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Стать Ж | Громадянство  Україна 
 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) доктор філософських наук (спеціальність – 09.00.08 

естетика) 

Вчене звання  професор 

Посада професор 

Кафедра етики, естетики та культурології 

Факультет/інститут філософський 
 

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:  
У поточному році 1. «Візуальні практики та комунікація», магістр 1 р.н., 

лекції та семінари (філософський факультет) 
2. «Основі поняття та концепції культурологічних 

досліджень», магістр 1 р.н., лекції (філософський 
факультет) 

3. «Наукові семінари з культурної антропології», магістр 2 
р.н., семінари (філософський факультет) 

4. «Історія світової культури», бакалавр, 1 курс, лекції та 

семінари (філософський факультет) 
 5. «Філософія та культура Постмодерну», бакалавр, 4. 

курс, лекції та семінари (філософський факультет) 
6. «Естетика», бакалавр, 3 курс, лекції (філософський 

факультет) 

У попередні періоди 1. «Актуальні проблеми етики та естетики», 3 курс, лекції 
та семінари (філософський факультет) 

 

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

(З 2011 по теперішній час) Посада професор кафедри етики, естетики та культурології філософського 
факультету 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка вул. 

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

Сфера діяльності або сектор Освіта  

(З 2009 по 2011) Посада завідувач кафедри культурології  

mailto:olenapavlova@knu.ua


   

 

(З 2002 по 2009) Посада доцент/асистент кафедри філософії 

Національний університет біоресурсів та природокористування України, в. Героїв 

оборони, 15, м. Київ, 03041, Україна https://nubip.edu.ua/ 

Сфера діяльності або сектор Освіта  

 
 

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

(2017) Зеленогурський університет, організація польсько-українського наукового центру 

(Зелена Гура, Польща) 

(З 2000 по 2003) Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Отримана кваліфікація кандидат філософських наук, тема дисертації: Уява як 

філософсько-антропологічна категорія 

(З 1995 по 2000) Київський університет імені Тараса Шевченка 

Отримана кваліфікація філософ, викладач філософських дисциплін, назва дипломної 

роботи: Проблема обґрунтування всезагальності естетичного почуття  

 
ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова українська 

Іноземна мова 1 англійська 

Іноземна мова 2 російська 

Області професійних інтересів Філософська, естетика, культурологічні дослідження 

 
 
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 Більше 100 наукових робіт, включаючи 1 одноосібну монографію, 4 – колективних монографії. 4 

одноосібні навчально-методичні розробки практикумів з теорії та історії культури, а також участь 
в авторських колективах 14 навчальних посібників з філософії, естетики, культурології. 

Серед них: 
1. Павлова О.Ю. Оптика режимів сигніфіації в постмодерністському концепті С. Леша: 
соціокультурний вимір // Наукові записки НАУКМА. Теорія та історія культури. – 2017. – Том. 191.  
– С. 13 – 18.  

2. Pawlowa O. Transhumanizm w kontekscie odniesienia czlowieka do rzeczy // Rocznik Lubuski. – 

2016. – Tom 42 (2). – 51 – 63. 
3. Павлова О.Ю. Становлення предметного поля естетики // Навчальний посібник «Етика. 

Естетика» / за наук. ред. Панченко В.І. (кер.авт.кол.), Аболіна Т.Г., Павлова О.Ю. та ін. – К.: Центр 

учбової літератури, 2013.– 432 с.  – С. 189-207. 

4. Павлова О.Ю. Становлення новоєвропейської культури6 західний тип культури; Європейсько-

північно американська культура; Основні культурологічні концепції // Культурологія: підручник 

для студентів вищих навчальних закладів / А.Є.Конверський, В.І.Панченко, М.Ю.Русин, 
О.Ю. Павлова та ін. – Харків: Фоліо, 2013. – 863 с. – С. 429-490, 536-592 (у співавторстві), 60-75 

(у співавторстві). 
5. Павлова О.Ю. Онтологічний статус естетичного досвіду. –  К.: Вид. ПАРАПАН, 2009. – 262 с. 

Участь у 
редакційних колегіях 
наукових видань 

Член редколегії наукового видання «Українські культурологічні студії»(КНУТШ) 



   

 

Конференції 2015-2017 

1. Міжнародна наукова конференція «Центральна та Східна Європа: історія, ідеологія, 
суспільство» (Польща, Зелена Гура 24-26.10.2017) 

2. Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2017, 16, 15» (Київ, 

КНУТШ, 25 – 26.04.2017) 
3. Білоруський філософський конгрес «Національна філософія в глобальному світі» (Мінськ, 

Білорусь, НАНБ, ІФ, 15. 05. 2016 р.) 
4.  IV Всеукраїнська науково-практична конференція Екологія візуальності: стратегії, концепти, 

проекти (Черкаси, Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького , 8.09.2015) 

5. ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Творчість у філософських вимірах" 
(Київ, КПІ, 14-15. 05.2015) 

6. Міжнародна наукова конференція «Проблема миру/війни в гуманітарному вимірі» (Польща, 
Зелена Гура 18-19.11.2015) 

Членство у 
спеціалізованих 
вчених радах 

член спеціалізованої ради Д 26.001.28 у Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка; член спеціалізованої ради Д 26.001.27 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка 

Курси Візуальні практики та комунікація. Основі поняття та концепції культурологічних досліджень. 

Культурна антропологія. Історія світової культури. Філософія та культура Постмодерну. Естетика. 
Дипломи Диплом кращого викладача філософського факультету у 2015/2016 н.р. Київський університет 

імені Тараса Шевченка 

 
 

 

 

 
 
 
 


