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РО З Д І Л 1
ЕТАПИ РОЗВИТКУ
КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ
ГУМАНІТАРНИХ НАУК

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ГУМАНІТАРНИХ НАУК: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Біля витоків створення та становлення нової парадигми розвитку філософії в Україні у 60-х роках ХХ століття стояли відомі вітчизняні філософи-педагоги, академіки П. В. Копнін та В. І. Шинкарук. Ці видатні особистості доклали чимало зусиль для формування академічних структур,
які стали попередниками нинішньої кафедри філософії гуманітарних наук.
Виникнення нинішньої кафедри безпосередньо пов’язане із створенням у
листопаді 1943 року загальноуніверситетської кафедри філософії. А починаючи з 1944/1945 навчального року, у зв’язку з відновленням філософського факультету, виникає предтеча нинішньої кафедри – кафедра діалектичного та історичного матеріалізму, яку з 1958 року по 1962 рік очолював доктор філософських наук, професор П. В. Копнін.
У 1963 році на базі кафедри діалектичного та історичного матеріалізму було створено новий структурний підрозділ університету – кафедру
діалектичного та історичного матеріалізму гуманітарних наук. До першого складу кафедри увійшли: доцент Байкін Федір Федорович, старший
викладач Бернатович Микола Федорович, доцент Бичко Ігор Валентинович, доцент Босенко Валерій Олексійович, доцент Гвоздік Іван Євдокимович, доцент Гончаренко Михайло Полікарпович, доцент Дученко Микола
Васильович, доцент Нелеп Анатолій Тарасович, доцент Курочкін Павло
Петрович, доцент Ткаченко Костянтин Андрійович, старший викладач
Решетнік Сергій Федорович, старший викладач Черноволенко Вілен Пилипович. З моменту створення і по 1969 рік кафедру очолював відомий
вчений у сфері історії філософії, член-кореспондент АН УРСР, доктор
філософських наук, професор Острянин Данило Хомич.
Період виникнення і становлення кафедри характеризується різноманіттям напрямків науково-дослідницької роботи. Так, у 60-х і першій половині 70-х років, наукові дослідження викладачів кафедри здійснювалися
в межах дослідницьких тем: «Проблема співвідношення загальнолюдського і класового в науці» (керівник проф. Д. Х. Острянин), «Формування
моральної свідомості радянського робітничого класу» (керівник доц.
І. Ф. Надольний). Результати досліджень були покладені в основу виданих
колективних монографій і захищених кандидатських дисертацій.
У цей же період одним із найвагоміших напрямків наукового пошуку
постає гносеологічна і епістемологічна проблематика, яка знайшла своє
продовження у розробці дослідницької теми: «Боротьба за матеріалізм і
діалектику в кінці ХІХ і на початку ХХ ст.» (керівник проф.
Д. Х. Острянин), де предметом дослідження була матеріалістична традиція в природознавстві. Вперше були проведені філософські дослідження
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праць українських природознавців. За результатами досліджень підготовлена монографія.
Цьому напрямку відповідають й інші науково-дослідницькі теми, а
саме «Проблема об’єкта в марксистсько-ленінській теорії пізнання», яка
була присвячена проблемі суб’єкта і об’єкта пізнання (керівник доц.
М. В. Дученко). У цих дослідженнях особлива увага приділялася аналізу
форм об’єкта і визначенню основних категорій, якими він характеризується на кожному рівні пізнання. У межах цієї теми опубліковано монографії:
«Категорія суб’єкта і об’єкта в теорії пізнання діалектичного матеріалізму» (1964 р.); «Природа людського пізнання» (1971 р.); «Пізнання та ідеологія» (1980 р.);. «Взаємозв’язок теорії і практики» (1980 р.). Напрацювання за темою: «Матеріалістична діалектика як єдність діалектики, логіки, теорії пізнання і природа деяких філософських категорій та принципів» (керівник доц. В. А. Босенко) уможливили розгляд матеріалістичної
діалектики як єдності діалектики, логіки і теорії пізнання, окреслили її
теоретичний потенціал щодо дослідницьких пріоритетів сучасної науки.
У другій половині 70-х років провідним напрямком наукових досліджень кафедри філософії гуманітарних факультетів стає тема «Методологічні проблеми соціального пізнання», яка охоплювала широке коло питань методології, специфіки соціального пізнання та структури наукового
знання. Результатом узагальнень наукової роботи постали колективні монографії. У праці «Проблеми методології наукового пізнання і соціальної
практики у світлі ленінського теоретичного спадку» (1980 р.), за редакцією професора І. Ф. Надольного, аналізуються філософські і соціологічні
проблеми сучасності, розглядаються актуальні питання матеріалістичної
діалектики і методологічні проблеми природознавства. У розділах авторів
доцента Л. В. Губерського, професора І. М. Карнаухова, професора
І. Ф. Надольного, доцента П. І. Скрипки та інших розглядаються питання
соціально-політичного і духовного життя суспільства. Методологічна
проблематика також розглянута у колективній монографії «Методологічні
проблеми суспільствознавства» (1980 р.), керівник авторського колективу
– професор М. В. Дученко. У цій книзі висвітлено зміст і сутність діалектико-матеріалістичної методології в соціальному пізнанні. Її співавтори –
доцент Ф. Ф. Байкін, доцент Г. І. Горак, доцент М. П. Гончаренко, професор М. В. Дученко, професор І. М. Карнаухов, професор І. Ф. Надольний
досліджували питання типології соціального пізнання, структури соціального відображення, методологічні проблеми конкретно-історичних досліджень, а також методологічні основи діалектики розвитку політичної організації радянського суспільства.
У межах вказаної науково-дослідницької теми на кафедрі працював
методологічний семінар. Зокрема, були заслухані та обговорені доповіді:
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«Проблема системи наукового знання в філософії» (к.ф.н. О. І. Дирда),
«Методологічне значення наукового визначення об’єктивного критерію
суспільного прогресу» (доц. П. П. Курочкін), «Діалектика принципів,
форм
і
методів
комуністичного
виховання
особистості»
(проф. І. Ф. Надольний), «Матеріалістична діалектика як методологія конкретних наук» (асист. А. О. Приятельчук).
Протягом 70-х років на кафедрі двічі змінювалось керівництво. З
1969 року і по 1972 рік завідуючим кафедри був кандидат філософських
наук, професор Карнаухов Ігор Михайлович. З 1973 року і по 1978 рік
кафедру очолював доктор філософських наук, професор Дученко Микола
Васильович.
Наукові дослідження першої половини 80-х років продовжують тематику попереднього періоду, але на якісно новому рівні. Напрацювання,
які були здійснені в руслі філософської методології суспільствознавства і
природознавства, дозволили перейти до аналізу предметної сфери суспільства, його духовного життя, проблем формування особистості. Відповідна особливість знайшла своє втілення в кафедральній дослідницькій
темі цього періоду: «Методологічні проблеми дослідження духовного
життя суспільства».
Результати досліджень знайшли своє відображення у відповідних публікаціях членів кафедри, у роботі методологічного семінару, у виступах
на конференціях, а також у колективній монографії «Методологічні аспекти суспільного пізнання» (1982 р.), за редакцією професора
І. Ф. Надольного.
За відповідний період під час роботи методологічного семінару були
заслухані і обговорені доповіді доцента П. П. Курочкіна «Методологічне
значення принципу спадковості в аналізі духовного життя суспільства»,
доцента С. Ф. Решетника «Актуальні проблеми зростання патріотичної та
інтернаціональної свідомості радянського народу на сучасному етапі»,
асистента А. О. Приятельчука «Наукове пізнання – основа становлення
матеріалістичного світогляду».
У цей час кафедру очолює доктор філософських наук, професор Надольний Іван Федотович. Під його керівництвом колектив кафедри пропрацював з 1979 року по 1996 рік, завершивши шлях радянської науки і
увійшовши у нову епоху.
У 1982 році Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР
своїм наказом надало кафедрі філософії гуманітарних факультетів повноваження опорної кафедри. З 1982 року по 1990 рік кафедра надавала методичну допомогу кафедрам філософії вищих навчальних закладів України.
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Значна увага приділялась підготовці і проведенню щорічних науковометодичних конференцій (як в Київському державному університеті ім.
Т. Г. Шевченка, так і у інших вищих навчальних закладах України); рецензуванню наукових статей, індивідуальних і колективних монографій, підготовлених викладачами кафедр філософії різних вищих навчальних закладів
не тільки України, а й Радянського Союзу, які проходили стажування і підвищення кваліфікації в Інституті підвищення кваліфікації при Київському
державному університеті ім. Т. Г. Шевченка; підготовці відгуків на кандидатські і докторські дисертації і відповідно на їх автореферати.
До переліку функцій опорної кафедри належало й опонування під час
захисту кандидатських і докторських дисертацій, участь у підготовці до
друку університетських наукових вісників «Проблеми філософії», «Філософські питання природознавства» та інших, а також підготовка і проведення кафедральних і факультетських методологічних семінарів.
У зазначений період, в рамках роботи опорної кафедри, доц.
М. Ю. Зелінський був вченим секретарем республіканської міжвузівської
науково-дослідної програми «Філософські проблеми духовного життя суспільства і особи», яка координувала підготовку і рецензування наукових
статей, посібників, підручників, монографій з означеної проблематики.
Друга половина 80-х років відзначена дослідженням проблем гуманітарного характеру в межах кафедральної дослідницької теми: «Закономірності формування світоглядної культури соціалістичної особистості».
Результати наукової роботи були відображені в ряді авторських і колективних монографій, збірників наукових праць, зокрема: «Науково-технічна
революція і духовний розвиток особистості» (1986 р.); «Моральна культура особистості» (1986 р.); «Діалектика перетворення праці в першочергову
життєву потребу» (1987 р.); «Наукова ідеологія і особистість» (1988 р.);
«Творчий потенціал особистості» (1989 р.).
Результати науково-дослідницької роботи 80-х років знайшли своє
відображення в розробці нових спецкурсів. Наприклад, професор
І. М. Карнаухов розробив такі спецкурси як: «Політична організація соціалістичного суспільства», «Марксистсько-ленінська теорія соціалістичної
революції і сучасна ідеологічна боротьба». Нові теоретичні і наукові розробки були включені в спецкурси професора І. Ф. Надольного «Соціологічні проблеми формування особистості» і «Соціальні проблеми формування особистості», професора Є. Г. Федоренка «Професійна етика».
Загалом існування кафедри в радянський період насичене не лише
внутрішньо кафедральними «ритмами», але й характеризується науковим
і культурним співробітництвом із закордонними ВНЗ. Велася робота по
спільному написанню наукових праць, здійснювався обмін досвідом за
рахунок закордонних відряджень викладачів кафедри, проводився прийом
9
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вузівських і факультетських делегацій, здійснювалось керівництво написанням дисертацій аспірантами МНР, ПНР, Куби. Викладачі кафедри брали активну участь у підготовці наукових кадрів для зарубіжних країн. У
закордонних вищих навчальних закладах тривалий час (переважно у 1980
роках) працювали академік НАН України, професор Л. В. Губерський,
професор І. М. Карнаухов, доцент Н. М. Гончаренко, доцент О. І. Дирда,
доцент М. Ю. Зелінський, доцент А. О. Приятельчук.
Початок пострадянського періоду існування кафедри відзначений
академічною свободою і пошуком новітніх світоглядно-методологічних
орієнтирів щодо наукової, викладацької діяльності. Тому, багато в чому,
роки першої половини 90-х були установчими не лише для колективу кафедри філософії гуманітарних факультетів, а й для всього освітянського
простору України. У філософуванні цього часу знайшла своє втілення
ніцшеанська ідея «вічного повернення». Філософська увага відвернулася
від відсторонених, освячених догматикою, дослідницьких завдань і, відповідаючи суспільному запиту, поринула в проблематику людського буття. Цій тенденції слідує і кафедральна дослідницька тема 1991 – 1995 років «Духовний потенціал особистості: тенденції і закономірності розвитку» і факультетська науково-дослідницька програма «Гуманітарна стратегія державотворення: проблеми, пошуки, перспективи» (науковий керівник – проф. І. Ф. Надольний, відповідальний за виконання –
проф. В. П. Андрущенко).
Нові можливості, які отримав колектив кафедри, були втілені в дослідницькій і викладацькій діяльності. А саме опубліковано наукові і навчально-методичні роботи: «Духовні орієнтири молоді: динаміка і формування» (1994 р.), «Проблема гуманізму в сучасній філософії» (1994 р.),
«Людина і світ: посібник» (1994 р.), «Соціальна психологія» (1994 р.).
Викладачами кафедри були розроблені нові спецкурси: «Специфіка соціального пізнання» (проф. І. Ф. Надольний), «Культура і ідеологія»
(проф. В. П. Андрущенко), «Філософсько-методологічні проблеми дослідження свідомості» (доц. П. П. Сергієнко), «Структура суспільства»
(доц. А. О. Приятельчук), «Гуманістичний контекст філософської методології» (доц. В. І. Ярошовець), «Футурологічні теорії особистості»
(доц. М. Ю. Зелінський). Набула своєї подальшої розробки методика викладання курсу «Людина і світ» у загальноосвітніх навчальних закладах.
Пройдений непростий творчий етап початку 90-х років визначив
майбутні наукові пріоритети кафедри. У 1996 році з’явилася її нова назва
– кафедра філософії гуманітарних наук. Серце кафедри було віддане соціальній філософії, а колективні устремління викладачів були звернені до
осмислення онтологічних засад суспільного життя, дослідження умов, при
яких суспільство зберігає свою цілісність і впорядкованість. Це, в свою
10
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чергу, вимагало розроблення методології наукового пізнання суспільного
життя і вирішення проблеми відношення людини і суспільства.
У 1997 році кафедру очолив член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор Губерський Леонід Васильович – один
із фундаторів сучасної вітчизняної соціальної філософії. Відомий вчений
керував кафедрою по 2006 рік.
Протягом наступного періоду (1996 – 2000 рр.) кафедра реалізує свої
наукові пріоритети в руслі планової теми: «Національна самосвідомість в
контексті державотворення». Результати наукової і навчально-методичної
діяльності колективу викладачів були відображенні в опублікованих колективних працях, одноосібних монографіях, наукових збірниках і методичних матеріалах. Найбільш значимими з них є: «Соціологія – наука про
суспільство» (1996 р.), «Сучасна соціальна філософія» (1996 р.), «Людина
і світ» (1996 р.), «Філософія: проблеми, категорії, теорії» (1996 р.), «Основні проблеми світової філософії: програма курсу» (1996 р.), «Людина в
системі пізнання» (1996 р.), «Людина в сфері гуманітарного пізнання»
(1998 р.), «Людина і світ: матеріали для самопідготовки» (1998 р.), «Людина і світ. Словник українською, російською, англійською, німецькою
мовами» (1998 р.), «Людина і світ. Підручник» (1999 р.), «Основи політології. Підручник» (1999 р.), «Основи масової комунікації» (1999 р.), «Цивілізація і історія» (1999 р.), «Філософська думка східних слов’ян. Навч.
посіб.» (1999 р.), «Філософія історії. Підручник» (2000 р.).
У цей час відбуваються значні зміни в організації навчального процесу та в його навчально-методичному забезпеченні. Постановою Кабінету
Міністрів України від 20 січня 1998 року затверджено положення про
освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), що фактично привело до
зміни державних стандартів освіти і розробки нових освітньопрофесійних програм підготовки фахівців з вищою освітою. Викладачами кафедри було розроблено нову навчальну програму для студентів бакалаврату гуманітарних факультетів і впроваджено нові нормативні курси
для магістрів і спеціалістів. Це, зокрема, «Актуальні проблеми сучасної
філософії» (укладачі проф. Л. В. Губерський, доц. А. О. Приятельчук).
Можна стверджувати, що протягом 90-х років кафедра не лише внутрішньо перебудовувалася, еволюціонувала, але й задавала тон змінам, які
відбувалися в освітянському просторі. У 1994 році за ініціативи кафедри
були розроблені програми для вступного іспиту «Людина і світ» на гуманітарні факультети університету. Незабаром, за сприянням викладача кафедри, Заступника міністра освіти і науки, доктора філософських наук, професора В. П. Андрущенка і підтримки Міністра освіти і науки України, доктора філософських наук, професора В. Г. Кременя у загальноосвітніх школах
з’являється навчальний курс «Людина і світ». Загальносуспільні процеси
11
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деідеологізації уможливили з новітніх позицій окреслити через навчальну
дисципліну «Людина і світ» перспективи світоглядної орієнтації випускників загальноосвітніх шкіл і відмовитися від ідеологічних догматів, які існували у шкільному курсі «Суспільствознавство». Відповідаючи на освітянські запити, викладачі кафедри розроблюють підручник «Людина і світ» для
11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Перше видання підручника
за редакцією викладачів кафедри доктора філософських наук, професора
Л. В. Губерського
і
кандидата
філософських
наук,
доцента
А. О. Приятельчука було надруковано у 1999 році. Отримавши своє схвалення і визнання, підручник вдосконалюється, доповнюється та перевидається у 2001 і 2007 роках за редакцією академіка НАН України, професора
Л. В. Губерського. З появою зовнішнього незалежного оцінювання шкільний навчальний курс «Людина і світ» витісняється з навчальних планів факультативними дисциплінами, які фактично є підготовкою школяравипускника до складання вступних тестів.
Нове тисячоліття принесло глобалізаційні виклики й проблему життєздатності, конкурентоспроможності української держави та необхідність
окреслення обґрунтованих ефективних шляхів функціонування і розвитку
українського суспільства. Ці тенденції сприяли впровадженню загальноуніверситетської науково-дослідницької програми «Наукові проблеми державотворення» (науковий керівник – академік НАН України, професор
Л. В. Губерський) і факультетської науково-дослідницької теми «Філософська і політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть» (науковий керівник – академік НАН України, професор А. Є. Конверський), в руслі яких
протягом 2001 – 2005 років здійснював наукову роботу колектив кафедри
філософії гуманітарних наук. За цей період були опубліковані такі роботи:
«Філософія: Навч. посіб. / За ред. І. Ф. Надольного. – 2, 3, 4, 5-те вид» ( 2001,
2003, 2004, 2005 рр.), «Людина і світ. Підруч. / За ред. Л. В. Губерського. –
2-ге вид.» (2001 р.), «Філософія політики / кер. редколегії, автор упорядник
Л. В. Губерський. – у 6-ти томах» (2003 р.), «Філософія. Підруч. / За ред.
В. А. Буслінського» (2003 р.), «Цивілізація: структура і динаміка / За ред.
І. В. Бойченка» ( 2003 р.), «Філософія: Відповіді на питання екзаменаційних
білетів: Навч. посіб. для студентів і аспірантів / В. І. Касьян» (2003 р.), «Філософія. Навчально-методичний комплекс дисципліни (для студентів денної та заочної форми навчання) / П. І. Скрипка» (2003 р.), «Основи філософських знань / В. А. Буслінський, П. І. Скрипка» (2004 р.).
Результати наукової роботи викладачів кафедри також були обговорені
на всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях. Зокрема, академік
НАН України Л. В. Губерський виступив із науковою доповіддю «Проблеми освітніх стратегій для молоді у 21 столітті» на 31-й сесії Генеральної
конференції ЮНЕСКО (Париж, 15 жовтня – 3 листопада 2001 р.). Тради12
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ційним стає участь викладачів не лише у міжнародних наукових заходах, а
й керівництво науковими роботами студентів і аспірантів гуманітарних
факультетів, апробація їх результатів на щорічній конференції «Дні науки
філософського факультету» в рамках секцій «Соціальна філософія і філософія історії» та «Філософські проблеми гуманітарного знання».
У 2004 році кафедра започаткувала науковий альманах «Філософські
проблеми гуманітарних наук», який отримав позитивне схвалення у наукового співтовариства. Його перші номери вийшли у 170-ту річницю Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Альманах став
першим в Україні спеціалізованим періодичним виданням, що присвячене
проблемам гуманітарного пізнання і має на меті висвітлення, публічне
ознайомлення наукового загалу з доробком науковців кафедри філософії
гуманітарних наук та науковців гуманітарних факультетів університету.
Поряд з новаціями, досягненнями кафедра здійснювала і повсякденну роботу із методичного забезпечення навчального процесу. Критично
переглядалися, змінювалися навчальні програми, нормативні курси і
спецкурси для бакалаврів, магістрів і аспірантів гуманітарних факультетів.
У 2006 році кафедру очолив кандидат філософських наук, професор
Приятельчук Анатолій Олексійович.
Протягом 2006 – 2010 років колектив кафедри продовжував науководослідницьку роботу в межах загальноуніверситетської наукової програми «Наукові проблеми сталого державного розвитку України» (науковий
керівник – академік НАН України, професор Л. В. Губерський) і факультетської теми «Філософія і політологія в структурі сучасного соціогуманітарного знання» (науковий керівник – академік НАН України, професор
А. Є. Конверський). За цей період були опубліковані такі праці: «Міжнародне право та біотехнології / Гол. ред. Л. В. Губерський» (2006 р.), «Соціальна філософія. Підруч. для вищ. навч. закладів» (2006 р.), «Філософія
історії. Підруч. для вищої школи» (2006 р.), «Філософія: Навч. посіб. для
дистанційного навчання (2006 р.), «Філософія. Посіб. для самост. роботи
студ. та аспірантів» (2006 р.), «Людина і світ. – 3-тє вид.» (2007 р.), «Культура міжособистісних стосунків» (2007 р.), «Нинілогія людського буття:
Монографія / В. Ф. Діденко» (2008 р.), «Діалог науки і релігії в культурноісторичному контексті: Монографія / Л. О. Шашкова» (2008 р.), «Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть»
(2008 р.), «Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб.
/ за ред. акад. НАН України Л. В. Губерського» (2009, 2012 рр.).
У межах зазначеного періоду кафедра зустрічається із другою хвилею модернізації системи вищої освіти і втілює в життя положення Болонської декларації, впроваджуючи кредитно-модульну систему організації
навчального процесу і оцінювання студентів за стандартами ECTS. Осно13
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вні положення КМС-організації навчального процесу передбачали розділення навчального матеріалу дисципліни на модулі – автономні організаційно-методичні блоки, контроль засвоєння кожного модуля, реалізацію
рейтингового оцінювання знань (в межах модуля, дисципліни, семестру,
бакалаврату, магістратури).
Відповідно до принципів кредитно-модульної системи викладачі кафедри розробили низку навчально-методичних комплексів, зокрема і для
нових магістерських курсів «Теорія пізнання», «Філософія бізнесу», «Віртуалістика», «Філософія управління», «Філософія освіти».
Поряд із соціальними викликами, на які кафедра успішно давала відповіді разом з освітянським співтовариством, відбулися внутрішні університетські і внутрішні кафедральні значимі події і зміни, які вплинули
на спрямованість життєдіяльності колективу кафедри. Протягом 2003 –
2010 років, у зв’язку з об’єктивними і суб’єктивними чинниками на кафедрі відбулася значна ротація викладацького складу, яка суттєво «омолодила» не лише середній вік членів кафедри, а й філософську проблематику наукових досліджень і інтелектуальних смаків. Вихованці кафедри
Р. В. Балюк,
І. Ю. Бобровська,
Ф. П. Власенко,
О. М. Іщенко,
В. В. Колотило, В. М. Скалацький, Ю. В. Сєрова, Д. А. Товмаш як представники молодого покоління продовжили закладені традиції старшого
покоління викладачів і, разом з тим, привнесли нове, прогресивне бачення
розвитку соціально-філософського мислення.
Останніми роками основні результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри відзначаються напрацюваннями в межах таких пріоритетних напрямків філософії як: філософський аналіз соціокультурного
розвитку гуманітарних наук, соціально-філософське знання в сучасному
культурному просторі, ідеологія як соціокультурний феномен, глобальні
соціальні процеси у світі та практика творення прогресивної ідеології в
Україні, філософське осмислення сучасних комунікативних процесів, філософія бізнесу.
Наукові дослідження кафедри протягом 2010 – 2013 років знайшли
своє вираження у захищених 10 кандидатських дисертаціях і 3 докторських дисертаціях, а саме: Козловця Миколи Адамовича «Національна ідентичність у контексті глобалізації: соціально-філософський аналіз»
(2010 р.), Утюж Ірини Геннадіївни «Сучасні освітні парадигми: соціальнофілософський контекст» (2013 р.), Сайтарли Інни Анатоліївни «Історичні
типи соціальної культури» (2013 р.).
Ідеї та напрацювання викладачів кафедри успішно проходять апробацію на щорічних науково-практичних конференціях. «Наукова спеціалізація» кафедри сприяла формуванню власного відкритого діалогового
майданчика, що привело до започаткування нового типу науково14
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практичної конференції «Ідеологія в сучасному світі», яка вперше відбулася у жовтні 2011 року на філософському факультеті.
У сфері науково-дослідної роботи кафедри основна увага приділяється впровадженню результатів наукових досліджень у навчальний процес.
Зокрема, викладання нормативного курсу «Філософія» для студентів гуманітарних факультетів університету здійснюється згідно «Навчальнометодичного комплексу», який оновлено колективом кафедри та перевидано у 2012 році. Для успішного виконання завдань навчальнометодичного комплексу в 2009 році, вперше за всю історію освіти в Україні був виданий навчальний посібник «Філософія: хрестоматія (від витоків
до сьогодення)» за редакцією академіка НАН України, професора
Л. В. Губерського, а у 2012 році перевидано. Також для задоволення потреб навчального процесу було підготовлено і надруковано професором
Л. В. Губерським та професором Л. О. Шашковою посібник «Сучасна
українська філософія: традиції, тенденції, інновації» (2011 р.). У 2013 році,
на замовлення Міністерства освіти і науки України, за загальною редакцією академіка НАН України, професора Л. В. Губерського був виданий
базовий підручник з філософії для студентів вищих навчальних закладів,
співавтором якого також є професор А. О. Приятельчук.
Окрім нормативного курсу «Філософія», викладачами кафедри викладаються також спеціальні курси для магістрів, зокрема «Актуальні
проблеми сучасної філософії» та «Філософія бізнесу».
Курс «Актуальні проблеми сучасної філософії», який тільки формально є спецкурсом, а фактично «переріс» (за змістом і кількістю годин) у нормативний курс, постає особливим явищем. Завдяки цій навчальній дисципліні магістрам відкривається поліфонічність філософської думки сьогодення
та нові імена. Доценти І. А. Сайтарли, Н. В. Караульна, Л. В. Діденко,
О. М. Іщенко, демонструючи власну високу філософську культуру, не просто знайомлять студентів із найвидатнішими філософськими досягненнями
сьогодення, але й доводять, переконують, допомагають студентам сформувати власне бачення свого місця в філософській культурі.
Не останнє місце у студентів-магістрів філософських і економічних
спеціальностей займає спецкурс «Філософія бізнесу», який викладає професор А. О. Приятельчук. Формуючи власну систему категорій, філософія
бізнесу серед основоположних понять абстрагує такі соціальні явища, як
виробництво, споживання, власність, бізнес, бізнесмен, бізнессуспільство, багатство тощо. Основу онтології філософії бізнесу складають: категоріальний аналіз багатства, каузальний – власності, модальний
– співвідношення виробництва і споживання.
Також для студентів гуманітарних факультетів викладачами кафедри
розроблено та викладаються ряд спецкурсів, а саме: «Філософія освіти»,
15
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«Теорія антропосоціогенезу», «Культура міжнаціональних відносин»,
«Соціальна антропологія», «Соціальна філософія», «Теорія міжкультурної
комунікації», «Філософія управління» тощо.
Крім цього, для якісної підготовки аспірантів, стажистів та здобувачів гуманітарних факультетів до складання кандидатського іспиту з філософії викладачами кафедри підготовлено та видано нову програму (Філософія: Програма підготовки аспірантів та здобувачів гуманітарних спеціальностей для складання кандидатського іспиту / За ред. Л. В. Губерського.
– К., 2012). Для аспірантів філософського факультету розроблено спецкурс «Філософія соціальної культури».
До навчально-методичної роботи кафедри долучається використання
сучасних інформаційно-комунікативних технологій. Зокрема, функціонує
Інтернет-сайт кафедри філософії гуманітарних наук – dphs.univ.kiev.ua,
який містить електронні варіанти навчально-методичних комплексів, питання до іспиту, електронну бібліотеку, інформацію про викладачів, матеріали про історію кафедри.
До основних досягнень кафедри можна віднести наукові школи, ефективну аспірантуру і докторантуру, яскраве представництво викладачів
кафедри у наукових і адміністративних інституціях університету, видатних вихованців кафедри та, власне, сам колектив кафедри.
Сьогодні на кафедрі філософії гуманітарних наук працюють такі особистості: Герой України, академік НАН України, академік НАПН України, д. філос. н., професор Губерський Леонід Васильович; завідувач кафедри к. філос. н., професор Приятельчук Анатолій Олексійович;
д. філос. н., професор Ярошовець Володимир Іванович; д. філос. н., доцент Сайтарли Інна Анатоліївна; к. філос. н, доцент Діденко Лариса Віталіївна; к. філос. н, доцент Іщенко Олена Миколаївна; к. філос. н, доцент
Караульна Наталія Вікторівна; к. філос. н, доцент Колотило Володимир
Володимирович; к. філос. н, доцент Скалацький Вʼячеслав Миколайович;
к. філос. н, доцент Товмаш Дмитро Анатолійович; к. філос. н, асист. Балюк Руслана Вадимівна; к. філос. н, асист. Бобровська Ірина Юріївна;
к. філос. н, асист. Власенко Федір Павлович; к. філос. н, асист. Гончаренко Марина Михайлівна; к. філос. н, асист. Левченюк Євгенія Вікторівна;
к. філос. н, асист. Сєрова Юлія Володимирівна; к. філос. н, асист. Солдатська Тамара Ігорівна.
За роки функціонування кафедри важливою складовою в забезпеченні навчального процесу і наукової роботи залишається самовіддана праця
лаборантів. Високий престиж роботи в університеті постає для них одним
із стимулів добросовісного виконання своїх обов’язків. Відчуття такту,
душевність, гарний настрій – це той дар, яким лаборанти не лише гармо-
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нізували колектив викладачів, а й закріплювали повагу до кафедри в університеті.
Протягом існування кафедри лаборантами працювали Надольний
Іван Федотович, Ніколаєнко Леонід Григорович, Тимошенко Сергій Олександрович, Михайленко Раїса Іванівна, Нарижна Надія Леонідівна, Ярмоліцька Наталія Вікторівна, Діденко Лілія Петрівна, Гончаренко Марина
Михайлівна, Дмитриченко Галина Миколаївна. Ряд лаборантів в подальшому захистили дисертаційні роботи і працюють викладачами, а саме
І. Ф. Надольний, Л. Г. Ніколаєнко, С. О. Тимошенко, Н. В. Ярмоліцька,
М. М. Гончаренко. Сьогодні кафедрою опікуються старші лаборанти Діденко Лілія Петрівна і Бегаль Онисія Миколаївна.
Кафедра була і залишається справжньою «кузнею» підготовки висококваліфікованих кадрів, які посіли високі місця у державних інституціях,
стали ректорами «вишів», деканами факультетів, завідувачами кафедр
багатьох вищих навчальних закладів України.
Видатними представниками кафедри філософії гуманітарних наук є:
Андрущенко В. П. – займав посади заступника Міністра, першого заступника Міністра освіти України, нині ректор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, академік АПН України, членкореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор;
Надольний І. Ф. – займав посаду заступника Міністра освіти УСРСР,
декан філософського факультету (1977-1987 рр.), завідувач кафедри філософії гуманітарних наук (1979-1996 pp.), завідувач кафедри філософії Національної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України,
доктор філософських наук, професор;
Огнев’юк В. О. – займав посаду заступника Міністра освіти України,
нині ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних
наук України;
Губерський Л. В. – Герой України, ректор Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, академік НАН України, академік
НАПН України, доктор філософських наук, професор;
Острянин Д. Х. – директор Інституту філософії АН УРСР (19521962 рр.), завідувач кафедри діалектичного та історичного матеріалізму
гуманітарних наук (1963-1969 pp.), член-кореспондент АН УРСР, доктор
філософських наук, професор;
Нелеп А. Т. – директор Інституту підвищення кваліфікації викладачів
суспільних наук Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка
(1978-1984 рр.), доктор філософських наук, професор;
Конверський А. Є. – декан філософського факультету, академік НАН
України, доктор філософських наук, професор;
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Карнаухов І. М. – проректор Київського державного університету ім.
Т. Г. Шевченка (1966-1972 рр.), завідувач кафедри філософії гуманітарних
факультетів (1969-1972 pp.), кандидат філософських наук, професор;
Дученко М. В. – завідувач кафедри філософії гуманітарних факультетів (1973-1978 pp.), доктор філософських наук, професор;
Федоренко Є. Г. – доктор філософських наук, професор.
Сьогодні колишні викладачі кафедри очолюють низку кафедр філософського факультету, а саме: академік НАН України, професор
А. Є. Конверський – завідувач кафедри логіки; професор Л. О. Шашкова –
завідувач кафедри філософії.
На кафедрі філософії гуманітарних наук діють дві філософські школи: «Особистість і ідеологія», керівником якої є академік НАН України,
доктор філософських наук, професор Л. В. Губерський та школа «Людина
і світ», її керівником є кандидат філософських наук, професор
А. О. Приятельчук.
Філософська школа «Особистість і ідеологія» працює над актуальними проблемами щодо ролі ідеології у державотворенні і формуванні
особистості нового українського суспільства
Функціонування філософської школи «Людина і світ» сприяє пізнанню сутності сучасної дійсності, формує власні погляди на Людину і Світ,
розуміння їх взаємозв’язку і взаємозалежності й уможливлює конструювання шляхів подальшого розвитку нашого буття.
Основною ідеєю школи є визнання людини як найвищої цінності на
Землі, окреслення найбільш оптимальних шляхів розвитку особистості,
яка поєднує в собі як любов до своєї Вітчизни, так і формування нової
ідентичності в умовах розвитку і поширення глобалізаційних процесів.
За роки існування кафедри (1963-2013 рр.) в аспірантурі навчалися та
успішно захистили дисертаційні роботи близько 150 здобувачів.
На кафедрі постійно й висококваліфіковано ведеться експертиза дисертацій та інших наукових робіт. Щороку кафедра рецензує та опонує
біля 2 докторських і більше 5 кандидатських дисертацій.
За активної участі викладачів кафедри функціонують спеціалізовані
вчені ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій з філософських наук. Академік НАН України, доктор філософських наук, професор
Л. В. Губерський – голова ради Д 26.001.17; доктор філософських наук,
професор Л. О. Шашкова – вчений секретар спецради; кандидат філософських наук, доцент Н. В. Караульна – вчений секретар НДЧ університету.
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Острянин Данило Хомич
(30.12.1906, с. Більське, Полтавської обл. –
17.05.1988, м. Київ)
Член-кореспондент АН УРСР (1957р.), доктор філософських наук
(1953р.), професор (1955р.).
У 1929 році закінчив філософсько-атеїстичний факультет Українського інституту Комуністичного виховання. З 1930 року по 1932 рік –
аспірант атеїстичного відділу Українського науково-дослідного інституту педагогіки. Протягом 1930-1945 років працював доцентом, завідувачем кафедр філософії галузевих інститутів міста Харкова. У 1943
році Д. Х. Острянину присуджено науковий ступінь кандидата філософських наук. З 1945 року по 1952 рік працює завідувачем кафедри
діалектичного та історичного матеріалізму Харківського державного
університету і за сумісництвом завідувач консультаційним пунктом
заочної Вищої партійної школи при ЦК ВКП(б).
З 1952 року починається «київський період» діяльності вченого.
Протягом десяти років (1952-1962 рр.) Д. Х. Острянин очолює Інститут філософії АН УРСР. Під його керівництвом було поглиблено дослідницьку роботу у сфері вивчення історії філософської та суспільнополітичної думки українського народу, написано ряд значимих моног20
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рафій. У 1953 році вчений захистив докторську дисертацію на тему:
«Боротьба І. Мечникова за матеріалізм в природознавстві», а в 1957
році його обрано членом-кореспондентом АН УРСР.
У Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка
Д. Х. Острянин працював з 1963 по 1985 рік на посадах: завідувач кафедри діалектичного й історичного матеріалізму гуманітарних наук
(1963-1969 рр.); завідувач кафедри історії філософії (1975-1985 рр.);
професор-консультант кафедри історії філософії (1985 р.).
Викладав нормативні та спеціальні курси: «Діалектичний та історичний матеріалізм» для студентів філософського факультету, «Історія
філософії народів СРСР», «Історія філософії України», «Боротьба за
матеріалізм і діалектику у вітчизняному природознавстві».
Головні напрями наукових досліджень: проблеми діалектичного
та історичного матеріалізму, філософські питання природознавства,
історія філософської думки українського і російського народів.
Під керівництвом Д. Х. Острянина захищено 5 докторських та
80 кандидатських дисертацій.
Основні наукові праці. Автор близько 250 наукових робіт, в тому
числі 9 монографій, серії брошур, численних статей, основними з яких
є наступні: Світогляд О. М. Радищева. – К., 1953; І. І. Мечников у боротьбі за матеріалізм у природознавстві. – К., 1954; Очерки по истории
философии и общественно-политической мысли народов СССР. – М.,
1959 (в соавт.); История философии. - Т. IV- V. – М., 1959-1961 (в соавт.); Історія філософської думки на Україні. – К., 1963, (у співавт.);
Нариси з історії філософії на Україні. – К., 1966 (у співавт.); Розвиток
матеріалістичної філософії на Україні. – К., 1971.
Д. Х. Острянин, як член головної редакційної колегії, брав участь
в редагуванні «Української Радянської Енциклопедії» (17 томів), був
організатором і відповідальним секретарем міжвідомчого наукового
збірника «Проблеми філософії», входив до складу редколегій часописів «Вісник АН УРСР» (1952-1963 рр.), «Вопросы философии» (19621963 рр.), «Вісник Київського університету. Серія: Суспільні науки»
(1963-1975 рр.), «Наука і життя» (1953-1965 рр.), «Наука і суспільство»
(1966-1971 рр.), «Філософська думка» (1969-1977 рр.), «Вісник Київського університету. Питання філософії» (1980-1985 рр.).
Протягом багатьох років вчений був членом Президії Республіканського об’єднання по розповсюдженню політичних і наукових знань,
членом редакційної ради Держкомвидаву УРСР, редакційновидавничої ради при Президії АН УРСР, Наукової ради АН УРСР з
комплексної проблеми «Філософські питання природознавства», членом спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатсь21
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ких дисертацій в АН УРСР, Київському університеті, Харківському
університеті, Інституті історії партії при ЦК Компартії України. Входив до складу експертної комісії Комітету з Ленінських і державних
премій та експертної ради ВАК.
За сумлінну педагогічну і науково-дослідницьку роботу
Д. Х. Острянин удостоєний почесного звання «Заслужений діяч науки
УРСР» (1972 р.), нагороджений орденами: «Знак пошани» (1948 р.),
«Трудового Червоного Прапора» (1953 р.); медалями: «За доблесну
працю у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 рр.» (1946р.), «Двадцять років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 рр.»
(1966р.), «Тридцять років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 –
1945 рр.» (1975 р.), «Ветеран праці» (1978 р.), «Сорок років Перемоги
у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 рр.» (1985 р.).
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Карнаухов Ігор Михайлович
(28.12.1921, м. Краматорськ, Сталінської
(тепер Донецької) обл. – 2006, м. Київ).
Кандидат філософських наук (1965 р.), професор (1972 р.).
У 1951 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.
У Київському університеті працював з 1951 по 1996 рік. З 1951
року працював асистентом, старшим викладачем, а з 1967 року – доцентом та згодом професором кафедри філософії гуманітарних наук. У
1966 – 1972 роках працював проректором Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка з вечірнього та заочного навчання. З 1969
по 1972 рік очолював кафедру філософії гуманітарних факультетів
(наук). І. М. Карнаухов був членом вченої ради університету та вченої
ради філософського факультету.
За період з 1969 року по 1975 рік читав лекції з проблем соціально-політичної структури суспільства в Лейпцігському, Дебреценському, Ягеллонському університетах, а також відвідував з метою виконання науково-педагогічних завдань університету ЧСР, Кубу, ГДР,
Польщу, Угорщину та інші країни. Протягом 1981 – 1983 років читав
лекції з історичного матеріалізму слухачам суспільних наук в Гавансь23
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кому університеті та викладачам-суспільствознавцям Центрального
університету в Санта-Клара, а також викладав спеціальні курси «Марксистсько-ленінська теорія соціалістичної революції та ідеологічна
боротьба», «Політична організація соціалістичного суспільства».
І. М. Карнаухов як радник Міністерства вищої освіти Республіки Куба
отримав високу оцінку Посольства СРСР в Республіці Куба.
Викладав нормативні курси: «Історичний матеріалізм», «Діалектичний матеріалізм», «Філософія», «Соціальна філософія», спецкурси
з політичної організації суспільства, політичної культури.
Головні напрями наукових досліджень: методологічні проблеми
дослідження суспільства та його духовного життя, політична система і
політична організація суспільства. Керував роботою аспірантів
Л. В. Губерського, В. Ф. Діденка, А. М. Меш-кова, Б. І. Мороза,
А. Я. Сенченка та інших.
Основні наукові праці. Автор понад 60 наукових і навчальнометодичних публікацій, основними з яких є: Політична організація
суспільства. – К.,1973; Соціальна революція. – К.,1973 та багато інших
робіт.
У 1981 році професору І. М. Карнаухову присвоєно почесне звання «Заслужений працівник вищої школи УРСР».
Нагороджений орденами: «Орденом Леніна», «Вітчизняної війни ІІ ст.», «Червоного Прапора» (1944 р.), «Червоної зірки» (1945 р.),
«Знак Пошани» (1961 р.), «Трудового Червоного Прапора» (1971 р.) та
медалями, Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР.
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Дученко Микола Васильович
(04.09.1931, с. Шевченково, Коростенського р-ну,
Житомирської обл. – 1988, м. Київ).
Доктор філософських наук (1971 р.), професор (1972 р.).
У 1955 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Протягом 1955 – 1958 років навчався в аспірантурі на кафедрі діалектичного й історичного матеріалізму. У 1961 році захистив кандидатську, а у 1970 році – докторську
дисертацію.
З 1959 по 1988 рік працював у Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри діалектичного матеріалізму. З 1973 по 1978 рік очолював кафедру філософії гуманітарних факультетів (наук), а з 1978 року
по 1988 рік працював завідувачем кафедри діалектичного матеріалізму
філософського факультету.
Протягом 1962 – 1973 років виконував обов’язки декана підготовчого факультету для іноземних громадян, заступника директора Інституту підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук.

25

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ГУМАНІТАРНИХ НАУК: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Викладав нормативні курси: «Діалектичний матеріалізм», «Вступ
до спеціальності», читав спеціальні курси: «Філософія і спеціальні науки», «Пізнання й ідеологія».
Головні напрями наукових досліджень: теорія пізнання, діалектика суб’єкта і об’єкта, взаємозв’язок науки та ідеології. Тон дослідженням задавав не лише суто гносеологічний вимір проблем, а й світоглядно-діяльнісний аспект людського буття, що характерно для Київської
філософської школи.
Основні наукові праці. Автор понад 70 наукових і навчальнометодичних публікацій, основними з яких є: Категорії суб’єкта і
об’єкта в теорії пізнання діалектичного матеріалізму. – К., 1964; Проблема об’єкта в марксистсько-ленінській теорії пізнання. – К., 1970;
Природа людського пізнання. – К., 1971; Методологія наукового пізнання і революційної дії. – К., 1980 (у співавт.); Методологічні проблеми суспільствознавства. – К., 1980 (у співавт.); Пізнання й ідеологія. – К., 1980; Філософсько-соціологічні проблеми сучасності. –
К.,1980 (у співавт.); Матеріалістична діалектика – методологічна основа розвитку науки. – К., 1980 (у співавт.); Взаємозв’язок теорії і практики. – К., 1981.
Нагороджений орденом «Знак Пошани» та медалями.
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Надольний Іван Федотович
(15.11. 1936, с. Ступник, Хмільницького р-ну,
Вінницької обл.).
Доктор філософських наук (1973 р.), професор (1977 р.).
У 1960 році закінчив історико-філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. З 1960 року по 1996
рік (з перервою) працював у Київському університеті старшим лаборантом, асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором кафедри філософії гуманітарних факультетів (наук).
У 1965 році захистив кандидатську, а в 1972 році – докторську дисертацію.
Протягом 1969 – 1972 років працював завідувачем сектору вузів
Відділу науки і навчальних закладів ЦК Компартії України. З 1972 по
1975 рік – заступник Міністра освіти УРСР. Протягом 1972 – 1974 років був членом комісії України в справах ЮНЕСКО, а в 1973 – 1975
роках – член Українського комітету захисту миру. З 1977 по 1987 рік –
декан філософського факультету Київського університету.
У 1978 – 1996 роках працював завідувачем кафедри філософії гуманітарних факультетів (наук). У 1996 – 1998 роках – помічник ректора Української академії державного управління при Президентові Ук27
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раїни, а з 1998 року і по теперішній час працює професором кафедри
соціальної й гуманітарної політики (пізніше – філософії й методології
державного управління) Національної академії державного управління
при Президентові України. З 2007 року завідує кафедрою філософії
Національної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України.
Викладав нормативні курси: «Філософія», «Соціальна філософія»,
а також спеціальні курси з теорій формування особистості.
Головні напрямки наукових досліджень: філософські проблеми
моралі та виховання людини, предметна сфера соціальної філософії.
Під керівництвом І. Ф. Надольного успішно захистились 5 докторів і 65 кандидатів філософських наук.
Основні наукові праці. Автор більше 370 наукових та навчальнометодичних публікацій, основними з яких є наступні: Прогрес і особистість. – К.: Київ. ун-т, 1970; Людина і мораль. – К.: Політвидав. України, 1972; Науково-технічна революція і мораль. – К.: Знання, 1976;
Социализм и личность. – К.: Вища школа, 1978 (у співавт.); Соціологічні проблеми управління моральним вихованням молоді. – К.: Знання,
1981 (у співавт.); Моральна культура особи. – К.: Вид-во при КДУ ВО
«Вища школа», 1986 (у співавт); Идеология и социальная практика
масс. – К.: Из-во при КГУ ПО «Вища школа», 1988 (у співавт.); Духовне оновлення суспільства. – К.: Либідь, 1990 (у співавт.); Молодёжь в
нравственном возрождении общества. – К, 1992, (у співавт.); Духовні
орієнтації молоді: динаміка і формування. – К.: Київ. ун-т, 1994 (у
співавт); Конституція України – Основний закон суспільства, держави,
людини. – К.: Вид-во УАДУ при Президентові України, 1997 (у співавт.); Україна: поступ у ХХІ століття: науково-методологічні поради
лектору. – К.: Вид-во УАДУ, 2000 (у співавт.); Керівник в органах
державної влади та місцевого самоврядування. – К.: Центр сприяння
інституційному розвитку державної служби. – 2006 (у співавт.); Філософія: Навчальний посібник. - 1-8 вид. – К., 2000-2011 (у співавт.); Філософія. Словник-довідник. Навчальний посібник. – 3-є вид. – К., 2011
(у співавт.); Толерантність як принцип діяльності суб’єкта комунікації
// Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту.
– 2011. – №3; Світогляд – ключова проблема пізнання та діяльність //
Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. –
2011. – №1.
І. Ф. Надольний входив до складу редколегій наступних часописів: «Проблеми філософії. Міжвідомчий науковий збірник» (1967 –
1987 рр.), «Вісник Київського університету. Питання філософських
наук» (1978 – 1987 рр.), «Філософська думка» (1978 – 1986 рр.), «Фи28
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лософские науки. Научные доклады высшей школы» (1980 – 1987 рр.),
«Наука і суспільство» (1980 – 1987 рр.), «Українознавство» (2001 –
2009 рр.), «Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтва» (2001 – 2009 рр), «Дивосвіт» (2005 – 2010 рр.), «Культура і
сучасність. Альманах» (2003 – 2009 рр.), «Науковий вісник Державної
академії статистики, обліку та аудиту» (2003 – 2010 рр.).
Був членом спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і
кандидатських дисертацій у галузі філософських наук, теорії та історії
культури, державного управління, українознавства.
Вченому присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти
України» (2000 р.), відзначено премією ім. М. Островського (1968 р.),
нагороджено Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР
(1968 р.), Орденом «Знак пошани» (1984 р.), медаллю К. Ушинського
(2006 р.), знаком «Петро Могила» (2005 р.) та іншими відзнаками.
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Губерський Леонід Васильович
(04.10.1941, м. Миргород, Полтавської обл.)
Академік НАН України (2003 р.), академік НАПН України (2010 р.),
доктор філософських наук (1992 р.), професор (1989 р.).
Із серпня 1964 року життя Л.В. Губерського пов’язане з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. З 1964 року по 1969 рік
Л. В. Губерський студент філософського факультету, а з 1971 року по 1973
рік навчається в аспірантурі на кафедрі філософії гуманітарних факультетів
(наук) Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. З 1973 року
по 1995 рік працював на кафедрі філософії гуманітарних факультетів (наук):
асистентом (1973 – 1976 рр.), старшим викладачем (1976 – 1980 рр.), доцентом (1980 – 1989 рр.), професором (1989 р. – до теперішнього часу). З 1995
року по 1997 рік Л. В. Губерський працював завідувачем кафедри галузевої
соціології, а з 1997 року по 2006 рік – завідувачем кафедри філософії гуманітарних наук. У 1982 році призначений на посаду проректора з міжнародних зв’язків, у 1988 році – проректор з навчальної роботи. З 1994 по 2008
року – директор Інституту міжнародних відносин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка. У жовтні 2008 року на зборах трудового колективу переважною більшістю голосів Л. В. Губерського обрано
ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
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У 1975 році Л. В. Губерський захистив кандидатську, а в 1992 році –
докторську дисертацію. У 1995 році обраний членом-кореспондентом Академії педагогічних наук України, у 1997 році – членом-кореспондентом
Національної академії наук України, у 2003 році – дійсним членом (академіком) Національної академії наук України, у 2010 році – академіком Національної академії педагогічних наук України. З 2009 року член Президії
Національної академії наук України.
Викладає нормативний курс: «Філософія» для студентів гуманітарних
факультетів, «Філософія» для аспірантів і здобувачів гуманітарних спеціальностей. Був ініціатором розробки програми і впровадження вступного
іспиту «Людина і світ» на гуманітарні факультети університету.
Головні напрямки наукових досліджень: соціальна зумовленість та
зміст ідеології; філософські засади формування ідеології, шляхів та можливостей її впливу на людину і суспільство; філософія політики; актуальні
проблеми духовного оновлення суспільства; філософські проблеми формування системи національної освіти, її функціонування та вдосконалення.
Вченим вперше у вітчизняній філософії розроблено нове розуміння
ідеології як соціально–історичного феномену. Він неодноразово і небезпідставно підкреслює, що не тільки політична сфера, а й усі інші сфери суспільного життя мають ідеологічне забарвлення. У найбільш загальному, філософському розумінні ідеологію вчений визначає як ілюзорне бачення людиною (або конкретним формуванням спільності людей: сім’я, колектив,
соціальна група, нація, народ та ін.) дійсності, яке з необхідністю вимагає
свого теоретичного обґрунтування і практичної реалізації. В якості соціальних функцій ідеології виокремлює мобілізаційну, нормативно–регулятивну,
контролюючу та соціалізуючу. Тому, наприклад, у політичному житті суспільства ідеологія, визначаючи цілі політики, формує орієнтири політичної
діяльності, здійснює вибір засобів її реалізації, мобілізує маси для участі в
політичних відносинах. У цьому контексті, на думку Л. В. Губерського,
політична ідеологія – це теоретичне окреслення практичного шляху реалізації влади конкретної соціальної сили в суспільстві.
Л. В. Губерський є одним із родоначальників ідеї необхідності дослідження у галузі соціальної філософії феномену соціальної держави. У цьому аспекті, вчений є автором твердження про те, що соціальна держава, як
особливий тип сучасної високорозвиненої держави, здатна забезпечити високий рівень владної захищеності всіх громадян посередництвом діяльності
її інститутів на основі нової ідеології. Назва цієї ідеології – «державницька».
А суть її наступна: держава і громадянське суспільство, особистість і соціум
діють на основі паритетних відносин згідно із принципом «все для людини,
її блага і соціальної справедливості».
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Під керівництвом Л. В. Губерського захищено 8 докторських та
18 кандидатських дисертацій.
Л. В. Губерський є автором і співавтором понад 250 наукових публікацій, у тому числі 50 монографій, підручників та навчальних посібників, зокрема: Проблеми методології наукового пізнання і соціальної практики. – К.,
1980; Духовне оновлення суспільства. – К., 1980; Матеріальне і духовне у
соціальному розвитку. – К., 1986; Наукова ідеологія і особистість. – К.,
1988; Інтегративно-мобілізуюча функція потенціалу ідеології. – К., 1990;
Демократизація і особа. – К., 1990; Масова комунікація. – К., 1997; Людина
в сфері гуманітарного пізнання. – К., 1998 (у співавт.); Культура. Ідеологія.
Особистість: методолого-світоглядний аналіз. – К., 2002 (у співавт.); Людина і світ: підручник. – К., 1999, 2001, 2007 (загальна редакція); Філософія
політики (у 6-ти томах). – К., 2002-2003 (член редколегії); Українська дипломатична енциклопедія (у двох томах). – К., 2004 (голова редколегії); Філософія як теорія і методологія розвитку освіти. – К., 2008 (у співавт.); Філософія: історія, суспільство, освіта. Підручник. – К., 2011 (у співавт.); Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навчальний посібник. – К.,
2009, 2012 (загальна редакція); Філософія. Підручник для студентів вищих
навчальних закладів. – Х., 2013 (Голова авторського колективу).
Л. В. Губерський є головним редактором альманаху «Філософські
проблеми гуманітарних наук». Входить до складу редколегій низки журналів та наукових вісників, зокрема: «Політика і час», «Пам’ять століть»,
«Трибуна», «Український часопис міжнародного права» та ін.
Вчений є членом комітету з Державних премій України в галузі науки і
техніки, Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, експертної ради
комітету Верховної Ради України у закордонних справах, віце-президентом
товариства «Знання» України, членом Президії Національної академії України, колегії МОН України, головою Ради ректорів вищих навчальних закладів України тощо.
Л. В. Губерський – Герой України (2009 р.), заслужений працівник
освіти України (1996 р.), Надзвичайний і Повноважний Посол України
(2001 р.), нагороджений Орденом Князя Ярослава Мудрого V та IV ступеня
(1999 р., 2004 р.), Орденом Свободи (2013 р.), має державні нагороди
Болгарії (1997 р.), Італії (1998 р., 2014 р.), Португалії (1999 р.), Грузії
(2004 р.), Польщі (2013 р.), Лауреат Державної премії України в галузі
освіти (2013 р.), Лауреат премії імені Дмитра Чижевського Національної академії наук України, Почесний доктор Благоєвградського університету (Болгарія), Почесний громадянин міста Миргород (2003 р.) та
Почесний громадянин міста Києва (2012 р.).
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Приятельчук Анатолій Олексійович
(23. 08.1947, с. Крушинівка, Бершадського р-ну,
Вінницької обл.).
Кандидат філософських наук (1982 р.), професор (2013 р.).
У 1972 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, а згодом аспірантуру по кафедрі
історії філософії. У 1982 році захистив кандидатську дисертацію.
У Київському національному університеті працює з 1974 року по
1976 рік заступником Голови профкому об’єднаної профспілки університету, а з 1976 року асистентом, доцентом, професором кафедри філософії гуманітарних наук. Працював на громадських засадах заступником декана філософського факультету. З 2006 року і по теперішній
час – завідувач кафедри філософії гуманітарних наук філософського
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Викладає нормативні курси: «Філософія» для студентів гуманітарних факультетів, «Філософія» для аспірантів і здобувачів гуманітарних спеціальностей. Започаткував і читає спеціальні курси «Актуальні
проблеми сучасної філософії», «Філософія бізнесу» для магістрів гуманітарних факультетів, «Людина і світ» для учнів Українського гума33
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нітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.
Головні напрямки наукових досліджень: історія української філософії та історія зарубіжної філософії, соціальна філософія, філософія
економіки, філософія бізнесу, філософія права.
Під науковим керівництвом А. О. Приятельчука захищено 8 кандидатів філософських наук.
Основні наукові праці: Автор понад 100 наукових і навчальнометодичних публікацій, основними з яких є: Людина і світ: Навчальнометодичний посібник. – К., 1994 (у співавт.); Київський університет. –
К., 1994 (у співавт.); Філософія: Навч. посіб./ За ред. І. Ф. Надольного.
– К.: Вікар, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2010 (у співавт.);
Людина і світ: Підруч. / За ред Л. В. Губерського, А. О. Приятельчука.
– К., 1999 (у співавт.); Людина і світ: Підруч. / За ред Л.В. Губерського
/ 2-ге вид. випр. і доп. – К.: Знання, 2001 (у співавт.); Людина і світ:
Підруч. / За ред Л. В. Губерського / 3-ге вид. випр. і доп. – К.: Знання,
2007 (у співавт.); Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення):
навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л. В. Губерського. − К.: Знання, 2009, 2012 (керівник авторського колективу); Філософія: Програма
підготовки аспірантів та здобувачів гуманітарних спеціальностей для
складання кандидатського іспиту / За ред. Л. В. Губерського. – К.:
ВПЦ «Київський університет», 2012 (у співавт.); Філософія. Підруч.
для студ. вищ. навч. закл. / Голова авт. кол. акад. НАН України
Л. В. Губерський. – Х.: «Фоліо», 2013 (у співавт.); Філософія: Навчально-методичний комплекс (Програма, плани семінарських занять,
завдання для самостійної роботи та модульно-рейтингова система оцінки знань студентів гуманітарних факультетів) / За ред.
Л. В. Губерського. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013 (у співавт.).
Нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (2002 р.) та
Почесною грамотою Київського міського голови (2004 р.).
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Андрущенко Віктор Петрович
(01.01.1949, с. Совинка, Конотопського р-ну, Сумської обл.)
Член-кореспондент НАН України, академік НАПН України, доктор філософських наук, професор.
У 1975 році закінчив з відзнакою філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. У 1975 – 1978 роках
навчався в аспірантурі по кафедрі етики і естетики. У 1978 році захистив кандидатську, а в 1991 році – докторську дисертацію.
Протягом 1978 – 1983 років працював асистентом, старшим викладачем кафедри етики і естетики, а з 1983 року по 2003 рік – старшим викладачем, доцентом, професором кафедри філософії гуманітарних наук. Виконував обов’язки заступника декана філософського факультету, а згодом – заступника проректора Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
У 1995 – 1999 роках займав посади заступника міністра, першого
заступника міністра освіти України. Зробив вагомий внесок у реформування освітньої галузі, становлення національної системи освіти в
Україні. Під керівництвом і за безпосередньою участю
В. П. Андрущенка здійснено формування нормативно-правового поля
освіти (підготовлено, зокрема, проекти Законів України «Про вищу
освіту», «Про державну підтримку позашкільної освіти» та інші. У
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1999 – 2000 роках здійснював керівництво діяльністю робочої групи з
підготовки «Національної доктрини розвитку освіти України».
З 1999 року і по 2005 рік працював директором Інституту вищої
освіти АПН України. З 2003 року – ректор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
Викладає нормативні та спеціальні курси: «Філософія», «Соціальна філософія», «Ідеологія і культура» та інші.
Головні напрями наукових досліджень: соціальна філософія та філософія історії, філософія освіти й культури.
Член спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій в Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка, в Інституті вищої освіти Академії педагогічних наук
України, в Національному педагогічному університеті імені
М. П. Драгоманова, голова експертної ради ВАК України з філософії,
політології та соціології. Президент Асоціації ректорів педагогічних
університетів України.
Під керівництвом В. П. Андрущенка захищено 25 докторських та
60 кандидатських дисертацій.
Підготовлено і опубліковано понад 700 наукових та науковометодичних праць. Серед них індивідуальні й колективні монографії, підручники, навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів.
Основні праці: «Ідеологічна ефективність культури» (1988); «Сучасна соціальна філософія» (1996; у співавт.); «Історія соціальної філософії» (2000); «Культура. Ідеологія. Особистість» (2002; у співавт.);
«Соціальна робота» (у співавт.); «Інтелектуальний потенціал нації:
погляд у ХХІ століття» (у співавт.); «Беловежье. Украина 1991-1995.
Леонид Кравчук» (1996, у співавт.); «Роздуми про освіту» (2004, 2008);
«Вступ до філософії. Великі філософи» (2004); «Соціальна філософія:
історія, теорія, методологія» (у співавт.); «Організоване суспільство»
(2006); «Українська культура у європейському контексті» (2007; у
співавт.); «Основи сучасної філософії освіти» (2009; у співавт.); «Ціннісний дискурс в освіті в епоху глобалізації та інформаційної революції» (2009); «Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи»
(2009; у співавт.) та інші.
Вченому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (1997 р.), нагороджено першою премією Академії педагогічних наук України (2000 р.), орденом «За заслуги» (2008 р.), Почесною Грамотою Верховної Ради України (2003 р.), відзнаками Міністерства освіти і науки України, премією імені Дмитра Чижевського
НАН України (2003 р.).
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Байкін Федір Федорович
(20.09.1913, м. Бузулук, Оренбурзької обл. – 2005, м. Київ).
Кандидат філософських наук, доцент.
У 1940 році закінчив Оренбурзький педагогічний інститут. Протягом 1946 – 1949 років навчався в аспірантурі по кафедрі діалектичного
та історичного матеріалізму Київського державного університету
ім. Т. Г. Шевченка. У 1950 році захистив кандидатську дисертацію. У
Київському університеті працював з 1949 року старшим викладачем
кафедри діалектичного та історичного матеріалізму.
З 1963 по 1988 рік працював доцентом кафедри філософії гуманітарних наук.
Викладав нормативні курси: «Історичний матеріалізм», «Діалектичний матеріалізм», спецкурси з проблем побуту в історичному матеріалізмі.
Головні напрямки наукових досліджень: історія філософії, філософські проблеми розвитку невиробничої сфери життєдіяльності людини і суспільства.
Основні наукові праці. Автор понад 50 наукових і навчальнометодичних публікацій, основними з яких є: Побут і розвиток особи. –
38

ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ В ОСОБИСТОСТЯХ

К.: «Знання», 1969; Методологічні проблеми дослідження побуту та
його вплив на духовний розвиток особистості. – К., 1980.
Учасник бойових дій, нагороджений медаллю «За перемогу над
Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 рр.».
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Бернатович Микола Федорович
(01.11.1927, с. Саверці, Попільнянського р-ну,
Житомирської обл. – 1999, м. Київ)
Старший викладач.
У 1962 році закінчив історико-філософський факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. У Київському університеті працював з 1963 року, увійшов до першого складу кафедри
філософії гуманітарних наук. З 1963 року по 1967 рік працював заступником декана підготовчого факультету, деканом по роботі з іноземцями. Протягом 1967 – 1988 років працював викладачем, старшим викладачем кафедри філософії гуманітарних наук.
Викладав нормативні курси: «Історичний матеріалізм», «Діалектичний матеріалізм».
Головні напрямки наукових досліджень: історія філософії, соціальна філософія.
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Бичко Ігор Валентинович
(10.07. 1931, м. Харків)
Доктор філософських наук, професор.
У 1954 році закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. У 1962 році захистив кандидатську, а в 1973 році – докторську дисертацію. У 1976 році присвоєно
вчене звання професор.
У Київському державному університеті імені Т. Г. Шевченка працює з 1961 року на посадах: старшого викладача, доцента кафедри діалектичного та історичного матеріалізму, доцента кафедри історії філософії (1967 – 1969 рр.), доцента кафедри філософії гуманітарних факультетів (1969 – 1972 рр).
В 1975 – 1984 роках очолює кафедру історії філософії філософського факультету, протягом 1984 – 1992 років працює завідувачем кафедри філософії Інституту підвищення кваліфікації Київського університету. З 1992 року – професор кафедри теорії та історії філософії, а з
1998року – професор кафедри історії філософії.
Входить до складу експертної ради з філософії ВАК України, до
складу спеціалізованої вченої ради по захисту докторських і кандидат41
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ських дисертацій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Викладає нормативні та спеціальні курси: «Сучасна світова філософія», «Російська філософія», «Українська філософія в контексті світової культури», «Проблема свободи в історії філософії».
Головні напрямки наукових досліджень: сучасна світова філософія, історія української філософії, проблеми свободи та пізнання.
Під керівництвом І. В. Бичка захищено 18 докторських та більше
40 кандидатських дисертацій.
Основні наукові праці. Має близько 690 наукових та навчальнометодичних публікацій, основними з яких є наступні: На філософському роздоріжжі. – К., 1962; Свобода і сваволя. – К.: Знання, 1966; У
кайданах ілюзій. – К.: Знання, 1968; Познание и свобода. – М.: Политиздат, 1969; В лабиринтах свободы. – М.: Политиздат, 1976; Філософія. Курс лекцій. Навчальний посібник (І. В. Бичко керівник авт. кол.).
– К.: Либідь, 1991; Філософія. Курс лекцій. Навчальний посібник 2-ге
вид. – К.: Либідь, 1993; Людина і доля. – Польща, Олштин, 1996 (у
співавт.); Історія філософії. Підруч. – К., 2001 (кер. авт. кол-ву); Історія
філософії. Підруч. – К., 2002 (у співавт.); Київська школа екзистенційної філософії // Метаморфози свободи: спадщина Бердяєва в сучасному дискурсі. – К., 2003; Історія філософії. Словник. – К., 2005 (у співавт.); Історія філософії. – К., 2008 (у співавт.).
Нагороджений медалями «В пам’ять 1500-ліття Києва» (1983 р.),
«Ветеран праці» (1988 р.). Удостоєний звання «Заслужений професор
Київського національного університету імені Тараса Шевченка»
(2001 р.).

42

ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ В ОСОБИСТОСТЯХ

Бойченко Іван Васильович
(02.08.1948, с. Острів, Пустомитівського р-ну,
Львівської обл. – 24.10.2007, м. Київ).
Доктор філософських наук, професор.
У 1971 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. У 1979 році захистив кандидатську, а в 1990 році – докторську дисертацію.
З 1971 по 2001 рік працював провідним, старшим науковим співробітником,
завідувачем
відділу
Інституту
філософії
ім. Г. С. Сковороди НАН України.
У 1999-2007 роках працював професором кафедри філософії гуманітарних наук Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. Виконував обов’язки заступника завідувача кафедри. Був
членом спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій в Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка та Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН
України.
Викладав нормативні та спеціальні курси: «Філософія», «Філософія історії», «Міфологія та релігія як типи світогляду».
43

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ГУМАНІТАРНИХ НАУК: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Головні напрями наукових досліджень: філософія як світогляд і
методологія, філософія політики, філософія історії, соціальна філософія, історія філософії, філософія релігії. Один із засновників напрямку
філософсько-історичних досліджень в сучасній Україні. Розробив оригінальну концепцію монадологічного розуміння історії.
Основні наукові праці. Автор понад 300 праць, серед яких 26 монографій і словників та понад 20 підручників і навчальних посібників,
основними з яких є наступні: Суспільні закони та їх дія. – К., 1995;
Людина в сфері гуманітарного пізнання. – К., 1998 (у співавт.); Цивілізація та історія.– К., 1999; Філософія історії: Підруч.– К.,2000; Філософія: Навчальний посібник. – К., 1997, 2000, 2003 (у співавт.); Філософія: Підручник. – К., 2001, 2002 (у співавт.); Філософія політики (у 6ти томах). – К., 2003 (у співавт.); Цивілізація: структура та динаміка.–
К., 2003.
Нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (1996 р.), премією ім. Т. Г. Шевченка Київського національного університету імені
Тараса Шевченка (2001 р.).
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Босенко Валерій Олексійович
(01.01.1927, м. Маріуполь, Донецької обл. –
19.03.2007, м. Київ).
Доктор філософських наук, професор.
У 1951 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. У 1952 – 1962 роках працював
доцентом кафедри діалектичного та історичного матеріалізму. З 1963
по 1993 рік працював доцентом, професором кафедри філософії гуманітарних наук.
У 1956 році захистив кандидатську, а в 1968 році – докторську дисертацію.
Викладав нормативні та спеціальні курси: «Діалектичний матеріалізм», «Єдність діалектики, логіки і теорії пізнання», «Діалектичний
метод та актуальні питання природи людської свідомості», «Діалектико-матеріалістична теорія розвитку», «Діалектика і розвиток сучасної
науки», «Діалектико-матеріалістичне розуміння сутності людини як
теоретична основа формування особистості», «Безпосередня практика
діалектики», «Сутність людини».
Головні напрямки наукових досліджень: історія філософії, діалектика як вчення про розвиток.
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Основні наукові праці: Диалектика как теория развития: монография. – К., 1966; До питання про діалектику взаємовідношення «вибуху» і «стрибка» в процесі руху: монографія. – К., 1961; О диалектическом понятии относительности // Диалектический материализм – философская основа современной науки. – К., 1962; Проблемы гносеологии в содержании понятия материи // Диалектика и логика научного
познания. – М.: «Наука», 1970.
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Буслинський Володимир Андрійович
(03.03.1930, с. Цапіївка, Сквирського р-ну, Київської обл.).
Доктор філософських наук, професор.
У 1955 році закінчив з відзнакою філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. У 1964 році закінчив
Академію суспільних наук при ЦК КПРС. У цьому ж році захистив
кандидатську , а в 1972 році – докторську дисертацію.
З 1955 по 1966 рік працював інструктором, лектором, завідувачем
відділу пропаганди і агітації Обласного Комітеті КП України. 1968 –
1973 роки – завідувач кафедри філософії Житомирського педагогічного інституту імені І. Франка. У 1973 – 1986 роках працював завідувачем відділу Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України.
З 1986 по 2000 рік – професор кафедри філософії гуманітарних
наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З
2000 року працює професором кафедри філософії, політології та права
Київського славістичного університету.
Був членом спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і
кандидатських дисертацій в Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка та Інституті філософії імені Г. С. Сковороди
НАН України.
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Викладав нормативні та спеціальні курси: «Філософія», «Теорія
пізнання».
Головні напрями наукових досліджень: соціальна філософія, історія філософії.
Основні наукові праці: Ленин и проблемы качественных изменений в общественном развитии. – К.: из-во КГУ, 1970; Ідейна злиденність «критиків» матеріалістичної діалектики. – К.: в-во КДУ, 1973;
Материалистическая диалектика и актуальные вопросы общественной
практики и научного познания. – К.: Наукова думка, 1973 (у співавт.);
Діалектика розвитку соціалістичного суспільства. – К.: Політвидав
України, 1980; Философская мысль в Киеве. – К.: из-во «Научная
мысль», 1982 (у співавт.); Труд как основная сфера жизнедеятельности
социалистического общества. – К.: из-во «Научная мысль», 1984 (у
співавт.); Методологические проблемы социального познания.– К.:
Наукова думка,1987 (у співавт.); Філософія: Навч. посіб.– К.: Вікар,
1997, 2000, 2001, 2003 (у співавт.); Філософія: Навч. посіб. /за ред.
В. А. Буслинського/.– К.: КСУ, 2002 (у співавт.); Синергетика та її філософські виміри // Віче, 2011; Синергетика чк нове світорозуміння //
Філософські проблеми гуманітарних наук. Альманах. – 2012.
Нагороджений медаллю: «В пам’ять 1500-ліття Києва» (1983 р.).
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Вілков В’ячеслав Юрійович
(23.09.1959, с. Удєльная, Люберецького р-ну,
Московської обл.).
Кандидат філософських наук, доцент.
У 1984 році закінчив філософський факультет Московського державного університету імені М. В. Ломоносова. У 1987 році захистив
кандидатську дисертацію. У Київському державному університеті
ім. Т. Г. Шевченка працює з 1984 року. У 1984 – 1994 роках – асистент
кафедри філософії гуманітарних наук, а з 1994 року по 2004 рік – доцент кафедри політичних наук. З 2004 року по теперішній час працює
на посаді старшого наукового співробітника науково-дослідної частини філософського факультету.
Викладав нормативні курси: «Філософія», «Єтнополітологія»,
«Сучасна зарубіжна політологія».
Основні напрямки наукової діяльності: теорії нації й націотворення, політична філософія, етнополітологія.
Основні наукові праці. Автор понад 60 наукових публікацій, серед
яких основними є наступні: Людина і світ. – К.: Феміна, 1995; Человек
и мир. – К.: Феміна, 1995; Філософія: Навч. посіб. – К.: «Вікар», 1997
(у співавт.); Філософія: Навч. посіб. – К.: «Вікар», 1999 (у співавт.);
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Людина і світ: Навчальний посібник – К.: 1997 (у співавт.); Людина і
світ: Навчальний посібник – К.: 2001 (у співавт.); Людина і світ: Навчальний посібник. – Х.: 2002-2004; Проблема парадигматичності сучасної політичної науки // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007; Западная нациология ХХ столетия: концептуальные портреты. – К., 2008; Етнополітологія як наука і навчальна
дисципліна // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти): монографія.
– К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011;
Генезис поняття нації: монографія. Видання 2-е, виправлене. – К.,
2013.
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Гвоздік Іван Євдокимович
(26.09.1926, с. Межиріч, Канівського р-ну,
Черкаської обл. – 1987, м. Київ).
Кандидат філософських наук, доцент.
У 1961 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. У 1967 році захистив кандидатську дисертацію.
З 1961 по 1987 рік працював лаборантом кафедри діалектичного і
історичного матеріалізму, асистентом, доцентом кафедри філософії
гуманітарних
наук
Київського
державного
університету
ім. Т. Г. Шевченка.
Працював заступником декана філософського факультету. Був
членом спеціалізованої вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій в Київському державному університеті
ім. Т. Г. Шевченка.
Викладав нормативні та спеціальні курси: «Філософія», «Теорія
пізнання».
Головні напрями наукових досліджень: історія філософії, теорія
пізнання.
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Основні наукові праці: Сприйняття як основа логічного мислення
в пізнанні сутності // Вісник КГУ. – 1967; Відображення одиничного і
загального в сприйнятті // Проблеми філософії. – 1966; Роль практики
в процесі формування сприйняття // Вісник КГУ. – 1970; Науковотехнічний прогрес та його деякі соціальні наслідки в США// Проблеми
філософії. – 1974; Марксистско – ленинская гносеологія – теоретическая основа учения об истине в правовой науке // Проблеми філософії.
– 1980. – Вип.51; Предмет та образ, образ та знак. – К.: вид-во КГУ. –
1980.
Брав активну участь у бойових діях Великої Вітчизняної війни.
Нагороджений бойовими й трудовими орденами та медалями.
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Гончаренко Михайло Полікарпович
(22.11.1922, с. Панянка, Миропільського р-ну,
Сумської обл. – 2000, м. Київ).
Кандидат філософських наук, професор.
У 1951 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, а в 1954 році – аспірантуру. У
1955 році захистив кандидатську дисертацію.
З 1961 по 1979 рік працював доцентом кафедри філософії гуманітарних наук. У 1979 – 1987 роках працював професором, завідувачем
кафедри соціології філософського факультету Київського державного
університету ім. Т. Г. Шевченка.
Викладав нормативні та спеціальні курси: «Діалектичний та історичний матеріалізм», «Основи марксистко-ленінської етики», «Методика та етика соціальних досліджень», «Методологія, методика і техніка конкретно-соціологічних досліджень», «Соціальне планування та
прогнозування», «Методологічні проблеми дослідження вільного часу».
Головні напрями наукових досліджень: соціальна філософія, методологія та методика соціологічних досліджень.
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Основні наукові праці. Автор понад 80 наукових і навчальнометодичних публікацій, основними з яких є наступні: Программирование конкретно-социологического исследования – К., 1977; Методика и
техника конкретно-социологического исследования. – К., 1968 (у співавт.); Методические проблемы конкретно-социологических исследований // Методические проблемы обществознания – К., 1980; Методика социологического исследования лекционной пропаганды (у співавт.), – К., 1983.
Брав активну участь у бойових діях Великої Вітчизняної війни.
Під час війни служив штурманом швидкісних бомбардувальників (Ленінградський, Волховський, Перший Український фронти). Нагороджений бойовими й трудовими орденами та медалями. У 1996 році
отримав звання «Заслужений працівник народної освіти України».
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Гончаренко Наталія Микитівна
(16.01.1932, м. Сквира, Київської обл.).
Кандидат філософських наук, доцент.
У 1954 році закінчила філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1968 році захистила кандидатську дисертацію.
З 1956 року працювала лаборантом, асистентом кафедри діалектичного і історичного матеріалізму, а з 1964 року - старшим викладачем, доцентом кафедри філософії природничих наук. У 1987 – 1996
роках працювала доцентом кафедри філософії гуманітарних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Викладала нормативний курс: «Філософія».
Головні напрями наукових досліджень: соціальна філософія, філософія та методологія науки, філософська антропологія.
Основні наукові праці: Еволюційний метод і діалектика (співвідношення методів конкретних наук і діалектики). – К., 1975; Интегративная функция современного научного знания. – К.: Высшая школа,
1984 (у співавт.); Проблемы методологии в современном теоретическом естествознании. – К.: Высшая школа, 1987 (у співавт.); Единство
методологической и мировоззренческой функций материалистической
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диалектики в современном теоретическом естествознании. – К.:
ИНИОН, 1987 (у співавт.); Актуальные вопросы марксистсколенинской теории. – К., 1989 (у співавт.); Філософія: Навч. посіб. –К.:
Вікар, 1997 (у співавт.); Філософія: Курс лекцій. –К.: Вікар, 2000,2001,
2003 (у співавт.); Світове товариство та система глобального управління. – К.: Політехніка, 2001; Глобалізація системи управління в умовах
формування єдиної планетарної цивілізації. // Сучасна українська політика, Політика і політологи про неї. – К., 2002.
Відзначена нагородою «Відмінник освіти вищої школи ЧСР»
(Прага,1985р.).
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ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ В ОСОБИСТОСТЯХ

Горак Ганна Іванівна
(27.11.1931, м. Київ – 2009, м. Київ).
Доктор філософських наук, професор.
У 1955 році закінчила філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Протягом 1960-1963 років навчалася в аспірантурі філософського факультету. У 1963 році захистила кандидатську , а в 1979 році – докторську дисертацію.
З 1963 по 1966 рік працювала асистентом кафедри діалектичного
та історичного матеріалізму, а з 1966 року по 1976 рік – асистентом,
доцентом кафедри філософії гуманітарних факультетів. З 1987 року по
1996 рік – професор кафедри філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 1997 року по 2005 рік завідувала
кафедрою філософії Київського Міжнародного Соломонового університету.
Викладала нормативні курси: «Історичний матеріалізм», «Філософська пропедевтика», «Соціальна філософія», «Філософська антропологія» та спецкурси «Методологічні проблеми суспільних наук»,
«Особливості і будова соціального знання», «Актуальні питання історичного матеріалізму», «Соціально-філософський аналіз праці», «Ак57
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туальні проблеми соціальної філософії», «Людина в соціальних структурах».
Головні напрямки наукових досліджень: праця як форма діяльності, специфіка соціального знання, методологічні проблеми суспільних
наук, смисложиттєві проблеми людської буттєвості, духовне життя
суспільства.
Основні наукові праці. Автор 3 індвідуальних та 18 колективних
монографій і підручників, понад 100 наукових статей, збірок та віршів
«Сутінкові роздуми» (2006р.); книг «Миттєвості життя» (2003р.); «Сорок сороков» (2009р.) та ін. Духовне життя працівників в соціалістичному суспільстві. – К., 1981; Суспільні науки: особливості, ґенеза,
структура. – К., 1977; Суспільствознавство і соціальна практика. – К.,
1986; Авторитет праці в соціалістичному суспільстві. – К., 1987; Чи
альтернативні людяність і соціальність? - К., Либідь, 1990; Від диявола
до ангела? Чи прогресує людська духовність. – К., 1991; Суспільні заклики та їх дія. – К., 1995 (у співавт.); Філософія: курс лекцій. – К.,
1998; Стратегія життя. – К., 2001(у співавт.).
Нагороджена медаллю «В памʼять 1500-ліття Києва» (1983р.).
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Григоренко Людмила Андріївна
(17.03.1955, м. Київ).
Кандидат філософських наук, доцент.
У 1977 році закінчила філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1986 році захистила кандидатську дисертацію.
З 1981 по 1999 рік працювала асистентом, доцентом кафедри філософії гуманітарних наук Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.
Викладала нормативний курс: «Філософія».
Головні напрями наукових досліджень: соціальна філософія, філософія та методологія науки, теорія пізнання.
Основні наукові праці: Теория как форма мышления и её методологическая роль. – К.: Вища школа, 1980; Проблемы развития теории:
критерии и перспективы. – К.: Вища школа, 1985; Мировоззрение и
практика: социально-философский анализ // Проблемы философии. –
К.: Вища школа, 1987.
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Даниленко Володимир Іванович
(10.01.1937, с. Галаївець, Липоведолинського р-ну,
Сумської обл.).
Кандидат філософських наук, доцент.
У 1964 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, а в 1969 році – аспірантуру. У
1970 році захистив кандидатську дисертацію. З 1969 по 1986 рік працював асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри філософії
гуманітарних наук.
Викладав курси: «Філософія», «Діалектичний матеріалізм».
Головні напрями наукових досліджень: історія філософії, соціальна філософія, теорія пізнання.
Основні наукові праці: Место научной критики в контексте философских категорий // Проблеми філософії. – 1969; Принцип имманентной критики в истории философии // Проблеми філософії. – 1969; Проблемы моральной ответственности в критическом освоении знаний //
Этика и эстетика. – 1969; Філософія: Навч. посіб. – К.: «Вікар», 1997 (у
співавт.).

60

ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ В ОСОБИСТОСТЯХ

Дирда Олександр Іванович
(02.04.1951, м. Київ – 21.05.2014, м. Київ).
Кандидат філософських наук, доцент.
У 1973 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, а в 1976 році - аспірантуру по
кафедрі філософії гуманітарних факультетів.
У 1978 році захистив кандидатську дисертацію.
З 1976 по 1999 рік працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри філософії гуманітарних наук, а також заступником декана філософського факультету по роботі з іноземними студентами.
У 2008-2014 роках працював доцентом кафедри філософії Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут».
Викладав нормативні курси: «Діалектичний матеріалізм», «Філософія».
Головні напрями наукових досліджень: філософія науки, історія
науки, теорія пізнання.
Основні наукові праці: О соотношении понятий научного познания и знания // Проблемы философии. – 1977; Актуальные вопросы
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методологии научного познания // Вестник Киевского государственного университета. Серия: Вопросы философских наук. – 1978; Научное
знание в системе средств формирования мировоззрения личности развитого социализма // Проблемы философии. – 1986; Образование и
формирование сознания нового человека // Научный сборник Леонского национального университета (Республика Никарагуа). – 1986 (На
испанском языке).
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Діденко Віталій Федорович
(18.04.1951, с. Лукашівка, Монастирищенського р-ну,
Вінницької (тепер Черкаської) обл. – 28.07.2009, м. Київ).
Кандидат філософських наук, доцент.
У 1979 році закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка. У 1984 році захистив кандидатську дисертацію.
З 1980 по 2009 рік працював асистентом, доцентом кафедри філософії гуманітарних наук Київського національного університету імені
Тараса Шевченка.
Активно займався громадською роботою: голова наукового студентського товариства філософського факультету (1976-1979 рр.); голова профспілкової організації філософського факультету (1981-1989
рр.); вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.001.27 з філософських наук по захисту докторських та кандидатських дисертацій у
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (19962004 рр.).
Викладав нормативні та спеціальні курси: «Філософія», «Філософія та її історія», «Соціальна філософія», «Часовий вимір історії».
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Головні напрями наукових досліджень: проблеми філософської
антропології, онтологія, гносеологія, методологія, феноменологія, праксеологія, соціальна філософія, футурологія, історія філософії, філософія мови, філософія лінгвістичного аналізу.
Досліджував проблематику темпорології, світогляду; був одним з
перших розробників курсу «Людина і світ» та авторської схеми його
опанування; започаткував новий напрям філософування – нинілогію.
Основні наукові праці. Автор 135 наукових та навчальнометодичних публікацій, основними з яких є наступні: Людина і світ /
методичні поради і матеріали для підготовки абітурієнтів. – К.: 1994 (у
співавт); Філософія: проблеми, категорії, теорії: Навч. посібник для
ліцеїстів, гімназистів, студентів вузів. – К.: Педагогіка, 1996; Людина і
світ: Тематичне планування навчально-творчого курсу для випускних
класів, ліцеїв і гімназій. – К.: «Магістр-S», 1998 (у співавт); Людина і
світ: Навчальний посібник для ліцеїстів, гімназистів, вступників до
вищих навч. закладів. 5-те вид., перероб. і допов. – К.: Вища школа,
2001. (у співавт); Філософія: Навч. посіб. – 6-те вид., випр. і доп. – К.:
Вікар, 2006 (у співавт.); Філософія: ескізи для самопідготовки : Навч.
посіб. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008 (у співавт); Час соціальний // Соціальна філософія: Короткий енциклопедичний словник. –
К. – Харків: ВМП «Рубікон», 1997 (у співавт); Людина і світ: Словник.
– К.: ВІРА-Р, 1998 (у співавт.); Философская мысль восточных славян:
Биобиблиографический словарь. – К.: Парламентское издательство,
1999 (у співавт); Світогляд // Філософський енциклопедичний словник.
– К.: Абрис, 2002 (у співавт); Антропологічна єдність знання як підґрунтя архітектури сучасного гуманітарного знання // Філософські проблеми гуманітарних наук. – К., 2004; Сутність філософії як теоретичної основи світогляду // Філософські проблеми гуманітарних наук. –
К., 2005.; Нинілогія людського буття : Монографія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008.
Присвоєно звання «Ветеран праці Київського національного університету імені Тараса Шевченка» (2005 р.).
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Залеська Людмила Василівна
(15.07.1939, м. Новоекономічне, Донецької обл.).
Кандидат філософських наук, доцент.
У 1969 році закінчила філософський факультет Ростовського державного університету.
З 1974 по 1977 рік навчалася в аспірантурі по кафедрі філософії
гуманітарних факультетів (наук) Київського державного університету
ім. Т.Г. Шевченка. У 1978 році – асистент кафедри історії КПРС і наукового комунізму Київського інженерно-будівельного інституту. У
1983 році захистила кандидатську дисертацію.
З 1988 по 1998 рік працювала доцентом кафедри філософії гуманітарних наук.
Викладала нормативні та спеціальні курси: «Філософія», «Наука
як феномен культури».
Головні напрями наукових досліджень: соціальна філософія, філософія та методологія науки.
Основні наукові праці: Наука як елемент духовної культури суспільства. – К., 1977; Творческий характер гуманизации науки // Творчество как предмет философского исследования. – К., 1989; Наука как
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феномен культуры // Философские проблемы современного естествознания. – К., 1990; Філософія: Навч. посіб. – К., 1997 (у співав.).
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Зелінський Микола Юхимович
(08.01.1944, с. Моївка, Чернівецького р-ну,
Вінницької обл.).
Кандидат філософських наук, професор.
У 1971 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, а в 1979 році – аспірантуру по
кафедрі наукового комунізму.
У 1981 році захистив кандидатську дисертацію.
З 1979 по 2006 рік працював у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка асистентом, доцентом кафедри філософії
гуманітарних наук.
З 2007 року працює професором кафедри суспільних наук Українського державного університету фінансів і міжнародної торгівлі.
Викладав нормативні та спеціальні курси: «Філософія», «Футурологічні теорії особистості».
Головні напрями наукових досліджень: соціальне прогнозування,
соціальне проектування, соціально-філософські аспекти формування
особистості.
Основні наукові праці. Автор понад 60 наукових і навчальнометодичних публікацій, основними з яких є наступні: Людина майбут67
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нього: прогнози і пророцтва. – К., 1990; Духовні орієнтації молоді:
динаміка і формування. – К., 1994 (наук. ред.); Людина у сфері гуманітарного пізнання. – К., 1998 (укладач); Філософія: Навч. посіб., 1-8
вид. – К., 2000-2011 (у співавт.); Політологія. Підручник. – К., 2002 (у
співавт.); Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення). –1-2 вид.
– К.: Знання, 2012 (у співавт.); Соціальне передбачення як філософсько-методологічна проблема // Наук. вісник Чернівецького університету: Серія «Філософія». – 1997; Экстраполяция как метод прогнозирования будущего // Социальная онтология России. Сборник научных
статей. – Новосибирск. Изд-во НГТУ, 2013.
У 1985-1987 роках працював радником в Кабульському університеті (Демократична Республіка Афганістан).
Нагороджений медаллю «Захиснику Вітчизни» і Почесною грамотою Міністерства освіти Демократичної Республіки Афганістан
(1987р.).
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Касьян Володимир Іванович
(24.04.1929, с. Боромля, Тростянецького р-ну,
Сумської обл. – 2011, м. Київ).
Доктор філософських наук, професор.
У 1960 році закінчив історико-філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1965 році захистив
кандидатську дисертацію, а в 1980 році захистив докторську дисертацію.
З 1960 по 1985 рік працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри філософії Київського політехнічного інституту, завідувача кафедрою філософії Київського інституту культури.
У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
працював з 1985 по 2005 рік на посадах: завідувача кафедрою наукового комунізму; завідувача кафедрою політології; професором кафедри
філософії гуманітарних наук.
Член спеціалізованих вчених рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій в Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка та Інституті філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України.
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Викладав нормативні та спеціальні курси: «Філософія», «Соціальна філософія», «Соціальні наслідки науково-технічного прогресу».
Головні напрямки наукових досліджень: соціально-філософські
проблеми інформаційного суспільства, філософія українського менталітету, проблеми гуманізації науково-технічного прогресу, філософія
політики.
Основні наукові праці: З досвіду запровадження програмованого
навчання з філософії. – К., 1969(у співавт.); Науково-технічна революція і переваги соціалізму: монографія – К., 1976; Науково-технічна
революція і духовний розвиток особистості: монографія. – К., 1985;
Гуманізм і технократизм як типи духовної орієнтації // Духовні орієнтації молоді: динаміка і формування. – К., 1994; Суспільство соціальної рівноваги чи люди на роздоріжжі? // Віче. – 1997; Філософія: Навч.
посіб. – К.: Вікар, 1997 (у співавт.); Про деякі риси українського характеру // Людина в сфері гуманітарного пізнання. – К., 1998; Людина і
світ: Підручник. – К., 1999 (у співавт.); Філософія: Навч. посіб. – К.:
2003(у співавт.).
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Клепіков Олександр Іванович
(22.02.1938, м. Карлівка, Полтавської обл. –
05.07.2002, м. Київ).
У 1966 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1977 році захистив кандидатську дисертацію.
У 1971-1984 роках працював асистентом, старшим викладачем,
доцентом кафедри філософії Київського інституту інженерів цивільної
авіації.
З 1984 по 1986 рік працював доцентом кафедри філософії гуманітарних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 1986 по 1990 рік працював доцентом кафедри філософії Вищої
партійної школи ЦК КП України.
З 1990 по2002 рік працював у Академії водного транспорту
м. Києва.
Викладав нормативні курси: «Філософія», «Діалектичний матеріалізм».
Головні напрями наукових досліджень: соціальна філософія, філософія науки і техніки.
71

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ГУМАНІТАРНИХ НАУК: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Основні наукові праці: Философия и конкретные общественные
науки // Вісник Київського державного університету: Серія Філософія.
– К., 1970. - Вип. 4; Научные открытия и их судьбы // Знание и труд. –
1972; Формирование личности инженера в вузе. Проблемы воспитания
в процессе обучения: монография. – К., «Вища школа», 1982 (в соавт.);
Человек и перестройка: размышления ученых. – К.: Вища школа, 1989.
(в соавт.); Человеческий фактор: единство сознательности и деятельности: монография. – К.: Политиздат Украины, 1989. (в соавт.); Основи творчості особи. Навч. посіб. - К.: Вища школа, 1996. (у співавт.).
Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради УРСР, медалями «За освоение целинных земель» (1965 р.); «За доблестный труд»
(1970 р.), «В пам’ять 1500-ліття Києва» (1983 р.).
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Конверський Анатолій Євгенович
(15.09.1948, с. Горишківка, Томашпільського р-ну,
Вінницької обл.).
Академік НАН України, доктор філософських наук, професор.
У 1971 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, а в 1974 році – аспірантуру по
кафедрі логіки.
У 1975 році захистив кандидатську, а в 1992 році захистив докторську дисертацію.
З 1974 по 1985 рік працював викладачем, старшим викладачем,
доцентом кафедри філософії гуманітарних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 1980-1985 роках працював заступником декана філософського факультету з навчальної роботи. У 1992 році очолив кафедру логіки філософського факультету.
З 1995 року до теперішнього часу – декан філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Входить до складу редколегій низки наукових часописів, зокрема:
«Філософська думка», «Практична філософія», «Вісник Київського
національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія.
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Політологія», «Філософські проблеми гуманітарних наук», «Вища
школа».
Викладає нормативні курси: «Логіка», «Традиційна логіка», «Класична логіка», «Методологія науки», «Філософські проблеми логічного
аналізу наукового знання».
Головні напрями наукових досліджень: логіка та методологія науки, логіка наукового дослідження. Також вчений досліджує основні
властивості теорії як головного підсумку пізнавальної діяльності; природу методологічного аналізу наукового знання; шляхи виявлення
конкретно-наукової теорії у вигляді логічної моделі; зв'язок проблеми
обґрунтування теорії з основними ідеями сучасної логіки. Ці та інші
результати досліджень є вагомим внеском у розвиток вітчизняної науки.
Під керівництвом А.Є. Конверського захищено 5 докторських та
12 кандидатських дисертацій.
Основні наукові праці. Має понад 160 наукових та науковометодичних праць, основними з яких є наступні: Логіка: підручник. –
К., 1998; Теория и ее обоснование: монография. – К., 2000; Логіка
(традиційна та сучасна): підручник. – К., 2004; Філософська думка у
Київському університеті: історія і сучасність. – К., 2005; Логіка: підручник для студентів юридичних факультетів. – К., 2004; Логіка традиційна та сучасна: підручник. – К., 2007; Філософська та політологічна
освіта в Україні на перетині тисячоліть: монографія. – К., 2007 (у співавт.); Логіка (традиційна та сучасна): підручник для студ. вищ. навч.
закл. – 2-ге вид. – К., 2008; Ґенеза філософських студій у Київському
університеті: монографія. – 2-ге вид. – К., 2010 (у співавт.); Філософія
та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти): монографія. – К.: Видавничополіграфічний центр «Київський університет», 2011 (у співавт.); Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації / Зб. наук.
пр. – К., 2011(у співавт.); Логіка: підручник для студ. юрид. факультетів вищ. навч. закл. – 4- те вид., переробл. та допов. – К., 2012; Культурологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. – Х.: Фоліо, 2013 (у співавт.).
Нагороджений орденом «За заслуги», відзначено премією імені
Дмитра Чижевського НАН України, присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».
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Курочкін Павло Петрович
(05.03.1922, с. Олексіївка, Нікопольського р-ну,
Дніпропетровської обл. – 1989, м. Київ).
Кандидат філософських наук, доцент.
У 1950 році закінчив філософський факультет Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова.
У 1954 році захистив кандидатську дисертацію.
З 1953 по 1989 рік працював у Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка на посадах: асистента, старшого викладача, доцента. У 1979-1989 роках працював доцентом кафедри філософії гуманітарних наук.
Викладав нормативні та спеціальні курси: «Історичний матеріалізм», «Діалектичний матеріалізм», «Суспільний прогрес».
Головні напрями наукових досліджень: соціальна філософія, філософія історії.
Основні наукові праці: Теорії суспільного договору. – К., 1968;
Діалектика розвитку продуктивних сил і виробничих відносин. – К.,
1960; Суспільний прогрес – поступальний розвиток історії. – К.:
«Знання», 1965; Історична необхідність і свідома діяльність людей //
Вісник Київського державного університету: Серія Філософія. – К.,
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1968; Історична епоха і суспільний прогрес // Вісник Київського державного університету: Серія Філософія. – К., 1970.
Брав активну участь у бойових діях Великої Вітчизняної війни,
нагороджений бойовими й трудовими орденами та медалями. Інвалід
Великої Вітчизняної війни.
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Мартиненко Терентій Кирилович
(10.05.1915, с. Шестаково, Катеринопольського р-ну,
Черкаської обл. – 1985, м. Київ).
Кандидат філософських наук, доцент.
У 1940 році закінчив біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.
З 1940 по 1954 рік проходив військову службу в збройних силах
СРСР, пройшов шлях від рядового до підполковника.
У 1955 році захистив дисертацію й отримав науковий ступінь кандидата філософських наук.
З 1955 року працював у Київському державному університеті ім.
Т.Г. Шевченка на посадах: асистента, старшого викладача, доцента,
старшого наукового співробітника кафедри філософії природничих
факультетів. З 1978 року доцентом кафедри філософії гуманітарних
наук.
Викладав нормативні курси: «Історичний матеріалізм», «Діалектичний матеріалізм».
Головні напрями наукових досліджень: філософські питання біології, філософія та методологія науки.
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Основні наукові праці: Некоторые вопросы биологии. – К.: Знание, 1958; Наука и культура. – К., Изд-во КГУ, 1969; О творческом
сотрудничестве философов и естествоиспытателей // Коммунист Украины. – 1963; Некоторые вопросы генетики в связи с новыми достижениями биологической науки // Коммунист Украины. - 1967.
Брав активну участь у бойових діях Великої Вітчизняної війни,
нагороджений бойовими й трудовими орденами та медалями. Інвалід
Великої Вітчизняної війни.

78

ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ В ОСОБИСТОСТЯХ

Молчанов Іван Миколайович
(05.08.1941, с. Сергіївка, Саратського р-ну, Одеської обл.).
Кандидат філософських наук, доцент.
У 1969 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.
З 1969 по 1976 рік працював молодшим науковим співробітником
відділу діалектичного матеріалізму, завідуючим відділу редакції журналу «Філософська думка» Інституту філософії АН УРСР.
У 1977 році захистив кандидатську дисертацію.
1976 – 1992 роки – старший викладач, декан відділу партійних,
радянських і комсомольських працівників, доцент, завідувач кафедри
філософії Вищої партійної школи ЦК КП України.
З 1992 по 1997 рік працював доцентом кафедри філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а з 1997 по
2006 рік – доцент кафедри філософії гуманітарних наук.
Викладав нормативні та спеціальні курси: «Філософська антропологія», «Філософсько-світоглядні та методологічні проблеми антропосоціогенезу».
Головні напрями наукових досліджень: філософська антропологія,
соціальна філософія.
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Основні наукові праці: Філософсько-соціологічні проблеми сучасної науково-технічної революції. – К.: Наукова думка, 1976 (у співавт.); Человек и мир человека. – К.: Наукова думка, 1977 (в соавт.);
Man and Man’s Word. – К.: Наукова думка, 1984 (у співавт.); Философия: Изучение вузовского курса на основе альтернативной программы.
– К.: УМК ВО, 1990 (в соавт.); Философия: Учеб. пособие для студ.
вузов. – К.: Фіта, 1994 (в соавт.); Людина у сфері гуманітарного пізнання. – К.: Укр. Центр дух. культури, 1998 (у співавт.); Філософія:
Навч. посіб. – К.: Вікар, 2003 (у співавт.).
Нагороджений медалями: «За освоение целинных земель», «В
пам’ять 1500-ліття Києва».
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Мороз Борис Іванович
(22.03.1939, м. Городище, Черкаської обл.).
Кандидат філософських наук, доцент.
У 1970 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.
У 1979 році захистив кандидатську дисертацію.
З 1992 по 1999 рік працював доцентом кафедри гуманітарних дисциплін, кафедри порівняльної політології та регіонознавства Інституту
міжнародних відносин Київського національного університету імені
Тараса Шевченка. 1999 – 2006 роки – доцент кафедри філософії гуманітарних наук.
Викладав нормативні та спеціальні курси: «Основні проблеми світової філософії», «Філософія», «Історія політичних та правових
вчень», «Порівняльна політологія», «Філософсько-правові питання
теорії справедливості», «Філософія політики».
Головні напрями наукових досліджень: соціальна філософія, філософія політики.
Основні наукові праці: Суспільство соціальної справедливості. –
К.: Знання, 1985; Гарант оновлення суспільства: становлення соціальної справедливості // Демократія і соціалістична справедливість. К.:
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Політвидав України, 1989 (у співавт.); Справедливость социальная //
Социологичесский справочник. – К., 1990; Концепція соціальної справедливості у вченні Дж. Роулза // Українські проблеми. – 1995; Справедливість як політико-правова категорія // Вісник Академії державного управління. – 1996; Філософія: Навч. посіб. – К.: Вікар, 2003 (у співавт.).
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Нелеп Анатолій Тарасович
(14.03.1923, с. Панюти, Чернігівської обл., 10.04.1984, м. Київ).
Доктор філософських наук, професор.
У 1954 році закінчив історико-філософський факультет (відділення філософії) Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.
У 1958 році захистив кандидатську, а в 1973 році захистив докторську дисертацію.
У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
працював з 1962 по 1984 рік на посадах: доцента, професора кафедри
філософії гуманітарних наук, директора Інституту підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук.
Викладав нормативні та спеціальні курси: «Філософія», «Методика викладання філософії».
Головні напрями наукових досліджень: соціальна філософія, методика викладання філософії.
Основні наукові праці: Теоретические и методологические основы
преподавания философии. – К., 1972; Теоретические проблемы преподавания марксистско-ленинской философии. – К., 1973; Критика антимарксистских экономических теорий в курсе политической экономии
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социализма // Вопросы общественных наук. – К., 1982; Новые методы
обучения в преподавании общественных наук. – К., 1983; Активизация
познавательной деятельности студентов в изучении общественных
наук // Вопросы общественных наук. – К., 1984; Аграрные отношения
развитого социалистического общества // Вопросы общественных наук. – К., 1984; Методика критики буржуазной идеологии в курсе диалектического материализма // Вопросы общественных наук. – К., 1984.
Брав активну участь у бойових діях Великої Вітчизняної війни,
нагороджений орденом Червоної Зірки, медаллю «За відвагу», орденом
Трудового Червоного Прапора та іншими державними відзнаками
СРСР.
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Ніколаєнко Леонід Григорович
(10.07.1944, м. Димитрів, Красноармійського р-ну,
Донецької обл.).
Кандидат філософських наук, доцент.
У 1974 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1979 році закінчив аспірантуру
філософського факультету та захистив кандидатську дисертацію.
У Київському державному університету ім. Т.Г. Шевченка працює
з 1974 року: старшим лаборантом, асистентом, доцентом кафедри філософії гуманітарних наук.
На даний час працює доцентом кафедри галузевої соціології факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Викладає нормативні та спеціальні курси: «Філософія», «Діалектичний матеріалізм», «Соціологія культури».
Головні напрями наукових досліджень: соціальна філософія, соціологія культури, соціологія емоцій.
Основні наукові праці: Социальный опыт как проблема гносеологического исследования // Проблемы философии. – К., 1978; Методичні питання визначення показників у соціології культури // Проблеми
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соціології. – К., 1995; Сутність інтерпретаційних процедур // Вісник
Київського університету. Серія: Соціологія. Педагогіка. Психологія. –
К.: Вища школа, 1995; Статті: «Віра», «Досвід соціальний», «Культура
масова», «Культурний конфлікт», «Мода», «Соціальна міфологія»,
«Соціальна революція», «Соціальний контроль», «Соціальний показник», «Соціологія вільного часу», «Соціологія культури», «Субкультура» // Короткий енциклопедичний словник. Соціологія. – К.: Український центр духовної культури, 1998; Гримаси сучасної сміхотерапії
(культура сміху в соціологічному вимірі) // Соціологічні технології. –
Київ-Запоріжжя-Одеса, 2000; Анекдотичні образи: технології виявлення скритих смислів // Соціологічні технології. – Київ-ЗапоріжжяОдеса, 2002.
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Решетник Сергій Федорович
(22.04.1924, с. Білоцерківка, Велико-Багачанського р-ну,
Полтавської обл. – 1985, м. Київ).
Доцент.
У 1950 році закінчив філософський факультет, а в 1951 році – курси викладачів суспільних наук Київського державного університету
ім. Т.Г. Шевченка.
У 1951-1963 роки працював асистентом, старшим викладачем кафедри діалектичного й історичного матеріалізму. З 1963 по 1985 рік
працював старшим викладачем, доцентом кафедри філософії гуманітарних факультетів (наук) Київського державного університету ім. Т.Г.
Шевченка.
Викладав нормативні та спеціальні курси: «Історичний матеріалізм», «Ленінізм і наукове питання».
Головні напрями наукових досліджень: історія філософії, соціальна філософія.
Основні наукові праці: Стаття «Гегемония пролетариата» // Украинская Советская Энциклопедия. – Т. 3. – 1961; «Містика»; «Містифікація»; «Народність» // Українська Радянська Енциклопедія. – Т. 9. –
1963; «Національність» // Українська Радянська Енциклопедія. – Т. 10.
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– 1964; Про поняття «соціально-етнічні форми спільності людей» //
Вісник Київського державного університету: Серія Філософія. – К.,
1973; Про закономірності становлення і розвитку радянського народу
як нової історичної спільності людей // Проблеми філософії. – К., 1976.
Брав активну участь у бойових діях Великої Вітчизняної війни (у
1942– 1944 роках був бійцем партизанського загону). Нагороджений
бойовими й трудовими орденами та медалями. Інвалід Великої Вітчизняної війни.
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Розумний Володимир Павлович
(10.04.1943, с. Яцьки, Васильківського р-ну,
Київської обл.).
Кандидат філософських наук, доцент.
У 1968 році закінчив Московський лісотехнічний інститут за спеціальністю: «Автоматизація і комплексна механізація машинобудівельної промисловості». У 1974 році закінчив аспірантуру по кафедрі
філософії Московського авіаційного інституту ім. С. Орджонікідзе, а з
1979 по 1980 рік працював старшим викладачем кафедри філософії
цього ж навчального закладу.
У 1980 році захистив кандидатську дисертацію.
З 1984 по 1989 рік працював лектором, заступником завідувача
відділу науки і навчальних закладів Київського обласного комітету КП
України.
З 1987 по 2006 рік працював доцентом кафедри філософії гуманітарних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Викладав нормативні курси: «Філософія», «Соціальна філософія».
Головні напрями наукових досліджень: соціальна філософія, філософія культури.
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Основні наукові праці: Духовні орієнтації молоді: динаміка формування. – К., 1994 (у співавт.); Філософія: Навч. посіб. – К.: Вікар,
1997 (у співавт.); Філософія: Курс лекцій. 2-ге вид., перероб. і доп. –
К.: Вікар, 2001 (у співавт.); Українська та зарубіжна культура: Навч.
посіб. – К., 2000 (у співавт.).
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Самардак Микола Миколайович
(15.03.1951, с. Надиковка, Козелецького р-ну,
Чернігівської обл.).
У 1978 році закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка.
З 1978 року по 1985 рік працював на посадах асистента кафедри
філософії Львівського політехнічного інституту, асистента кафедри
філософії і політекономії Чернігівського державного педагогічного
інституту ім. Т.Г. Шевченка, асистента кафедри філософії і наукового
комунізму Київського торговельно-економічного інституту.
У 1985 році закінчив аспірантуру по кафедрі філософії Інституту
підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук при Київському
державному університеті імені Т.Г. Шевченка.
У 1986 році захистив кандидатську дисертацію.
З 1987 по 1993 рік працював на посаді асистента кафедри філософії гуманітарних наук Київського національного університету імені
Тараса Шевченка.
Викладав нормативні курси: «Діалектичний матеріалізм», «Філософія».
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Головні напрями наукових досліджень: історія філософії, соціальна філософія.
Основні наукові праці: Проблема соотношения общественого и
индивидуального сознания в социологии познания Э. Дюркгейма. –
М.: ИНИОН АН СССР, 1980; Проблема общественного идеала в философии Гегеля. // Проблемы философии. Республиканский межведомственный научный сборник. - К., 1984; Специфика мировоззренческого
освоения действительности и философия. // IV Всесоюзные философские чтения молодых ученых. Тезисы к конференции. – М., 1984.
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Семашко Михайло Іванович
(30.07.1922, м. Донецьк – 1997, м. Київ).
Кандидат філософських наук, доцент.
У 1952 році закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка.
З 1952 по 1955 рік працював лектором в Музеї В.І. Леніна.
У 1958-1960 роки працював завідуючим кабінету філософії Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка. У 1964 році захистив кандидатську дисертацію.
З 1964 по 1986 рік працював на посадах старшого викладача, доцента кафедри філософії Вищої партійної школи ЦК КП України.
З 1986 по 1991 рік працював доцентом кафедри філософії гуманітарних наук Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка.
Викладав нормативні курси: «Історичний матеріалізм», «Діалектичний матеріалізм».
Головні напрями наукових досліджень: теорія пізнання, соціальна
філософія.
Основні наукові праці: Діалектико-матеріалістична концепція розвитку. – К., 1973; Про принципи комуністичної моралі. – К., 1963.
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Брав активну участь у бойових діях Великої Вітчизняної війни.
Нагороджений бойовими й трудовими орденами та медалями. Інвалід Великої Вітчизняної війни.
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Сергієнко Петро Панасович
(23.08.1946, с. Закутенці, Богуславського р-ну,
Київської обл. – 10.07.1997, м. Київ).
Кандидат філософських наук, доцент.
У 1973 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, а в 1978 році – аспірантуру по
кафедрі філософії гуманітарних факультетів (наук).
У 1982 році захистив кандидатську дисертацію.
З 1978 по 1997 рік працював асистентом, старшим викладачем,
доцентом кафедри філософії гуманітарних наук.
Викладав нормативні та спеціальні курси: «Філософія», «Масова
політична свідомість: проблеми формування і розвитку».
Головні напрями наукових досліджень: соціальна філософія, філософія свідомості, філософія культури.
Основні наукові праці. Автор понад 60 наукових і навчальнометодичних публікацій, основними з яких є наступні: Масова політична свідомість і перебудова. – К., 1989; Духовная культура личности
педагога: сущность и проблемы. – К., 1989 (в соавт.); Масова політична свідомість: проблеми формування і розвитку: монографія. – К.: Либідь, 1990; Духовне оновлення соціалізму. – К.: Либідь, 1990 (у спів95
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авт.); Політологія сьогодні і завтра. – К.: Знання, 1991; Політичне мислення: проблема формування та розвитку. – К., 1991; Соборна Україна:
від ідеї до життя. – К., 1993.
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Середа Галина Володимирівна
(13.01.1953, м. Рига).
Кандидат філософських наук, доцент.
У 1976 році закінчила філософський факультет Московського
державного університету ім. М.В. Ломоносова, а в 1984 році – аспірантуру.
У 1986 році захистила кандидатську дисертацію.
З 1985 по 1996 рік працювала асистентом, доцентом кафедри філософії гуманітарних наук. З 1996 року працює доцентом кафедри релігієзнавства філософського факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
Викладає нормативні та спеціальні курси: «Релігієзнавство», «Соціологія релігії», «Історія державно-церковних відносин», «Протестанська філософія і теологія», «Східні релігії», «Сучасний протестантизм».
Головні напрями наукових досліджень: сучасна західна філософія,
сучасна релігійна філософія, соціологія релігії, історія державноцерковних відносин, протестантська філософія і теологія, релігії Сходу.
Основні наукові праці. Автор понад 90 наукових і навчальнометодичних публікацій, основними з яких є наступні: Філософія: Навч.
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посіб., 1-8 вид. – К., 2000-2011 (у співавт.); Релігієзнавство: Підручник.
– К., 2000 (у співавт.); Філософська та політологічна освіта в Україні
на перетині тисячоліть: монографія. – К., 2007 (у співавт.); Соціологія
релігії: Навчально-методичний комплекс дисципліни. – К., 2008; Релігієзнавство. Навчально-методичний посібник. – К., 2008.
Нагороджена Почесною грамотою Київського міського голови
(2003 р.).

98

ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ В ОСОБИСТОСТЯХ

Скрипка Петро Іванович
(27.08.1936, с. Мар’янівка, Поліського р-ну, Київської обл.).
Кандидат філософських наук, професор.
У 1958 році закінчив історичний факультет Ужгородського державного університету, а в 1972 році – аспірантуру філософського факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.
З 1972 по 1974 рік працював асистентом, старшим викладачем кафедри філософії Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1973 році захистив кандидатську дисертацію.
З 1974 року по 1992 рік працював старшим викладачем, доцентом,
професором кафедри філософії Вищої партійної школи ЦК КП України. Протягом 1982-1988 років працював деканом відділення Вищої
партійної школи, а після її реорганізації з 1990 по 1992 рік – деканом
факультету політології Київського інституту політології і соціального
управління.
У 1992-2006 роках працював професором кафедри філософії гуманітарних наук Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.
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Виконував обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради з філософських наук по захисту докторських та кандидатських дисертацій.
Викладав нормативні та спеціальні курси: «Філософія», «Культура міжнаціональних відносин».
Головні напрями наукових досліджень: соціальна філософія, філософія культури, культура міжнаціональних відносин.
Основні наукові праці: Научные основы руководства развития
общества. – К, 1979; Научные основания руководства формирования
нового человека. – К., 1985 (у співавт.); К вопросу о формировании
национального самосознания // Межнац. отношения и нац. политика.
Материалы “круглого стола”. – М., 1989; Філософія: Навч. посіб. – К.:
Вікар, 1997 (у співавт.); Філософія: Курс лекцій, 1-3-ге вид. – К.: Вікар,
2000-2003 (у співавт.); Філософія: Навч. посіб. – К.: КСУ, 2002 (у співавт.); Людина і світ: Підручник. – К., 1999 (у співавт.); Людина і світ:
Підручник, 2-ге вид., випр. і допов. – К.: Знання, 2001 (у співавт.).
Присвоєно почесне звання «Заслужений працівник вищої школи»
(1986 р.).
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Скуратівський Віталій Андрійович
(10.10.1946, с. Скурати, Малинського р-ну,
Житомирської обл.).
Доктор філософських наук, професор.
У 1973 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1978 році захистив кандидатську дисертацію, а в 1994 році - докторську дисертацію.
З 1973 по 1988 рік працював в Київському інституті народного господарства на посадах старшого викладача, доцента кафедри філософії
і наукового комунізму.
У 1988 -1995 роках працював доцентом кафедри філософії гуманітарних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 1996 по 2000 рік – завідувач кафедри соціальної й гуманітарної
політики Національної академії державного управління при Президентові України. На даний час працює професором у вказаному навчальному закладі.
Викладав нормативні та спеціальні курси: «Філософія», «Діалектика міжнаціональних відносин», «Культура міжнаціонального спілкування».
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Головні напрями наукових досліджень: соціальна філософія, історія філософії, філософські проблеми розвитку національної культури.
Основні наукові праці: Интернациональное воспитание молодёжи
// Информационный сборник. – К., 1978; Студенческая молодежь как
объект интернационального воспитания // Комплексное изучение человека и формирование всесторонне развитой личности. – М., 1978;
Социальная активность личности как фактор формиирования её нравственной культуры // Нравственная культура личности. – К., 1986; Культура міжнаціонального спілкування: проблеми регулювання і саморегулювання. – К., 1991; Етно-політична культура: діалектика
об’єктивної саморегуляції, регулювання і саморегулювання. – К., 1992;
Етно-національна культура як саморегульована система. – К.,1993;
Основи соціальної політики. – К., 2002 (у співавт.).
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Тенькова Людмила Володимирівна
(29.05.1955, м. Київ).
Кандидат філософських наук, доцент.
У 1977 році закінчила філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1988 році захистила кандидатську дисертацію.
З 1988 по 1996 рік працювала асистентом, старшим викладачем,
доцентом кафедри філософії гуманітарних наук.
Викладала нормативний курс: «Філософія».
Головні напрями наукових досліджень: історія філософії, соціальна філософія.
Основні наукові праці: Соціальний конформізм як явище сучасного капіталістичного суспільства. – К., 1988; Соціальний конформізм та
його подолання. – К., 1990; Особа та суспільство. – К., 1991; Філософія: Навч. посіб. – К.: Вікар, 1997 (у співавт.).
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Ткаченко Костянтин Андрійович
(31.05.1914, м. Щербаков, Ярославської обл. –
1989, м. Київ).
Кандидат філософських наук, доцент.
У 1940 році закінчив історико-філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1954 році захистив
кандидатську дисертацію.
З 1946 по 1963 рік працював викладачем, старшим викладачем,
доцентом кафедри діалектичного і історичного матеріалізму Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. А з 1963 по 1974 рік –
доцент кафедри філософії гуманітарних наук.
Викладав нормативні курси: «Філософія», «Діалектичний матеріалізм», «Історичний матеріалізм».
Головні напрями наукових досліджень: історія філософії, соціальна філософія.
Основні наукові праці: Історичний матеріалізм: Посібник. – К.:
вид. КДУ, 1960 (у співавт.); Суспільство і особа // Вісник Київського
державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Серія «Філософія». –
1962; Теорія класів і класової боротьби // Газета «Київська правда» від
7 – 8 лютого, 1966; Людина і природа // Газета «Літературна Україна»
від 25 листопада, 1967; Людина і суспільство // Вісник Київського
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державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Серія «Філософія». –
1970.
Нагороджений медаллю за доблесну працю в дні Великої Вітчизняної війни (1945 р.).
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Федоренко Євгеній Григорович
(07.08.1903, с. Раковина, Овруцького р-ну, Житомирської обл. – 1987,
м. Київ).
Доктор філософських наук, професор.
У 1933 році закінчив історико-економічний факультет Одеського
державного університету, а в 1941 році – аспірантуру по кафедрі філософії Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1947
році захистив кандидатську, а в 1962 році – докторську дисертацію.
З 1938 по 1963 рік працював у Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри діалектичного й історичного
матеріалізму. У 1946-1952 роках був заступником декана філософського факультету та за сумісництвом працював завідувачем кафедри філософії Вищої партійної школи ЦК КП України.
З 1963 по 1985 рік – професор кафедри філософії гуманітарних
наук.
Викладав нормативні курси: «Філософія», «Діалектичний матеріалізм», «Історичний матеріалізм».
Головні напрями наукових досліджень: історія філософії, соціальна філософія, етика.
Підготував 5 докторів і 65 кандидатів філософських наук.
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Основні наукові праці. Автор понад 80 наукових і навчальнометодичних публікацій, основними з яких є наступні: Роль народных
масс и личности в истории. – М.:Политиздат,1957; Коммунистическая
нравственность. – К.: изд-во КГУ, 1959; Основы марксистсколенинской этики. – К.: изд-во КГУ, 1965; Вопросы диалектического
материализма. – К.: Госмедиздат, 1964 (в соавт.); Суспільний прогрес і
мораль // Філософська думка. – 1971; Врачебная этика.– К.: изд-во
«Здоровье», 1978 (в соавт.); Етика і сучасна наука // Філософська думка. - 1974.
Брав активну участь у бойових діях Великої Вітчизняної війни,
нагороджений бойовими й трудовими орденами та медалями. Присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки Української РСР»
(1982р.).
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Ханчич Микола Григорович
(14.02.1948, с. Листвин, Овруцького р-ну,
Житомирської обл. – 22.11.2008, м. Київ).
Кандидат філософських наук, доцент.
У 1975 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1981 році закінчив аспірантуру та захистив кандидатську дисертацію.
З 1975 по 1978 рік працював асистентом кафедри філософії Вінницького політехнічного інституту. У 1982-2008 роках – асистент кафедри діалектичного матеріалізму, доцент кафедри філософії гуманітарних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Викладав нормативні та спеціальні курси: «Філософія», «Методика викладання філософії», «Теорія пізнання».
Головні напрями наукових досліджень: соціальна філософія, теорія пізнання.
Основні наукові праці: Материалистическая диалектика – методологическая основа развития науки. – К.: Высшая школа, 1983 (в соавт.); Філософія: Навч. посіб., 3-тє вид. – К., 2003 (у співавт.); Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. − К.: Знання,
2009 (у співавт.).
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Черноволенко Вілен Пилипович
(26.01.1929, м. Монастирище, Вінницької обл.
(тепер Черкаської)
Кандидат філософських наук, доцент.
У 1952 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, а в 1955 році – аспірантуру по
кафедрі діалектичного й історичного матеріалізму.
У 1967 році захистив кандидатську дисертацію.
З 1956 по 1959 рік працював старшим викладачем кафедри філософії Донецького індустріального інституту. У 1959-1962 роках - молодший науковий співробітник Інституту філософії АН УРСР. З 1962
по 1969 рік - старший викладач кафедри діалектичного й історичного
матеріалізму, доцент кафедри філософії гуманітарних наук Київського
державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1968-1969 році виконував обов’язки заступника декана філософського факультету з виховної
роботи.
З 1969 року працював завідувачем відділу методології, методики і
техніки конкретних соціальних досліджень Інституту філософії АН
УРСР; провідним науковим співробітником Інституту соціології НАН
України.
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Викладав нормативні та спеціальні курси: «Вступ до філософії»,
«Діалектичний матеріалізм», «Теорія пізнання».
Головні напрями наукових досліджень: історія філософії, соціальна філософія, філософія й методологія науки.
Основні наукові праці: Статті «Мировоззрение», «Мир», «Природа», «Рассел», «Долг», «Покой» // Украинская Советская Энциклопедия. - К., 1962 – 1963; Логика и методология науки. – К., 1964 (в соавт.); Логика научного исследования. – М., 1965 (в соавт.).
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Шашкова Людмила Олексіївна
(23.08.1960, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл.).
Доктор філософських наук, професор.
У 1984 році закінчила філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1987-1990 роках навчалася в
аспірантурі по кафедрі філософії та методології науки. У Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 1990 року: асистентом, доцентом кафедри філософії та методології науки
(1990-2003); доцентом, професором кафедри філософії гуманітарних
наук (2003-2012); з 2012 року – завідувачем кафедри філософії філософського факультету.
У 1990 році захистила кандидатську, а в 2009 році – докторську
дисертацію.
З 2002 по 2012 рік на громадських засадах працювала секретарем
вченої ради філософського факультету. З 2004 року – вчений секретар
спеціалізованої вченої ради, член спеціалізованої вченої ради. Заступник головного редактора альманаху «Філософські проблеми гуманітарних наук».
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Викладає нормативні та спеціальні курси: «Історія науки і техніки», «Наука і релігія», «Теорія пізнання: основи соціальної епістемології», «Парадигма діалогічності в сучасній філософії».
Головні напрями наукових досліджень: філософія та методологія
науки, наука і релігія, теорія пізнання, епістемологія, історія науки.
філософія гуманітарного знання.
Під науковим керівництвом захищені 1 докторська і 5 кандидатських дисертацій.
Основні наукові праці. Автор понад 60 наукових публікацій, в тому числі біля 40 наукових статей, серед яких основними є наступні:
Діалог науки і релігії в культурно-історичному контексті: монографія.
- К.: Грамота, 2008; Діалогічний вимір гуманітарного знання: монографія. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2011 (у співавт.); Наука і
релігія в перспективі діалогу // Горизонти розуму. Збірник наукових
праць. Центр учбової літератури. - К., 2012 (у співавт.); Діалогічний
вимір соціальної комунікації // Сучасна українська філософія: традиції,
тенденції, інновації: збірник наукових праць. – К.: Видавничополіграфічний центр «Київський університет», 2011 (у співавт.); Гуманітарне знання у проектах некласичної епістемології // Філософія та
політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти): монографія. – К.: Видавничополіграфічний центр «Київський університет», 2011 (у співавт.); Гуманітарне знання в сучасному філософському просторі // Філософська та
політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007 (у співавт.); Основи історії науки і техніки.
Навчальний посібник. – К., 1997 (у співавт.); Філософія: хрестоматія
(від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України
Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009 (у співавт.); Філософія: підручник
для студентів вищих навчальних закладів. – Х.: Фоліо, 2013 (у співавт.).
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Шинкарук Олена Володимирівна
(25.01.1949, м. Бобровиця, Чернігівської обл. –
24.07.2001, м. Київ).
Доцент.
У 1971 році закінчила філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, а в 1976 році – аспірантуру.
З 1971 по 2001 працювала асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри філософії гуманітарних наук Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.
Викладала нормативні та спеціальні курси: «Філософія», «Методика викладання філософії».
Головні напрями наукових досліджень: історія філософії, соціальна філософія.
Основні наукові праці. Автор понад 40 наукових і навчальнометодичних публікацій, основними з яких є наступні: Філософія: Навч.
посіб. – К.: Вікар, 1997 (у співавт.); Людина і світ: Підручник. – К.,
1999 (у співавт.); Антична філософія: Навч. посіб. – Одеса, 2000 (у
співавт.); Філософія Середньовіччя: Навч. посіб. – Одеса, 2000 (у співавт.); Філософія Відродження: Навч. посіб. – Одеса, 2000 (у співавт.);
Філософія Нового часу: Навч. посіб. – Одеса, 2000 (у співавт.); Філо113
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софія Просвітництва: Навч. посіб. – Одеса, 2000 (у співавт.); Класична
німецька філософія: Навч. посіб. – Одеса, 2000 (у співавт.); Філософія:
Курс лекцій. 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Вікар, 2001 (у співавт.).
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Шовкопляс Віктор Опанасович
(20.01. 1922, с. Лавочки, Лубенського р-ну,
Полтавської обл. – 1993, м. Київ).
Кандидат філософських наук, доцент.
У 1952 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, а в 1964 році – аспірантуру.
У 1965 році захистив кандидатську дисертацію.
З 1952 по 1956 рік працював лектором в Музеї В.І. Леніна. У 1956
– 1960 роках – редактор газети «Метробудівець». З 1959 по 1964 рік
працював викладачем кафедри діалектичного й історичного матеріалізму Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, науковим
співробітником Інституту філософії АН УРСР. У 1964 – 1985 роках –
старший викладач, доцент кафедри філософії Київського автомобільно-дорожного інституту.
З 1985 по 1989 рік працював доцентом кафедри філософії гуманітарних наук Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.
Викладав нормативний курс: «Діалектичний матеріалізм».
Головні напрями наукових досліджень: філософські проблеми соціального управління і прогнозування, філософія науки і техніки, теорія пізнання.
115

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ГУМАНІТАРНИХ НАУК: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Основні наукові праці: Пізнання дійсності методами кібернетики.
– К., 1963; Пізнання дійсності методами кібернетики. – К., 1963; Гносеологічна природа категорій кібернетики. – К., 1965; Інформаційна
природа мислення // Філософські проблеми природознавства. – К.,
1964; Взаємодія природничих і соціальних знань у становленні наукової соціології // Проблеми філософії. – 1981. - №55.
Брав активну участь у бойових діях Великої Вітчизняної війни.
Нагороджений бойовими й трудовими орденами та медалями. Інвалід
Великої Вітчизняної війни.
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ЛАБОРАНТИ КАФЕДРИ

Дмитриченко Галина Миколаївна
(26.04.1928, м. Дніпропетровськ - 07.02.2007, м. Київ).
Старший лаборант.
У 1951 році закінчила факультет філології Київського державного
університету ім. Т.Г.Шевченка.
З 1951 по 1968 рік працювала вчителем української мови і літератури середньої загальноосвітньої школи №118 міста Києва. У 19681972 роках – лаборант, старший лаборант кафедри загального мовознавства і класичної філології факультету філології Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. З 1972 по 1973 рік працювала
завідувачем кабінету методики мови і літератури факультету філології.
У 1973-1998 роках – вчений секретар Ради ректорату університету.
З 1998 по 2007 рік працювала старшим лаборантом кафедри філософії гуманітарних наук філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
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Ярмоліцька Наталія Вікторівна
(24.07.1963, м. Київ).
Кандидат філософських наук, молодший науковий співробітник.
У 1988 році закінчила філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка.
З 1982 по 1997 рік працювала лаборантом, старшим лаборантом
кафедри філософії гуманітарних наук. У 1997-2009 роках – старший
лаборант кафедри політичних наук.
У 2009 році захистила кандидатську дисертацію.
З лютого 2009 року по теперішній час – молодший науковий співробітник філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
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Балюк Руслана Вадимівна
(06.02.1985, м. Вінниця).
Кандидат філософських наук.
У 2007 році закінчила філософський факультет відділення філософія Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а
в 2011 - аспірантуру по кафедрі філософії гуманітарних наук.
У 2011 році захистила кандидатську дисертацію.
З 2011 року працює доцентом кафедри українознавства Державного університету телекомунікацій.
З 2013 року працює за сумісництвом асистентом кафедри філософії гуманітарних наук Київського національного університету імені
Тараса Шевченка.
Викладає курси: «Філософія», «Соціальна філософія», «Філософські проблеми наукового пізнання», «Теорія пізнання», «Культурологія».
Головні напрямки наукових досліджень: соціальна філософія, філософія історії, філософія культури.
Основні наукові праці: Поліфонічність змісту поняття «традиція»:
соціально-філософський аспект // Філософські проблеми гуманітарних
наук. – К.: 2007; Співвідношення понять «традиція» та «новаторство»
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в контексті сучасної філософії // Філософські проблеми гуманітарних
наук. – К.: 2009; Традиції та перспективи сталого розвитку українського суспільства // Філософські проблеми гуманітарних наук. – К.: 2010;
Соціальна одночасність традицій та новаторства // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць; гол. ред. В. В. Лях. – К.: 2010;
Антропологічна сутність традиції як філософський принцип // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету –
2010» (21-22 квітня 2010 року): Матеріали доповідей та виступів. – К.,
2010. – Ч. II; Традиція як комунікація у філософії постмодернізму //
Матеріали ІХ наукової конференції «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті». – К., 2012.
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Бобровська Ірина Юріївна
(01.02.1977, м. Київ).
Кандидат філософських наук, асистент.
У 2002 році закінчила Національний педагогічний університет ім.
М.П. Драгоманова, у 2006 р. – магістратуру Центрального інституту
післядипломної педагогічної освіти при АПН України. З 2005 по 2008
рік навчалася в аспірантурі по кафедрі філософії гуманітарних наук
філософського факультету Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.
У 2008 році захистила кандидатську дисертацію.
З 1995 по 2005 рік працювала в Міністерстві закордонних справ
України та була у довготермінових відрядженнях у Посольствах України в Російській Федерації і Соціалістичній Республіці В’єтнам. У 2009
- 2013 роках працювала доцентом кафедри психології Інституту психології та соціально-політичних наук Київського міжнародного університету.
З 2013 року працює асистентом кафедри філософії гуманітарних
наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Викладає нормативний курс: «Філософія».
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Головні напрямки наукових досліджень: філософія культури, соціальна філософія, міжкультурна комунікація, філософія гумору.
Основні наукові праці. Автор понад 30 наукових та навчальнометодичних публікацій, основними з яких є наступні: Соціальнопсихологічне забезпечення розвитку особистості у сфері вищої освіти:
монографія. – К., 2010 (у співавт.); Психологічне підґрунтя стереотипізації в глобалізованому світі // Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки. – К. – 2009; Перспективи мультикультурної освіти: соціально-філософський аспект // Мультиверсум.
Філософський альманах. – К, 2011 (у співавт.); Психологічні аспекти
використання гумору в навчальному процесі // Вища освіта України –
Додаток 2 до №3, том VI (31), – 2011. – Тематичний випуск «Вища
освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»; Концепт психології політичного гумору: суперечності становлення // Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.
Серія: «Психологічні науки: проблеми і здобутки». – К., 2011; Теорії
гумору у філософській традиції // Психологічні науки: проблеми і здобутки – Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психологопедагогічні читання». – 2012. – Т.1.
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Власенко Федір Павлович
(07.03.1982, м. Чернігів).
Кандидат філософських наук, асистент.
У 2004 році закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а в 2007 році – аспірантуру по кафедрі філософії гуманітарних наук.
У 2008 році захистив кандидатську дисертацію.
У 2004-2005 роках працював провідним, головним спеціалістом в
Державному комітеті України у справах релігій. З 2005 по 2009 рік
працював головним спеціалістом, начальником відділу реєстрації релігійних організацій Управління у справах релігій Київської міської
державної адміністрації. У 2008-2010 роках працював старшим викладачем кафедри філософії Київського національного лінгвістичного
університету.
З 2009 року працює асистентом кафедри філософії гуманітарних
наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Викладає нормативні та спеціальні курси: «Філософія», «Теорія
пізнання: основи соціальної епістемології».
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Головні напрями наукових досліджень: соціальна філософія, соціально-філософські аспекти формування особистості, сучасні теорії
інформаційного суспільства.
Основні наукові праці. Автор понад 30 наукових і навчальнометодичних публікацій, основними з яких є наступні: Культура в сучасних трансформаційних процесах: монографія. – Ніжин, 2011 (у
співавт.); Соціокультурні та природні чинники соціалізації людини
//Практична філософія. – 2005; Культурна трансформація в сучасній
Україні: сутність та тенденції розвитку // Актуальні філософські та
культурологічні проблеми сучасності.- К., 2009. (у співавт.); До питання систематизації категорій філософії // Гілея: науковий вісник. – К.,
2012. (у співавт.); Ідеологічні основи національного буття // Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2012. (у співавт.); Економічні детермінанти соціалізації індивіда в суспільстві споживання // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2012. – (у співавт.); Концепція міфотворчості
О.О. Потебні // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної
академії: збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2013. (у співавт.); Віртуальна реальність як простір соціалізації індивіда // Гуманітарний
вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових
праць. – Запоріжжя, 2014.; Синергетична модель соціалізаційного процесу // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К., 2014; Специфіка
соціалізації індивіда в умовах формування інформаційного суспільства
в Україні // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник
Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2014.
Нагороджений Подякою Київського міського голови (2006р.).
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Гончаренко Марина Михайлівна
(15.02. 1961, смт. Митрофанівка, Кантемирівського р-ну,
Воронізької обл.).
Кандидат філософських наук, асистент.
У 1995 році закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2005 році захистила
кандидатську дисертацію. З 2007 року працює на посаді асистента кафедри філософії гуманітарних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Викладає нормативний курс: «Філософія».
Головні напрями наукових досліджень: соціальна філософія, філософія історії, філософія екології.
Основні наукові праці: Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. − К.: Знання, 2009, 2012 (у співавт.); Екологічна
парадигма освіти та культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Філософія. Політологія. – К.: ВПЦ
«Київський університет», 2002; Соціально-екологічні відносини як
принцип організації суспільства // Політологічний вісник. Зб. наук.
праць. – К., 2002; Екологія людини як чинник самозбереження життя //
Політологічний вісник. Зб. наук. праць. - К., 2002.
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Губерський Леонід Васильович
(04.10.1941, м. Миргород, Полтавської обл.)
Академік НАН України, доктор філософських наук, професор.
У 1969 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, а в 1973 році – аспірантуру по
кафедрі філософії гуманітарних факультетів (наук). У 1975 році
Л. В. Губерський захистив кандидатську, а в 1992 році – докторську
дисертацію.
З 1973 по 1995 рік працював на кафедрі філософії гуманітарних
факультетів (наук): асистентом (1973-1976 рр.), старшим викладачем
(1976-1980 рр.), доцентом (1980-1989 рр.), професором (з 1989 р.). У
1995-1997 роках Л. В. Губерський працював завідувачем кафедри галузевої соціології, а з 1997 по 2006 рік – завідувачем кафедри філософії гуманітарних наук.
У 1982 році Л. В. Губерський призначений на посаду проректора з
міжнародних зв’язків, у 1988 році – проректор з навчальної роботи. З
1994 року – директор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2008 року – ректор
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
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Член-кореспондент Академії педагогічних наук України (1995р.),
член-кореспондент Національної академії наук України (1997р.), дійсний член (академік) Національної академії наук України (2003р.), академік Національної академії педагогічних наук України (2010р.). З
2009 року – член Президії Національної академії наук України.
Викладає нормативний курс: «Філософія» для студентів гуманітарних факультетів, «Філософія» для аспірантів і здобувачів гуманітарних спеціальностей.
Головні напрямки наукових досліджень: соціальна зумовленість
та зміст ідеології; філософські засади формування ідеології, шляхів та
можливостей її впливу на людину і суспільство; філософія політики;
актуальні проблеми духовного оновлення суспільства; філософські
проблеми формування системи національної освіти, її функціонування
та вдосконалення.
Під керівництвом Л.В. Губерського захищено 8 докторських та 18
кандидатських дисертацій.
Л. В. Губерський є автором і співавтором понад 250 наукових публікацій, у тому числі 50 монографій, підручників та навчальних посібників, зокрема: Проблеми методології наукового пізнання і соціальної практики. – К., 1980; Духовне оновлення суспільства. – К., 1980;
Матеріальне і духовне у соціальному розвитку. – К., 1986; Наукова
ідеологія і особистість. – К., 1988; Інтегративно-мобілізуюча функція
потенціалу ідеології. – К., 1990; Демократизація і особа. – К., 1990;
Масова комунікація. – К., 1997; Людина в сфері гуманітарного пізнання. – К., 1998 (у співавт.); Культура. Ідеологія. Особистість: методолого-світоглядний аналіз. – К., 2002 (у співавт.); Людина і світ: підручник. – К., 1999, 2001, 2007 (загальна редакція); Філософія політики (у
6-ти томах). – К., 2002-2003 (член редколегії); Українська дипломатична енциклопедія (у двох томах). – К., 2004 (голова редколегії); Філософія як теорія і методологія розвитку освіти. – К., 2008 (у співавт.); Філософія: історія, суспільство, освіта. Підручник. – К., 2011 (у співавт.);
Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навчальний посібник. – К., 2009, 2012 (загальна редакція); Філософія. Підручник для
студентів вищих навчальних закладів. – Х., 2013 (Голова авторського
колективу).
Л. В. Губерський є головним редактором альманаху «Філософські
проблеми гуманітарних наук», наукових вісників «Міжнародні відносини», «Актуальні проблеми міжнародних відносин». Входить до
складу редколегій низки журналів та наукових вісників, зокрема:
«Політика і час», «Пам’ять століть», «Трибуна», «Український часопис
міжнародного права», «Проблеми філософії» та ін.
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Л. В. Губерський – Герой України (2009 р.), заслужений працівник
освіти України (1996 р.), Надзвичайний і Повноважний Посол України
(2001 р.), нагороджений Орденом Князя Ярослава Мудрого V та IV
ступеня (1999 р., 2004 р.), Орденом Свободи (2013 р.), має державні нагороди Болгарії (1997 р.), Італії (1998 р., 2014 р.), Португалії (1999 р.),
Грузії (2004 р.), Польщі (2013 р.), Лауреат Державної премії України в
галузі освіти (2013 р.), Лауреат премії імені Дмитра Чижевського
Національної академії наук України, Почесний доктор Благоєвградського університету (Болгарія), Почесний громадянин міста
Миргород (2003 р.) та Почесний громадянин міста Києва (2012 р.).
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Діденко Лариса Віталіївна
(25.12.1979, м. Боярка, Київська обл.)
Кандидат філософських наук, доцент.
У 2002 році закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а в 2005 році – аспірантуру по кафедрі української філософії та культури.
У 2005 році захистила кандидатську дисертацію.
З 2005 по 2009 рік працювала старшим викладачем, доцентом, заступником завідувача кафедрою філософії Національного університету
харчових технологій.
З 2009 працює доцентом на кафедрі філософії гуманітарних наук
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Викладає нормативні та спеціальні курси: «Філософія», «Актуальні проблеми філософії», «Філософія» (для аспірантів гуманітарних
спеціальностей).
Головні напрями наукових досліджень: історія західноєвропейської та української філософії, філософська хронологія, філософська антропологія, онтологія, аналітична філософія, філософія мови, комунікативістика, термінологія та термінотворення, філософія техніки та
технологій, винахідництво, філософія рекламування, футурологія.
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Основні наукові праці. Автор 90 наукових та навчальнометодичних публікацій, основними з яких є наступні: Онтологічноантропологічна модель філософування Ґеорґія Кониського: Монографія / Л. В. Діденко. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський
університет», 2007; Філософія: навчально-методичний посібник. – К.:
Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008; Філософія: ескізи для самопідготовки : Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008 (у співавт.);
Теорія економічної культури : навчально-методичний посібник для
студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничо-поліграфічний
центр «Київський університет», 2012 (у співавт.); Людина в техногенному світі: здобутки та втрати // Україна: крок у ХХІ століття (соціально-політичний аналіз). – К.: Інститут філософії НАН України, 2002;
Жизнь внутри текста (историко-философское исследованиеразмышление // Вісник Київського національного університету імені
Тараса Шевченка: Філософія. Політологія. – К.: Видавничополіграфічний центр «Київський університет», 2006; Українська філософія: проблеми, пошуки, перспективи // Філософські проблеми гуманітарних наук: Альманах Київського національного університету імені
Тараса Шевченка. – К., 2006; Теорія вибирання: феномен приймання
рішення // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К., 2013.
Нагороджена Подякою голови Київської міської державної адміністрації (1999 р.).
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Іщенко Олена Миколаївна
(16.05.1976, с.Лепетиха, Березнегуватського р-ну
Миколаївської обл.).
Кандидат філософських наук, доцент.
У 1999 році закінчила філософський факультет відділення політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а
в 2003 році – аспірантуру по кафедрі філософії гуманітарних наук.
У 2003 році захистила кандидатську дисертацію.
З 2002 по 2009 рік працювала асистентом кафедри філософії Національного аграрного університету та доцентом, заступником завідувача кафедрою соціальних технологій Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. Також виконувала обов’язки
секретаря вченої ради Навчально-наукового інституту гуманітарних
технологій Державного університету інформаційно-комунікаційних
технологій.
З 2009 року працює доцентом кафедри філософії гуманітарних
наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Викладає нормативні та спеціальні курси: «Філософія», «Актуальні проблеми сучасної філософії».
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Головні напрямки наукових досліджень: філософія політики, соціальна філософія, конфліктологія, ризикологія.
Досліджує проблему соціального конфлікту, вперше, в науковій
літературі, застосувала цивілізаційно-цивілізований підхід до його розгляду.
Основні наукові праці. Автор понад 50 наукових та навчальнометодичних публікацій, основними з яких є наступні: Соціальна безпека в контексті управління розвитком суспільних відносин / Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2010; Соціально-філософський
конструкт суспільства ризику // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – К., 2011;
Ідеологія: реактуалізація в контексті суспільства ризику // Філософські
проблеми гуманітарних наук. – 2011; Енвайронменталізм та ідеологічні основи суспільства ризику // Політологічний вісник. Зб. наукових
праць. – К., 2013.
Нагороджена Подякою та іменним годинником від Київського міського голови (2004р.).
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Караульна Наталія Вікторівна
(17.11.1972, с. Требухівка, Летичівського р-ну,
Хмельницької обл.).
Кандидат філософських наук, доцент.
У 1996 році закінчила філософський факультет відділення філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а
в 1999 році – аспірантуру по кафедрі філософії гуманітарних наук.
У 2000 році захистила кандидатську дисертацію.
З 2000 по 2001 рік працювала старшим викладачем в Академії муніципального управління, молодшим науковим співробітником філософського факультету Київського національного університету імені
Тараса Шевченка. З 2001 року працює асистентом, доцентом кафедри
філософії гуманітарних наук.
Виконувала обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої
ради Д 26.001.27. з філософських наук по захисту докторських та кандидатських дисертацій (2004-2009 рр.).
З 2009 року працює вченим секретарем науково-дослідної частини
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
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Викладає нормативні та спеціальні курси: «Філософія», «Актуальні проблеми сучасної філософії», «Теорія пізнання», «Теорія антропосоціогенезу».
Головні напрями наукових досліджень: соціальна філософія, філософія культури.
Основні наукові праці: Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. − К.: Знання, 2012 (у співавт.); Сутність духовності та її роль в особистому бутті // Вісник Київського університету
імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. – К., 1998;
Проблема духовності в контексті культури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. – К.,
1999; Духовність: сфера сутності чи існування людини? //Вісник Національної Академії наук України. – 2002; Духовний досвід та практичність духовності – основа самовизначеності людини // Політологічний
вісник. Зб-к наук. праць. – К.: Т-во «Знання» України, 2003.
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Колотило Володимир Володимирович
(13.05.1977, с. Ступичне, Катеринопільського р-ну,
Черкаської обл.).
Кандидат філософських наук, доцент.
У 2001 році закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а в 2005 році – аспірантуру по кафедрі філософії гуманітарних наук.
У 2006 році захистив кандидатську дисертацію.
З 2003 року працює асистентом, а з 2008 року – доцентом кафедри
філософії гуманітарних наук. Виконує обов’язки заступника завідувача
кафедри з навчально-методичної роботи.
Викладає нормативні курси: «Філософія», «Філософія» для аспірантів гуманітарних факультетів. Протягом 2003-2010 років читав курс
«Людина і світ» для ліцеїстів Українського гуманітарного ліцею.
Головні напрями наукових досліджень: соціальна філософія, соціально-філософське осмислення ідеології, соціальна онтологія.
Основні наукові праці. Автор понад 30 наукових і навчальнометодичних публікацій, основними з яких є наступні: Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. − К.: Знання, 2012 (у
співавт.); Ідеологія в процесі соціальних змін // Гуманітарні студії. –
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К., 2008; Сучасна картина світу і світогляд людини // Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2010.
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Левченюк Євгенія Вікторівна
(04.08.1981, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл.)
Кандидат філософських наук, асистент.
У 2005 році закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а у 2008 році – аспірантуру по кафедрі філософії гуманітарних наук.
У 2008 році захистила кандидатську дисертацію.
З 2008 по 2011 рік працювала на посаді молодшого наукового
співробітника науково-дослідної частини Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
З 2011 року працює асистентом кафедри філософії гуманітарних
наук.
Викладає нормативний та спеціальний курси: «Філософія», «Теорія антропосоціогенезу».
Головні напрямки наукових досліджень: соціальна філософія, філософія історії, конфліктологія, глобалістика, геополітика.
Основні наукові праці: Автор понад 30 наукових та навчальнометодичних публікацій, основними з яких є наступні: Глобалізм – становлення ідеології сучасності // Філософські проблеми гуманітарних
наук. – 2010; Глобалістика в контексті філософських досліджень // Фі138
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лософські проблеми гуманітарних наук. – 2010; Особливості локальної
та глобальної ідентичностей // Філософські проблеми гуманітарних
наук. – 2011; Ідеологічні основи національного буття // Філософські
проблеми гуманітарних наук. – 2012 (у співавт.); Гуманітарні науки в
контексті глобалізації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна № 1029-ІІ (у співавт.).
Нагороджена Почесною грамотою Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2009 р.).
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Приятельчук Анатолій Олексійович
(23. 08.1947, с. Крушинівка, Бершадського р-ну,
Вінницької обл.).
Кандидат філософських наук (1982р.), професор (2013р.).
У 1972 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1982 році захистив кандидатську дисертацію.
У Київському національному університеті працює з 1974 року по
1976 рік заступником Голови профкому об’єднаної профспілки університету, а з 1976 року асистентом, доцентом, професором кафедри філософії гуманітарних наук. Працював на громадських засадах заступником декана філософського факультету. З 2006 року і по теперішній
час – завідувач кафедри філософії гуманітарних наук філософського
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Викладає нормативні курси: «Філософія» для студентів гуманітарних факультетів, «Філософія» для аспірантів і здобувачів гуманітарних спеціальностей. Започаткував і читає спеціальні курси «Актуальні
проблеми сучасної філософії», «Філософія бізнесу» для магістрів гуманітарних факультетів, «Людина і світ» для ліцеїстів Українського
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гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Головні напрямки наукових досліджень: історія української філософії та історія зарубіжної філософії, соціальна філософія, філософія
економіки, філософія бізнесу, філософія права.
Під науковим керівництвом А.О. Приятельчука захистилось 8 кандидатів філософських наук.
Основні наукові праці: Автор понад 100 наукових і навчальнометодичних публікацій, основними з яких є: Людина і світ: Навчальнометодичний посібник. – К., 1994 (у співавт.); Київський університет. –
К., 1994 (у співавт.); Філософія: Навч. посіб. – К., 1997, 2000, 2001,
2002, 2003, 2005, 2006, 2010 (у співавт.); Людина і світ: Підруч. – К.,
1999 (у співавт.); Людина і світ: Підруч., 2-ге вид. випр. і доп. – К.:
Знання, 2001 (у співавт.); Людина і світ: Підруч., 3-ге вид. випр. і доп.
– К.: Знання, 2007 (у співавт.); Філософія: хрестоматія (від витоків до
сьогодення): навч. посіб. − К.: Знання, 2009, 2012 (керівник авторського колективу); Філософія. Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – Х.:
«Фоліо», 2013 (у співавт.); Філософія: Програма підготовки аспірантів
та здобувачів гуманітарних спеціальностей для складання кандидатського іспиту. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012(у співавт.); Філософія: Навчально-методичний комплекс (Програма, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та модульно-рейтингова
система оцінки знань студентів гуманітарних факультетів). – К.: ВПЦ
«Київський університет», 2013 (у співавт.).
Нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (2002р.) та
Почесною грамотою Київського міського голови (2004р.).
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Сайтарли Інна Анатоліївна
(02.12.1972, с.м.т. Літин, Вінницька обл.).
Доктор філософських наук, доцент.
У 1995 році закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а в 1998 році – аспірантуру по кафедрі історії філософії.
У 1999 році захистила кандидатську, а в 2013 році захистила докторську дисертацію.
З 1998 року працює асистентом, а з 2005 року – доцентом кафедри
філософії гуманітарних наук Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.
Викладає нормативні та спеціальні курси: «Філософія», «Філософія» для аспірантів гуманітарних факультетів, «Культура міжособистісних стосунків», «Актуальні проблеми сучасної філософії» (для магістрів економічного факультету).
Головні напрями наукових досліджень: соціальна філософія, соціологія культури, історія філософії.
Основні наукові праці. Автор понад 60 наукових і навчальнометодичних публікацій, основними з яких є наступні: Культура міжособистісних стосунків / Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К. –
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2007; Філософія соціальної культури: монографія. – К., 2012 (російською мовою); Занепад афективної культури у суспільстві споживання //
Гілея: науковий вісник. – К., 2011; Соціокультурний аналіз злоякісної
агресії // Гілея: науковий вісник. – К., 2011; Соціокультурний спадок
ідеології споживання // Філософські проблеми гуманітарних наук.– К.,
2011; Афективний зміст європейської соціальної культури на прикладі
романтичного взірця // Культурологічний вісник: Науковотеоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини.– Запоріжжя, 2011;
До питання про структуру соціальної культури // Гілея: науковий вісник. – К., 2012; Присмерк інституції сім’ї у суспільстві споживання //
Мультиверсум. Філософський альманах.– К., 2012; Репресивний зміст
патріархальної сім’ї у соціокультурному контексті // Гілея: науковий
вісник. – К., 2012; Экономические предпосылки социальной культуры
европейского средневековья // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2012; Сучасна сім’я: соціальний прихисток чи боротьба за владу // Гуманітарний вісник Запорізької державної
інженерної академії. – 2012; Особливості соціального примусу в умовах раннього капіталізму // Культурологічний вісник: Науковотеоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2012.
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Сєрова Юлія Володимирівна
(27.05.1982, м. Київ).
Кандидат філософських наук, асистент.
У 2004 році закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а в 2007 році – аспірантуру по кафедрі філософії гуманітарних наук. У 2008 році захистила
кандидатську дисертацію.
З 2008 року працює асистентом кафедри філософії гуманітарних
наук.
Викладає нормативні та спеціальні курси: «Філософія», «Культура
міжнаціональних відносин», «Соціальна антропологія», «Міжкультурна комунікація».
Головні напрями наукових досліджень: соціальна філософія, філософія історії, соціальна міфологія.
Основні наукові праці: Соціальна міфологія: історичний та структурний виміри змісту // Філософські проблеми гуманітарних наук. – К.,
2005; Масова культура як форма соціальної міфології: соціальнофілософський аналіз // Філософські проблеми гуманітарних наук. – К.,
2004; Давня та сучасна міфотворчість: своєрідність творення та функ-
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ціонування. // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць.
– К.: Український центр духовної культури, 2007.
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Скалацький В’ячеслав Миколайович
(10.12.1978, м. Київ).
Кандидат філософських наук, доцент.
У 2001 році закінчив філософський факультет відділення політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а
в 2005 році – аспірантуру по кафедрі філософії гуманітарних наук.
У 2006 році захистив кандидатську дисертацію.
З 2003 року працює асистентом, а з 2009 року – доцентом кафедри
філософії гуманітарних наук.
Викладає нормативні та спеціальні курси: «Філософія», «Філософія» для аспірантів гуманітарних факультетів, «Філософія освіти».
Головні напрями наукових досліджень: соціальна філософія, сучасні теорії та моделі інформаційного суспільства, філософія освіти.
Основні наукові праці. Автор понад 30 наукових і навчальнометодичних публікацій, основними з яких є наступні: Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. − К.: Знання, 2009,
2012 (у співавт.); Теоретико-методологічні аспекти дослідження інформаційного суспільства. // Вісник Київського національного університету. Серія: Філософія. Політологія. – К., 2003; Людина в інформаційному суспільстві // Теорія і практика – управління соціальними систе146
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мами. Філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – Харків, 2002;
Україна на шляху до інформаційного суспільства. // Політологічний
вісник. – К.: Знання, 2003; Концептуальні побудови та практичні моделі інформаційного суспільства // Гуманітарний часопис: Збірник наукових праць – Харків, 2012; Концептуальні основи становлення інформаційного суспільства в Україні // Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди
«Філософія». – Харків: ХНПУ, 2013. – Ч. 2.
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Солдатська Тамара Ігорівна
(28.10.1985, м. Лубни, Полтавська обл.).
Кандидат філософських наук, асистент.
У 2008 році закінчила філософський факультет відділення філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а
в 2011 році – аспірантуру по кафедрі філософії.
У 2012 році захистила кандидатську дисертацію.
Викладає нормативний курс: «Філософія».
Головні напрямки наукових досліджень: феноменологія, герменевтика, філософська антропологія.
Основні наукові праці: Діалектичність герменевтичного досвіду:
Ґадамер versus Вальденфельс // Наукові записки. Серія «Філософія». –
Острог : Видавництво національного університету «Острозька академія». – 2009; Від респонсивності у філософії до філософії респонсивності // Філософські проблеми гуманітарних наук. – К., 2010; Між питанням та відповіддю: у пошуках втраченої рівноваги (на досвіді
Вальденфельса та Колінґвуда) // Практична філософія. – К., – 2010; До
питання обґрунтування респонсивної етики // Філософська думка. – К.,
2013.
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Товмаш Дмитро Анатолійович
(18.02.1980, м. Яготин, Київської обл.).
Кандидат філософських наук, доцент.
У 2002 році закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а в 2006 році – аспірантуру по кафедрі філософії гуманітарних наук.
У 2008 році захистив кандидатську дисертацію.
З 2004 року працює асистентом, доцентом кафедри філософії гуманітарних наук.
Викладає нормативний та спеціальні курси: «Філософія», «Філософія управління», «Віртуалістика», «Міжкультурна комунікація».
Головні напрями наукових досліджень: соціальна філософія, соціальні й політичні аспекти комунікації, філософія управління, віртуалістика.
Основні праці. Автор понад 30 наукових і навчально-методичних
публікацій, основними з яких є наступні: Філософія: хрестоматія (від
витоків до сьогодення): навч. посіб. − К.: Знання, 2009, 2012 (у співавт.); Комунікативна компетентність як чинник міжкультурних взаємин // Філософські проблеми гуманітарних наук. – К., 2006; Інформа-
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ція: наукове і соціально-філософське тлумачення поняття // Філософські проблеми гуманітарних наук. – К., 2006.
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Ярошовець Володимир Іванович
(20.11.1952, с. Путиловичі, Лугинського р-ну,
Житомирської обл.).
Доктор філософських наук, професор.
У 1975 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, а в 1978 році – аспірантуру.
У 1980 році захистив кандидатську, а в 1996 році – докторську дисертацію.
З 1978 року по 1998 рік працював асистентом, старшим викладачем,
доцентом, професором, виконував обов’язки завідувача кафедри філософії
гуманітарних наук Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. У 1995 – 1998 роках був заступником декана філософського факультету з наукової роботи.
З 1998 по 2014 року працював завідувачем кафедри історії філософії
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Виконував обов’язки вченого секретаря Ради університету із соціально-гуманітарних наук. Член спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій в Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка та Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН
України.
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Викладає нормативні та спеціальні курси: «Філософія», «Сучасна світова філософія», «Зміна предмету в історії філософії», «Гуманізм в історії
філософії», «Актуальні проблеми історії філософії».
Головні напрями наукових досліджень: історія філософії, сучасна методологія наукового пізнання, світоглядно-гуманістичні орієнтири особистості, гуманістична природа філософії, філософія освіти.
Під керівництвом В.І. Ярошовця захищено 11 докторських та 40 кандидатських дисертацій.
Основні наукові праці. Автор понад 140 наукових і навчальнометодичних публікацій, основними з яких є наступні: Людина в системі
пізнання: монографія. – К., 1996; О гуманистических тенденциях в познании // Вопросы философии. – 1997; Світоглядно-гуманістична парадигма в
сучасній філософії (постмодерний вимір) // Філософсько-антропологічні
студії. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2001; Філософія: Навч.
посіб. – К., 2000-2011 (у співавт.); Людина і світ: Підручник. – К., 2001; Історія філософії: Підручник. – К., 2002 (у співавт.); Людина і пізнання: монографія. – К., 2008; Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму:
підручник для студ. вищ. навч. закладів. – К., 2008; Історія філософії: словник (1- 2-ге вид). – К. : Знання України, 2005, 2012 (у співавт.); Історія філософії: підручник для студ. вищ. навч. закладів: у 2 т. – К.: Київський університет, 2007, 2008 (у співавт.); Філософія як історія філософії: підручник. –
К., 2010 (у співавт.).
Нагороджений медаллю «В пам’ять 1500-ліття Києва» (1982 р.), знаком «Відмінник освіти України» (2002 р.), Почесною грамотою Кабінету
Міністрів України (2004 р.), медаллю НАН України «За підготовку наукової
зміни» (2007 р.), Премією імені Дмитра Чижевського НАН України (2009
р.), присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України»
(2009 р.).
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ЛАБОРАНТИ КАФЕДРИ

Діденко Лілія Петрівна
(08.12.1962, м. Київ)
Старший лаборант.
У 1994 році закінчила історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 1986 року по теперішній час працює старшим лаборантом кафедри філософії гуманітарних наук.
Понад 10 років виконувала обов’язки технічного секретаря спеціалізованої вченої ради Д 26.001.17 по захисту докторських та кандидатських дисертацій, була технічним редактором альманаху «Філософські проблеми гуманітарних наук», багато років працювала в приймальній комісії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
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Бегаль Онисія Миколаївна
(27.12.1984, с.м.т. Ратне, Волинської обл.).
Старший лаборант.
У 2007 році закінчила факультет соціології та психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2009 року – старший лаборант кафедри філософії гуманітарних
наук. Одночасно працює над дисертаційним дослідженням.
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Аспірантура і докторантура
кафедри філософії гуманітарниз наук
за період 1963/64 – 2013/14 роки.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ПРІЗВИЩЕ ІМЯ ПО БАТЬКОВІ
ЗДОБУВАЧА
Абрамов Володимир Іванович
Амінова Ольга В’ячеславівна
Артем’єв Володимир Олексійович
Артенюк Альбіна Григорівна
Артьомов Юрій Володимирович
Бабюк Володимир Олексійович
Базилюк Михайло Васильович
Балюк Руслана Вадимівна
Басенко Ірина Юріївна
Бахтін Володимир Анатолійович
Берхаманова Оргоргана
Бичков Микола Миколайович
Білецький Олег Вікентійович
Бойко Андрій Костянтинович
Бойко Станіслав Веніамінович
Болотін Віктор Семенович
Бондаревський Сергій Павлович
Бонцар Василь Іванович
Борисенко Людмила Петрівна
Боровець Віктор Юзеф (ПНР)
Братанич Борис Володимирович
Бурий Ігор Олександрович
Буткевич Олег Григорович
Валєнса Ганна Анібалівна
Вдовиченко Лілія Олександрівна
Вілков В’ячеслав Юрійович
Власенко Федір Павлович
Гаєвська Світлана Ростиславівна
Герасимов Євген Миколайович
Глотова Світлана Іванівна
Глушко Тетяна Петрівна
Голобуцький Петро Володимирович
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НАУКОВИЙ КЕРІВНИК,
КОНСУЛЬТАНТ
проф .Андрущенко В. П.
доц. Приятельчук А. О.
проф. Надольний І. Ф.
доц. Курочкін П. П.
проф. Буслинський В. А.
доц. Молчанов І. М.
проф. Федоренко Є. Г.
проф. Огнев’юк В. О.
доц. Шашкова Л.О.
проф. Буслінський В.А.
проф. Дученко М.В.
доц. Байкін Ф.Ф.
доц. Курочкін П. П.
проф. Бойченко І.В.
доц. Сайтарли І.А.
доц. Надольний І.Ф.
проф. Надольний І. Ф.
доц. Дученко М.В.
проф. Федоренко Є.Г.
проф. Надольний І. Ф.
доц. Гвоздик І.Є.
проф. Огнев’юк В. О.
проф. Губерський Л. В.
доц. Караульна Н.В.
доц. Приятельчук А. О.
проф. Надольний І. Ф.
доц. Приятельчук А. О.
проф.Андрущенко В.П.
доц. Курочкін П.І.
проф. Федоренко Є.Г.
доц. Приятельчук А. О.
доц. Бичко І.В.

АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Гольченко В.Н.
Гоменюк Олена Іллівна
Гончар Любов Павлівна
Гончаренко Марина Михайлівна
Гончаренко Наталія Андріївна
Горак Ганна Іванівна
Гриньків Андрій Петрович
Грицаєнко Петро Михайлович
Губарь Ольга Михайлівна
Даниленко Юлія Володимирівна
Демчик П.А.
Дєдяєв Петро Костянтинович
Дзябко Микола Миколайович
Димитрова Людмила Михайлівна
Дирда Олександр Іванович
Діденко Віталій Федорович
Драгунов Костянтин Віталійович
Дубровський Валерій Леонідович
Дудар Володимир Володимирович
Дяченко Руслан Олексійович
Дяченко-Плаксива Інна Миколаївна
Єдаменко Ганна Василівна
Ємельянова Алла Василівна
Ємченко Олександр Олексійович
Єрушевич Генадій Дмитрович
Жадько Віталій Андрійович
Загуменна Наталія В’ячеславівна
Задесенець Петро Валерійович
Залеська Людмила Василівна
Залюбовський П.М.
Зарубіна Людмила Павлівна
Захарчук Ольга Ігнатіївна
Звягінцев Олександр Іванович
Злочевська Марина Володимирівна
Ільницька Любов Віталіївна
Іщенко Олена Миколаївна
Каменський Василь Володимирович
Карабут Володимир Феодосійович
Караульна Наталія Вікторівна
Карпенко Інна Павлівна

проф. Федоренко Є.Г
доц. Байкін Ф.Ф.
проф. Карнаухов І.М.
проф. Губерський Л. В.
доц. Караульна Н.В.
проф. Федоренко Є. Г.
доц. Приятельчук А. О.
доц. Приятельчук А. О.
доц. Шовкопляс В.О.
проф. Бойченко І.В.
доц. Гвоздик І.Є.
проф. Карнаухов І.М.
проф. Федоренко Є.Г.
проф. Буслінський В.А.
проф. Дученко М. В.
проф. Карнаухов І.М.
доц. Гончаренко М.П.
проф. Скрипка П.І.
проф. Губерський Л. В.
доц. Сайтарли І.А.
доц. Ярошовець В.І.
доц. Розумний В.П.
доц. Нелеп А.Т.
проф. Федоренко Є.Г.
доц. Курочкін П. П.
проф. Острянин Д.Х.
доц. Караульна Н.В.
доц. Сергієнко П.П.
проф. Нелеп А.Т.
проф. Нелеп А.Т.
доц. Курочкін П. П.
доц. Сайтарли І.А.
проф. Надольний І. Ф.
доц. Шашкова Л.О.
проф. Бойченко І.В.
доц. Приятельчук А. О.
проф. Карнаухов І.М.
проф. Острянин Д.Х.
доц. Ярошовець В.І.
проф. Касьян В.І.
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73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

Кирильчук Володимир Терентійович
Кирцицкий Петро Васильович
Кілунов Анатолій Федорович
Коваль Володимир Миколайович
Коваль Олена Аркадіївна
Козловець Микола Адамович
Колотило Володимир Володимирович
Кондратюк Любов Романівна
Корабльова Валерія Миколаївна
Костиря Олександр Васильович
Кохан Надія Миколаївна
Кривега Людмила Дмитрівна
Кривенко Іван Якович
Кубальський Олег Нарцизович
Кудря Ігор Георгійович
Кулик Наталія Любомирівна
Кушерець Василь Іванович
Левченюк Євгенія Вікторівна
Легкун Тетяна Василівна
Лещенко Лілія Юріївна
Лисак Євгенія Іванівна
Ліщук Тетяна Петрівна
Лоскутова Наталія Олександрівна
Лушня Леонід Миколайович
Людвиченко Марина Віталіївна
Ляшенко Олег Федорович
М’язова Ірина Юріївна
Майдашев Балтабай
Макаренко Наталія Геннадіївна
Макаренко Наталія Геннадіївна
Макєєв Віктор Михайлович
Мандрагеля Володимир Андрійович
Марта Мартине Льянтада (Куба)
Марчук Валерій Петрович
Махов Борис Олексійович
Мельник Тетяна Вікторівна
Менжулін Вадим Ігорович
Мєшков А.М.
Мигаль (Осокіна) Юлія Сергіївна
Моргунов Георгій Вадимович
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проф. Дученко М.В.
доц. Ткаченко К.А.
доц. Босенко В.О.
доц. Бузський М.П.
проф. Дученко М.В.
проф. Губерський Л. В.
проф. Губерський Л. В.
проф. Надольний І. Ф.
проф. Губерський Л. В.
доц. Приятельчук А. О.
проф. Надольний І. Ф.
доц. Курочкін П. П.
доц. Ткаченко К.А.
доц. Ярошовець В.І.
проф. Скрипка П.І.
проф. Надольний І. Ф.
проф. Губерський Л. В.
проф. Губерський Л. В.
доц. Шашкова Л.О.
проф. Нелеп А.Т.
проф. Губерський Л. В.
доц. Бузський М.П.
проф. Губерський Л. В.
доц. Байкін Ф.Ф.
проф. Чуйко В.Л.
проф. Федоренко Є.Г.
доц. Приятельчук А. О.
проф. Надольний І. Ф.
проф. Надольний І. Ф.
проф. Губерський Л. В.
доц. Нелеп А.Т.
проф. Надольний І. Ф.
проф. Карнаухов І. М.
доц. Шашкова Л.О.
проф. Федоренко Є.Г.
проф. Андрущенко В.П.
доц. Зелінський М. Ю.
проф. Карнаухов І.М.
проф. Бойченко І.В.
доц. Зелінський М.Ю.

АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА

113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.

Мороз Борис Іванович
Мотрій Володимир Іванович
Муленко Володимир Павлович
Муляр Володимир Ілліч
Мухомор Людмила Миколаївна
Науменко Олена Сергіївна
Невмержицька Марія Володимирівна
Нечетайло Людмила Василівна
Ніколаєнко Леонід Григорович
Ніколенко Олена Вікторівна
Носенко Олександр Володимирович
Огнев’юк Віктор Олександрович
Омельченко Юрій Васильович
Осокін Микола Володимирович
Паннок Геннадій Григорович
Паталаха Валерій Федорович
Пиляшенко-Новохатній Ігор Федорович
Пінігін Володимир Степанович
Потапов Юрій Сергійович
Потіщук Ольга Олегівна
Продайко Віктор Миколайович
Пугач Анастасія Вікторівна
Рудницька Уляна Борисівна
Русскін Василь Васильович
Савєльєва Марина Юріївна
Сайтарли Інна Анатоліївна
Северенчук Тетяна Іванівна
Севрук Ірина Ігорівна
Сенченко Анатолій Якович
Сергієнко Петро Опанасович
Скалацький Вячеслав Миколайович
Старовойт І.С.
Стежко Зоя Василівна
Сторожук Дарія Юріївна
Ступак Ольга Петрівна
Сулайманов Жоомарт Мурзаєвич
Таранущенко Віктор Миколайович
Терещенко Октябр Опанасович
Терещук Василь Васильович
Ткаченко Вікторія Борисівна

доц. Карнаухов І.М.
проф. Надольний І. Ф.
проф. Дученко М.В.
проф. Карнаухов І.М.
доц. Ярошовець В.І.
проф. Огнев’юк В. О.
доц. Караульна Н.В.
доц. Бузський М.П.
проф. Надольний І. Ф.
проф. Бойченко І.В.
проф. Губерський Л. В.
проф. Андрущенко В.П.
проф. Скрипка П. І.
проф. Бойченко І.В.
проф. Касьян В.І.
проф. Хилько М.І.
доц. Байкін Ф.Ф.
доц. Гончаренко М.П.
проф. Федоренко Є.Г.
доц. Шашкова Л.О.
доц. Гончаренко Н.М.
доц. Приятельчук А. О.
проф. Бойченко І.В.
доц. Байкін Ф.Ф.
проф. Надольний І. Ф.
проф. Ярошовець В.І.
доц. Зелінський М.Ю.
проф. Андрущенко В.П.
проф. Карнаухов І.М.
проф. Карнаухов І.М.
доц. Зелінський М.Ю.
проф. Федоренко Є.Г.
доц. Курочкин П.П.
проф. Бойченко І.В.
проф. Буслінський В.А.
проф. Андрущенко В.П.
проф. Карнаухов І.М.
доц. Байкін Ф.Ф.
проф. Надольний І. Ф.
доц. Сергієнко П.П.
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153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.

Ткаченко Ігор Олексійович
Товмаш Дмитро Анатолійович
Товмаш Євгеній Анатолійович
Токман Олена Вікторівна
Тригуб Григорій Данилович
Уразалін Балат Берсугурович
Усенко Іван Іванович
Утюж Ірина Генадіївна
Ушак Василь Якович
Федоренко Олександр Євгенович
Фісун Юрій Івнович
Хайітбаєв Абдулла
Хвостова Валентина Миколаївна
Хобта Іван Павлович
Чукут Світлана Анатоліївна
Чуян (Шляховчук) Олена Андріївна
Шахтіна Ася Давидівна
Шашкова Людмила Олексіївна
Шиленко Богдан Євгенович
Шляхтич Генефа Петрівна
Юрченко Едуард Анатолійович
Ярошовець Володимир Іванович
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проф. Надольний І. Ф.
проф. Губерський Л. В.
доц. Приятельчук А. О.
доц. Розумний В.П.
проф. Острянин Д.Х.
проф. Дученко М.В.
проф. Федоренко Є.Г.
проф. Губерський Л. В.
доц. Андрущенко В.П.
проф. Дученко М.В.
проф. Надольний І. Ф.
доц. Байкін Ф.Ф.
проф. Дученко М.В.
доц. Курочкін П. П.
проф. Надольний І. Ф.
доц. Приятельчук А. О.
доц. Сергієнко П.П.
проф. Губерський Л. В.
доц. Сайтарли І.А.
доц. Горак Г.І.
проф. Бойченко І.В.
проф. Дученко М.В.
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Зліва направо: Б.І. Мороз, І.М. Карнаухов, Л.А. Карнаухова,
Л.В. Губерський, М.П. Гончаренко (1974 р.)

Зліва направо: В.П. Андрущенко, С.О. Тимошенко, А.О. Приятельчук,
Л.В. Губерський. Засідання активу кафедри (1977 р.)
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ЛІТОПИС КАФЕДРИ У ФОТОГРАФІЯХ

НСТ філософського факультету
( крайній справа – В.Ф. Діденко 1978 р.)

Ветерани війни і факультету:
І.М. Карнаухов, М.П. Гончаренко (1980 р.)
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Зліва направо: І.С. Ступницький, П.П. Сергієнко, І.Ф. Надольний.
Співпраця кафедр (1982 р.)

У День Перемоги: ветерани в строю (1985 р.)
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ЛІТОПИС КАФЕДРИ У ФОТОГРАФІЯХ

Кафедра у 2004 році

Засідання кафедри (2006 р.)
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Зліва направо: І.Ф. Надольний, Н.В. Ярмоліцька, Г.В. Середа,
Л.В. Губерський. Згадуючи минуле (2007 р.)

В.М. Скалацький, М.Ю. Зелінський.
Сплав молодості і досвіду (2007 р.)
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ЛІТОПИС КАФЕДРИ У ФОТОГРАФІЯХ

«Аксакали» кафедри:
В.І. Касьян, І.Ф. Надольний, А.О. Приятельчук (2008 р.)

Авангард кафедри: І.М. Молчанов, Б.І. Мороз, В.Ф. Діденко,
М.Ю. Зелінський, М.Г. Ханчич (2008 р.)
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А.О. Приятельчук, Л.В. Залєська, Г.В. Середа, І.Ф. Надольний,
Л.П. Діденко, В.І. Касьян. Завжди готові до звершень (2010 р.)

І.А. Сайтарли, М.М. Гончаренко, О.М. Іщенко, І.Ю. Бобровська,
Ю.В. Сєрова, Л.В. Діденко, О.М. Бегаль. Сузір’я кафедри (2014 р.)
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ЛІТОПИС КАФЕДРИ У ФОТОГРАФІЯХ

Мужність і сила кафедри (2013 р.)

Краса і натхнення кафедри (2013 р.)
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Економічний факультет.
Заняття проводить д. ф. н., доц. Сайтарли І.А. (2014 р.)

К. ф. н., доц. Іщенко О.М. на семінарському занятті з магістрами
економічного факультету (2014 р.)
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ЛІТОПИС КАФЕДРИ У ФОТОГРАФІЯХ

К. ф. н., асист. Сєрова Ю.В. на лекції
в Інституті філології (2014 р.)

К. ф. н., асист. Власенко Ф.П. на семінарському занятті
в Інституті журналістики (2014 р.)
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К. ф. н., доц. Скалацький В.М.
зі студентами – соціологами (2014 р.)

Заняття в ІМВ проводить
к. ф. н., доц. Колотило В.В. (2014 р.)
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ЛІТОПИС КАФЕДРИ У ФОТОГРАФІЯХ

К. ф. н., доц. Діденко Л.В.
на лекційному занятті в ІМВ (2014 р.)

Семінарське заняття в Інституті журналістики
проводить к. ф. н., доц. Товмаш Д.А. (2014 р.)

173

Довідково-біографічне видання
Автори-упорядники і керівники проекту:
ГУБЕРСЬКИЙ Леонід Васильович,
ПРИЯТЕЛЬЧУК Анатолій Олексійович,
Упорядники:
КОЛОТИЛО Володимир Володимирович,
ТОВМАШ Дмитро Анатолійович,
БОБРОВСЬКА Ірина Юріївна,
ВЛАСЕНКО Федір Павлович,
ЛЕВЧЕНЮК Євгенія Вікторівна,
СЄРОВА Юлія Володимирівна.

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ГУМАНІТАРНИХ НАУК:
Історія та сучасність
Біографічний довідник

Комп’ютерна верстка: Товмаш Д. А.
Дизайн, обкладинка: Боднар А. М.

Підписано до друку 30.06.2014 р.
Формат 60х84/16. Гарнітура Times New Roman. Папір офсетний.
Ум. друк. арк. 11,16. Тираж 300 пр.
Зам. № 199

Електронний варіант книги ви можете знайти на офіційному інтернет ресурсі
Кафедри філософії гуманітарних наук за адресою:
http://dphs.univ.kiev.ua/
Видавець ТОВ «ВАДЕКС»
04074, м. Київ, вул. Бережанська 9
тел. 067 502-22-42, факс 067 231-13-87
сайт: http://vadex.com.ua/
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру України
суб’єктів видавничої справи ДК № 4285 від 27.03.2012 р.

