
Якісний склад кафедри філософії КНУБА (2021 – 2022 навчальний рік) 
№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
викладача 

Найменування 
посади (для 
сумісників 

місце основної 
роботи, 

найменування  
посади) 

Найменування  
закладу, який 

закінчив викладач 
(рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація згідно 
з документом про 
вищу освіту) 

Науковий ступінь, 
шифр і найменування  

наукової 
спеціальності, тема 
дисертації,  вчене 
звання, за якою 

кафедрою 
(спеціальністю ) 

присвоєно 

Найменування  всіх 
навчальних дисциплін, які 
закріплені за викладачем, 
та кількість лекційних 

годин з кожної дисципліни 

Інформація про 
наукову діяльність 

(основні публікації за 
напрямом, науково-
дослідна робота, 

участь у 
конференціях і 

семінарах, робота з 
аспірантами та 
докторантами, 
керівництво 
студентською 

науковою роботою 
студентів) 

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 
викладача 

(найменування 
закладу, вид 

документа, тема, 
дача видачі)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

                                                                                      1. Особи, які  працюють за основним місцем роботи 

1. Чорноморденко 
Іван Васильович 

Завідувач 
кафедри,  
професор 

Київський 
державний 
університет ім. 
Т.Г. Шевченка, 
1985р.,  
Філософ, викладач 
філософських 
дисциплін. 

Доктор 
філософських  наук 
09.00.02- 
«Діалектика  і 
методологія 
пізнання». 
«Позанаукові знання 
та їх культуротворчі 
функції», професор, 
завідувач кафедри 
філософії (рішення 
ВАК). 

Філософія науки, техніки та 
архітектури: 
(аспіранти) – 30 л/години; 
Філософія  
(ТКД) – 20 л/годин. 

 
  
 

23 статті; 
1 конспект лекцій; 
1 монографія; 
28 тез (конференції); 
захист  
аспірантів – 7 
; 
1 навчальний 
посібник (в 
співавторстві). 
 

Київський 
національний 
університет ім. 
Т.Г.Шевченка, 
Сертифікат № 
056/181 
09.02.18р. – 
09.03.18р. 
Тема: «Наукова та 
позанау-кова 
методологія в 
системі пізнання» 
Наказ № 285 від 
11.07.18р. 
 
 



2. Покотило 
Костянтин 
Михайлович 

Доцент Київський 
державний  
університет  ім. 
Т.Г. Шевченка, 
1997р.,  
Філософ, викладач 
філософських 
дисциплін. 

Кандидат 
філософських  наук, 
09.00.01– 
«Онтологія, 
гносеологія, 
феноменологія». 
«Самосвідомість, як 
предмет 
філософського 
аналізу»; 
доцент кафедри 
філософії (рішення 
ВАК). 

Естетика архітектури: 
(АРХ) – 40 л/годин; 
(АРХ – іноз.) – 20 л/годин; 
Сучасні проблеми 
архітектури: 
(АРХ) – 20 л/годин; 
(АРХ – іноз.) – 10л/годин; 
(АРХ вечірн) – 10 л/годин. 
Філософія: 
(зМО) – 8 л/годин; 
(зГД) – 4 л/годин; 
(зЕП) – 2 л/годин. 

4 статті; 
1 теза (конференція); 
2 навчальний 
посібник (в 
співавторстві); 
1 рецензія на 
друковані матеріали. 
 

КНУБА 
З 22 вересня 2020 р. 
до 20 листопада 2020 
р. 
Курси з д-ни 
«Комп’ютерні 
технології 
тестування та 
дистанційного 
навчання» 
Свідоцтво СС 
02070909 360-18. 

3. Лакуша 
Наталія 
Михайлівна 

Доцент Ніжинський 
державний  
педагогічний  
інститут  ім.  
М.В. Гоголя,  
1994р., географія і 
біологія, вчитель 
географії і біології; 
Полтавський 
технічний ун-т 
1996р, 
правознавство, 
юрист. 

Кандидат 
філософських наук,   
09.00.03 – 
«Соціальна 
філософія та 
філософія історії», 
«Ідея сталого 
розвитку в контексті 
екологічних проблем 
(соціально-культурн. 
та праксеологічний 
аспекти)»; 
доцент кафедри 
філософії (рішення 
ВАК). 
 

Історія філософії та 
філософської думки:   
(МО, ЕП, ОіА) – 20 л/год.; 
(БМП, ПМ) – 22 л/години; 
(ПНБ, ПНК, ПНМ) – 
20 л/годин;  
(зПНМ) – 6 л/годин; 
(зБМО) – 4 л/годин; 
(зЕП) – 10 л/годин; 
(зГД) – 10 л/годин. 
Філософія: 
(ФВС) – 20 л/годин;  
(зФВС) – 6 л/годин;  
(зАТП) – 2 л/годин; 
(зГД) – 2 л/годин. 

Монографія; 
10 статей; 
7 методичних 
розробок; 
10 тез (конференції); 
участь в науково-
практичній 
конференції КНУБА, 
1 навчальний 
посібник (в 
співавторстві). 
 

Центр гуманітарної 
освіти НАН України, 
01.11.2019р. – 
30.11.2019р.  
Тема: «Глобальні 
протиріччя сучасного 
суспільства». 
Наказ № 1023/1  
від 30.10.2019р. 
 
 



4. Гринько  
Олена Андріївна 

Доцент Київський 
державний  
інститут 
театрального 
мистецтва  
ім. Карпенка-
Карого, 1995р.,  
Факультет 
кінознавства, 
кінознавець 

Кандидат 
філософських наук,  
09.00.03 – 
«Соціальна 
філософія  та 
філософія історії». 
«Мистецтво в 
системі культури 
тоталітарного 
суспільства. 
Соціально-
філософський 
аспект»; 
доцент кафедри 
філософії (рішення 
ВАК). 

Історія філософії та 
філософської думки: 
(АРХ) – 20 л/годин; 
(ІЛС, БМО) – 20 л/годин; 
(зМО) - 10 л/годин; 
(зОіА) – 10 л/годин; 
Педагогіка:    
(ОДПМ) – 22 л/годин;  
Педагогіка ВШ:  
(ОДПМ магістри) – 
24 л/годин;  
Релігієзнавство: 
(АРХ) - 20 л/годин. 
Філософія: 
(зМО) – 4 л/годин. 
 

6 статей; участь в 
конференції КНУБА; 
1 навчальний 
посібник (в  
співавторстві); 
1 теза. 
 

Центр гуманітарної 
освіти 
НАН України, 
02.04.18р. – 
30.04.18р. 
Тема: «Релігія та 
сучасне українське 
суспільство» 
Наказ № 285 від 
11.07.18р. 
 

5. Євдокимова 
Тетяна 
В’ячеславівна 

Доцент Київський 
державний 
університет ім. 
Т.Г. Шевченка, 
1991р., Історичний 
факультет, історик. 

Кандидат 
філософських  наук, 
09.00.03 – 
«Соціальна 
філософія та 
філософія історії». 
«Взаємовідносини 
політики і релігії:  
соціально-
філософський 
аналіз»; доцент 
кафедри філософії 
(рішення  ВАК). 

Історія філософії та 
філософської думки: 
(ТБКВМ) – 20 л/годин; 
(ОДПМ) – 20 л/годин; 
(ТУР) – 16 л/годин; 
(зМБГ) – 4 л/годин; 
(зПМ) – 2 л/годин. 
Філософія: 
(зГД) – 4 л/годин; 
(зПМ) – 2 л/годин. 
Релігієзнавство:  
(ТУР) – 20 л/годин; 
(МАРК) – 20 л/годин; 
(зМАРК) –4 л/годин. 

4 статті; 
3 методичні 
розробки; 
1 конспект лекцій;  
2 тези;  
1 навчальний 
посібник (в 
співавторстві). 
 

Центр гуманітарної 
освіти НАН України, 
19.11.2018р. – 
19.12.2018р. 
Тема: «Інтерпретація 
художнього твору» 
Наказ № 1058/1 від 
16.12.2018р. 



6. Хавроненко 
Василь 
Дмитрович  

Доцент Київський 
державний 
університет ім. 
Т.Г. Шевченка, 
1979р., Філософ, 
викладач 
філософських 
дисциплін і 
суспільство-
знавства. 

Кандидат 
філософських наук, 
09.00.03 – 
«Соціальна 
філософія». 
«Соціальне 
планування, як 
форма діяльності»;  
доцент кафедри 
філософії (рішення 
ВАК). 

Історія філософії та 
філософської думки: 
(МАРК) – 20 л/годин; 
(зПЦБ) – 8 л/годин. 
Релігієзнавство: 
(зМАРК) – 2 л/годин; 
Філософія: 
(зБМП) – 8 л/годин; 
(зГБ) – 6 л/годин; 
(зМО) – 8 л/годин; 
(зПЦБ) – 2 л/годин. 

3 статті; 
7 тез (конференції); 
підготовка студентів 
для  участі в науково-
практичній  
конференції КНУБА. 

Центр гуманітарної 
освіти НАН України, 
15.11.17р. – 
15.12.17р. 
Тема: «Традиційні 
ритуали і культи 
Китаю». 
Наказ КНУБА № 
989/1 від 25.10.17р. 
 

 7. Завгородня 
Ольга Дмитрівна 

Доцент Київський 
державний 
університет ім. 
Т.Г. Шевченка, 
1974р., 
Філологічний 
факультет, 
викладач 
російської мови та 
літератури. 

Кандидат 
філософських наук, 
09.00.07 – 
«Естетика". 
«Художня концепція 
людини, як 
естетична 
проблема», доцент 
кафедри філософії 
(рішення ВАК). 
 
 
 
 

Історія філософії та 
філософської думки: 
(АТП, ЕСА) – 20 л/годин; 
(ПУА) – 22 л/години. 
Психологія: 
(зГД) – 2 л/годин. 
 

6 статті; 
2 методичні 
розробки; 
участь у науково-
практичній 
конференції КНУБА;  
підготовка студентів 
для участі в 
конференції КНУБА. 

Інститут філософії  
ім. Г.С. Сковороди 
НАН України,  
01.12.18р. – 
15.02.19р.  
Тема: «Духовність і 
практика: дія закону 
іррадіації» 
Наказ № 1058/1  
від 16.11.18 р. 
 

8. Шарипін Андрій 
Вікторович 

Доцент Слав’янський 
державний 
педагогічний 
інститут, 2001р., 
Факультет 
педагогіки і 
методики 
середньої освіти,  
викладач фізики та 
основ 

Кандидат 
філософських наук,  
09.00.02 – 
«Діалектика і 
методологія 
пізнання». 
«Антропологізм і 
когнітивна 
семантика»; 
  

Історія філософії та 
філософської думки: 
(АРХ) – 20 л/год. 
Філософія науки і техніки: 
(МБГ- магістри) –  
20 л/годин; 
(ТКД – магістри) –  
20 л/годин; 
(зТКД – магістри) – 
14 л/годин. 

5 статей; 
2 методичні 
розробки; участь в 
науково-практичній 
конференції КНУБА; 
1 теза (конференція); 
1 навчальний 
посібник  (в 
співавторстві). 
 

Центр гуманітарної 
освіти 
НАН України, 
26.12.2019р. – 
26.01.2020р. 
Тема: 
«Інтенціональний 
вузол: від 
нейрофеноменології 
до геометричним 



інформатики.  Психологія в архітектурі: 
(АРХ) - 36 л/годин; 
(АРХ -іноз.) - 18 л/годин. 
Психологія: 
(МО) – 18 л/годин; 
(ГСТ,ЗІК,ГД) – 18 л/годин; 
(зГД) – 6 л/годин; 
(зМБГ) – 2 л/год. 

 інваріантів».  
Наказ 1262/1 від 
26.12.19р. 
 

9. Галушко 
Олександр 
Сергійович 

Доцент Слав’янський 
державний 
педагогічний 
інститут, 2005р., 
Факультет 
педагогіки і 
методики 
середньої освіти, 
магістр 
педагогічної 
освіти,  
викладач 
математики. 

Кандидат 
філософських наук, 
09.00.03 – 
«Соціальна 
філософія  та 
філософія  історії». 
«Прогнозування, як 
засіб 
соціокультурних 
перетворень в 
Україні»; 
  
 
 

(Історія філософії та 
філософської думки:     
(ПЦБ) – 40 л/годин; 
(ПЦБ-іноз) – 20 л/годин; 
(ПЦБ ск.) – 20 л/годин; 
(ХТІ) – 20 л/годин;   
(БІКС, КСМ) – 20 л/годин; 
(з ЕП) – 10 л/години; 
(з ПЦБ) – 10 л/годин. 
Філософія: 
(зГБ) – 2 л/годин. 
  
 

6 статей; 
3 тези (міжнародна 
конференція); 
участь в 
конференціях; 
підготовка студентів 
до науково-
практичних  
конференцій КНУБА 
(3 студентські  
публікації), 
1навчальний 
посібник (в 
співавторстві), 
1 методична 
розробка. 

КНУБА,  
09.11.17р. – 
28.12.17р. 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СС 
02070909170 – 1617. 
Тема: «Розробка 
тестів та 
інформаційного 
наповнення сторінки 
кафедри філософії на 
сайті навчально-
методич-ного 
забезпечення КНУБА 
з дисципліни 
філософія». 
 



10. Таран Ганна 
Павлівна 
 

Доцент Київський  
національний 
університет 
будівництва і 
архітектури, 
2005р., Факультет 
інженерних систем 
та екології,  
еколог. 

Кандидат 
філософських наук,  
09.00.04 – 
«Філософська 
антропологія, 
філософія 
культури». 
 «Стиль 
екологічного 
мислення: 
соціокультурний  
контент аналізу»; 
  

Історія філософії та 
філософської думки:     
(ПНК, ПНМ) – 20 л/годин;   
(ВВ, ГБ, ЕК, ТВ, ТЕ) – 20 
л/годин;  
(ДН) – 20 л/годин; 
(зВВ) – 8 л/годин. 
Педагогіка ВШ: 
(ДН) – 24 л/годин; 
Філософія творчості: 
(ДН-магістри) – 
20 л/годин; 
(ОДПМ – магістри) –  
20 л/годин. 
Основи педагогіки і 
психології: 
(зМБГ) – 2 л/годин.  

3 статті; 
10 тез (конференції). 

Центр гуманітарної 
освіти НАН України, 
02.04.18р – 30.04.18р. 
Тема: «Філософія 
екології» 
Наказ № 285 від 
11.07.18р. 
 

11. Ставрояні 
Сергій 
Сергійович 

Доцент Київський  
національний 
політехнічний 
інститут імені 
Ігоря 
Сікорського»,  
2008р., 
Факультет 
соціології, магістр 
адміністративного 
менеджменту. 

Кандидат 
філософських наук,  
09.00.11 – 
«Релігієзнавство», 
«Відносини церкви і 
суспільства у 
нарративах 
української 
протистанської 
теології початку  
XXI-го ст.” 

Історія філософії та 
філософської думки:    
(ІСТ,КН) – 20л/годин. 
Релігієзнавство: 
(АРХ) – 20 л/годин; 
(АРХ іноз.) – 20 л/годин. 
  
 
 
  

7 статей у фахових 
виданнях; 
38 тез на 
міжнародних 
конференціях; 
1 рецензія на 
друковані матеріали,  
1 методична 
розробка. 
 

Захист кандидатської 
дисертації  
від 25.11.2016р. 



12. Пугачова Тетяна 
Василівна 

Старший 
викладач 

Ленінградський 
державний  
університет, 1977р. 
Філософ, викладач 
філософських 
дисциплін. 

- Історія філософії та 
філософської думки:  
(АРХ -  іноз.) – 20 л/годин; 
(МБГ) – 20 л/годин; 
(ГКЗ) – 20 л/годин. 
Філософія: 
(ГД) –  20 л/годин. 
 
 

3 статті; 
6 тез (конференції); 
1 науково-методична 
розробка; 
участь в 8 
конференціях  
(в т.ч. КНУБА); 
підготовка студентів 
до участі в 
конференціях 
КНУБА (10 
студентських  
публікацій). 

Центр гуманітарної 
освіти НАН України,  
01.04.19р. – 
30.04.19р.  
Тема: «Філософський 
дискурс». 
Наказ № 311/1 від 
03.04.19р.  
 

13. Силкіна 
Світлана 
Олександрівна 

Асистент Київський 
національний 
університет ім. 
Т.Г. Шевченка, 
1998р., Філософ, 
викладач 
філософських 
дисциплін. 

               - 
 
 
 
 

 Історія філософії та 
філософської думки:     
(АРХ). 
Естетика архітектури 
(АРХ). 
Психологія в архітектурі: 
(АРХ). 
Психологія: 
(МО). 

3 статті; 
4 тези; 
підготовка студентів 
до науково-
практичних 
конференцій КНУБА 

КНУБА, 
21.02.18р. – 
21.04.18р.  
Тема: «Назустріч 
гуманістичному 
повороту». 
Наказ № 168/1 від 
26.02.18р. 
 

 
 

 2. Особи, які працюють за сумісництвом 
 



1. Рижко Лариса 
Володимирівна 

Професор 
Центру 
досліду 
науково-
технічного 
потенціалу та 
історії науки 
ім. Г. Доброва 
НАН України 
провідних 
наукових 
співробітників 

Київський  
національний 
університет 
будівництва і 
архітектури 
1988р.,  Факультет 
інженерних систем 
та екології, 
інженер. 

Доктор  філософських 
наук, 09.00.09 – 
«Філософія науки». 
«Науковий простір: 
проблеми 
формування та 
трансформації»; 
Старший науковий 
співробітник (рішення 
ВАК). 
 
 
 
 

Філософія науки, техніки 
та архітектури: (аспіранти) 
– 30 л/годин. 
 

10 статей; 
1 одноосібна 
монографія; 
2 методичні 
розробки; 
1 теза (конференція); 
захист 2-х аспірантів; 
керівник 1 аспіранта, 
навч.посібник-1(в 
співавторстві). 
 

Монографія «Учений 
в постмодерній 
культурі» (К., 2019 р. 
Фенікс, - 240с.) 

2. Рубанець 
Олександра 
Михайлівна  

Професор 
кафедри 
філософії, 
Національний 
технічний 
університет 
України 
«Київський 
політехнічний 
інститут імені 
Ігоря 
Сікорського» 

Київський 
державний 
університет ім. 
Т.Г. Шевченка, 
1977 р., Філософ, 
викладач 
філософських 
дисциплін 

Доктор філософських 
наук, 09.00.02 – 
«Діалектика і 
методологія 
пізнання» «Системні 
прояви когнітивності 
в еволюції науки», 
професор кафедри 
філософії, кафедрою 
філософії НТУУ «КПІ 
імені Ігоря 
Сікорського» 
(рішення ВАК). 

Філософія та методологія 
науки: 
(ФПК) – 60 л/годин; 
Філософія науки, техніки 
та архітектури: 
(аспіранти) – 30 л/годин. 
 

Загальна кількість 
публікацій за 
напрямом – 35. 
Участь у 
конференціях і 
семінарах – 16. 
Захищено аспірантів 
– 2. 
Керівництво СНР -
12. 

Навчально-
методичний 
комплекс "Інститут 
післядипломної 
освіти НТУУ 
"Київський 
політехнічний 
інститут", 
03.02.2015р. – 
20.03.2015р. 
Свідоцтво 12 СПВ 
121136 
Наказ № 136 від 
04.07.2015р. 



3.  Крицька Наталія 
Андріївна 

Провідний 
фахівець 
 

Київський 
Державний 
університет ім. 
Т.Г.Шевченка, 
1989р. 
Філософ, викладач 
філософських 
дисциплін. 

                 - Історія філософії та 
філософської думки:     
(ПЦБ, ЕК, ДЗНС,ГБ, 
КСМ). 
 

1 стаття; 
1 тези; 
2 методичні  
розробки, 
1 навчальний 
посібник (в  
співавторстві). 
 

- 

 
 

     
 
    Завідувач кафедри                                                                                                                                                    І.В. Чорноморденко  


