові дисципліни: 

«Філософія», «Релігієзнавство», «Психологія». Веде постійно діючий

науковий гурток з актуальних питань релігієзнавства.

Сфера наукових інтересів: релігія і політика в соціокультурному просторі, 

релігійні системи сучасності, трансформації в духовній сфері сучасних

суспільств, соціальна філософія, філософія релігії.
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Кандидат філософських наук, доцент
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Філософський 
гурток

Кафедра філософії постійно проводить засідання філософського гуртка. В розгорнутих

дискусіях з задоволенням беруть участь студенти і аспіранти різних факультетів і кафедр

КНУБА. Учасники філософського гуртка активно обговорюють онтологічні і антропологічні

проблеми, а також соціальні процеси та їх вплив на українське суспільство.
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КЛУБ
інтелектуального
кіно

Існує на базі кафедри філософії КНУБА з 2007 року. Клуб 

забезпечує студентів, аспірантів та викладачів КНУБА 

можливістю дивитися інтелектуальне кіно (класику світового

кінематографу, авторські кінострічки); зрозуміти авторську

кіномову; вислухати точку зору всіх учасників кіноклубу.
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Крицька Н.А. Жук І.М.

Провідний фахівець Старший лаборант

МЕТОДИЧНИЙ
КАБІНЕТ
Кафедри філософії
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Жук
Інна Михайлівна

Кафедра філософії КНУБА завжди рада бачити наукових и науково-педагогічних

працівників, студентів, аспірантів, докторантів, працівників структурних підрозділів

КНУБА у методичному кабінеті нашої кафедри. Бібліотека методичного кабінету

налічує достатню кількість наукової і науково-методичної літератури з філософії,

релігієзнавства, психології, педагогіки, також постійно оновлюється архів

періодичних фахових видань. В методичному кабінеті кафедри ви можете

познайомитися з основною і додатковою літературою з досліджуваних предметів,

отримати для роботи методичні посібники, словники, першоджерела, тексти

законодавчих актів та інші матеріали.

Методичний кабінет кафедри філософії має в своєму розпорядженні читальний зал,

де студенти можуть готуватися до занять, а аспіранти та докторанти займатися

науковою діяльністю.

за роботою у науково-методичній бібліотеці кафедри
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КНУБА 2019

Thank you for watching!


