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про кваліфікацію, наукові досягнення  і досвід роботи (Curriculum Vitae)  

науково-педагогічних  працівників  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 
 

     Curriculum Vitae  

 

 Нападиста Валентина Григорівна   
 
 

ОСОБИСТА ІНФОРМАЦІЯ    Нападиста Валентина Григорівна  

   
(фотографія)  

 Вул.. Володимирська,58, м Київ, 01033, Україна 

239-34-79    

napadista@knu/ua 

Особиста веб сторінка  (за наявності) 

Соціальні мережі/чати  (за наявності, необов’язково)   

Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних  (за наявності, необов’язково)   

Стать  - . Ж | Дата народження  23/ 06 /1963 | Громадянство  _____Україна__________   

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Кандидат філософських наук 09.00.07   

Вчене звання  Доцент  

Посада Доцент 

Кафедра Етики, естетики та культурології 

Факультет/інститут Філософський 

Посада за сумісництвом  
 

Навчальні дисципліни у викладанні яких брала участь:  
У поточному році 1. Проблеми культурної ідентичності  в сучасному 

світі. «Магістр» 2 курс; лекції. 

2. Культура повсякденності. «Бакалавр», 3 курс; 

лекції/семінари. 
3. Професійна та корпоративна етика. «Магістр», 1-

2 курс; лекцій/семінари 
4. Екологія культури та екоетика. «Бакалавр», 3 

курс; лекції/семінари 

5. Соціальна відповідальність бізнесу. «Бакалавр», 4 
курс; лекції/семінари 

У попередні періоди 1. Етика та естетика. «Бакалавр», 2 курс; лекції/семінари. 

2. Історія світової культури та мистецтв. «Бакалавр», 3 
курс; лекції/семінари 

3. Етика бізнесу. «Бакалавр», 2 курс; лекції/ семінари. 
4. Етика ділового спілкування. «Бакалавр», 2 курс; 

лекції/семінари 
5. Моральні проблеми у філософії України другої 

половини ХІХ початку ХХ ст.. «Бакалавр», 4 курс, 

лекції 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ 
Період (починати з останнього) Етап (опис) 



(З  22.12 2003 р. по теперішній 

час) 

Посада:  доцент кафедри етики, естетики та культурології 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Вул. Володимирська, 

60, м. Київ, 01033  http://www.univ.kiev.ua/ 

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки: проведення лекцій та 

семінарів, керівництво дипломними роботами; написання  навчальних посібників, 

наукових статей, наукових доповідей, аналітичних записок.  

Сфера діяльності або сектор:  Освіта/Наука 

(З  01.09 2000 р. по  

21. 12.2003  р.) 

Посада: асистент кафедри етики, естетики та культурології 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Вул. Володимирська, 
60, м. Київ, 01033  http://www.univ.kiev.ua/ 

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки: проведення лекцій та 

семінарів, керівництво дипломними роботами; написання  навчальних посібників, 
наукових статей.  

Сфера діяльності або сектор: Освіта/Наука   

(З 11.01 1999 

по 29.08 2000 р.) 

Посада: старший науковий співробітник 

Музей гетьманства. Вул. Спаська, 16 Б, м. Київ,02000 

http://www.getman-museum.kiev.ua/ 

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки: науково-дослідна робота 

 

Сфера діяльності або сектор: Наука 

(З  15.10 1992 р. 

по 27.12 1998 р.) 

Навчання в аспірантурі з відривом від виробництва 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Вул. Володимирська, 
60, м. Київ, 01033  http://www.univ.kiev.ua/ 

(З 28.09 1991 р. по  

15.10 1992 р. ) 

Посада: асистент кафедри історії  світової та вітчизняної культури 

Вінницький педагогічний інститут. Вул. Острозького,32, м. Вінниця, 21100 
http://vspu.edu.ua/index.php?p=contact2 

 

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки: проведення лекцій та 
семінарів. 

 

Сфера діяльності або сектор: Освіта 
 
 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 
Період (починати з останнього) Етап (опис) 

(З 01.02 2015 – по 

30.06.2015) 

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича 

Надруковано навчально-методичний комплекс «Культура повсякденності» для 

студентів 3 курсу спеціальності «культурологія»  

 
ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Українська  

Іноземна мова 1 Російська   

Іноземна мова 2 Англійська (А1) 

Комунікаційні компетентність Гарні комунікаційні навички  отримала в процесі тривалої  педагогічної діяльності 
 

Організаційна/управлінська 

компетентність 

Здійснюю керівництво  дипломними  та курсовими роботами 

Цифрові компетенції Обробка інформації: Базовий рівень  навичок збирання інформації за допомогою 

мережі Інтернет.  

 

Інші комп’ютерні навички Високий рівень роботи з текстовими документами; навички роботи з 

програмою Power Point 

 

Професійні навики (із числа не 

зазначених вище)  

 

Області професійних інтересів Етика, історія філософії в Україні ХІХ – поч.. ХХ ст., повсякденність, культурна 
ідентичність  

 

http://www.univ.kiev.ua/
http://www.univ.kiev.ua/
http://www.getman-museum.kiev.ua/
http://www.univ.kiev.ua/
http://vspu.edu.ua/index.php?p=contact2


 
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище) 

Найменування  (назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування нагород і 
премій, членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо) 

Публікації 1. Ідейні засади культурної ідентичності кримських татар: контексти формування // 

Українські культурологічні студії. Збірник наук. праць. – К.,  2017. – №1(1). – С.65–69. 
2. Суб’єкти кримськотатарського національного руху: стратегія і тактика втілення ідейних 

пріоритетів у політичному контексті незалежної України // Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. 
Кураса. – 2017. – Вип.1 (87). – С. 264 – 293. 

3. Кримські татари: ідейні пріоритети та форми політичної участі // Політичний процес в 
Автономній Республіці Крим: особливості, суперечності, прорахунки (1991-2014 рр.) / 

Аналітична доповідь. – К.: ІПіЕНД ім.. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. – С.187 – 236. 

4. Феномен довіри у соціогуманітарному дискурсі сучасної України // Наукові записки ІПіЕНД 
ім. І.Ф. Кураса. – 2016. – Вип.1 (81). – С. 207–221. 

5. Цінності як детермінанти ідентичностей: виклики українського сьогодення // Суперечності 
ідентичностей в Україні та шляхи їх регулювання в контекстах політики громадянської 

консолідації української нації / Аналітична доповідь. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 

2015. – С.92 – 129 
6. Предмет етики // Етика. Естетика. [текст]: Навч. посібник./ за наук. ред. Панченко В. І. – 

К.: «Центр учбової літератури»,2014. – С.6-22 
7. Етичні виміри туризму // Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму: монографія 

/[В. К. Федорченко, В. С. Пазенок, О. А.Кручек та ін.]. – К.: ВЦ «Академія»,2013. – С.121-

130 ( у співавторстві з Левицькою О. І.) 
8. Біоетика // Прикладна етика. Навч. посіб. / За наук ред.. Панченко В. І.-К.: «Центр учбової 

літератури»,2012. – С.41– 82. 
9. Історія етики в Україні (друга половина ХІХ – поч.. ХХ ст..): Навч. посібник. – К.: 

Либідь,2004. – 240 с. 

Презентації  - 

Проекти  1. Науковий проект «Виклики й інтеграційні перспективи України в контексті 
російської агресії в Криму та Донбасі: аналіз оцінок зарубіжних аналітиків і 

експертів» відповідно до результатів конкурсу наукових проектів в рамках цільової 

комплексної програми наукових досліджень НАН України “Інтеграція Донбасу і 
Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: історичний досвід, 

сучасні виклики, перспективи” та розпорядження Президії НАН України від  
03.04.2017  № 24. 

2. Науковий проект «Політичний процес в Автономній Республіці Крим:особливості, 

суперечності, прорахунки (1991–2014 рр.)» відповідно до результатів конкурсу 
наукових проектів в рамках цільової комплексної програми наукових досліджень 

НАН України “Інтеграція Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний 
простір України: історичний досвід, сучасні виклики, перспективи” та 

розпорядження Президії НАН України від  28.04.2016 р. № 265. 
3. Науковий проект «Суперечності ідентичностей в Україні та шляхи їх регулювання  

в контекстах політики громадянської консолідації української нації»  в рамках 

цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Модернізація 
українського суспільства і економіки в контексті викликів ХХІ століття», 

розпорядження Президії НАН України від 01.04.2015 №236 та договір від 06 квітня 
2015 №1-14 

 

 
Конференції 1. Міжнародна  наукова конференція «Україна в сучасному європейському просторі в 

умовах зовнішньополітичних викликів» (18–19 травня 2017 року, м. Переяслав-
Хмельницький). ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди», Інститут політичних та етнонаціональних 

досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.  
2. Науково-практична конференція «Професійна та корпоративна етика на сучасному етапі 

розвитку соціогуманітарного знання» (23-24 листопада 2017 року, м. Київ). Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка. 

3. Міжнародна  науково-практична конференція «Творення простору  довіри в Україні ХХІ 

століття» (17-19- лютого 2016 року, м. Львів). Асоціація українських банків. 
 



Семінари  - 

Премії та нагороди  - 

Членство в 
організаціях 

- 

Посилання - 

Цитування - 

Курси -  курси англійської мови (2014-2015 рр.) в «IQ Center», Георгіївський провулок, 2,  м. Київ 
https://enguide.ua/kiev/courses/iq-center 
 

Сертифікати - 

 
 

ДОДАТКИ (за бажанням, посилання на матеріали розміщені у відкритому доступі) 

Найменування  Посилання 

Дипломи  
Сертифікати   

Публікації  

Проекти  

Дослідження   

 

 

 
 
 

 

 

https://enguide.ua/kiev/courses/iq-center

