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Стать Ж | Дата народження 21/03/74 | Громадянство Україна  

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Кандидат філософських наук, 09.00.07 - етика  

Вчене звання  доцент 

Посада доцент 

Кафедра Етики, естетики та культурології 

Факультет/інститут філософський 

Посада за сумісництвом - 
 

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:  
У поточному році 1. «Професійна та корпоративна етика», магістр, І та ІІ 

курсу, лекції та семінари; 
2.  «Професійна етика (за фахом), бакалавр, ІУ курс, 

лекції та семінари; 
3. «Етика», бакалавр, ІУ курс, лекції та семінари; 

4. «Народне мистецтво світу», бакалавр, ІІІ курс, лекції та 
семінари; 

5. «Екологія культури та екоетика», бакалавр, ІУ курс, 

лекції та семінари. 

У попередні періоди 1. «Етика та естетика», бакалавр, ІІІ курс, лекції та 

семінари;  

2. «Українська культура», бакалавр, ІІ курс, лекції та 
семінари; 

3. «Біоетика та біобезпека людини», бакалавр, ІІІ курс, 
лекції та семінари; 

4. «Історія світової культури та мистецтва», бакалавр, ІІІ 

курс, лекції та семінари; 
5. Культурологія, бакалавр, ІІ курс, лекції та семінари. 

 

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

 (З 17.05.2013 по теперішній Посада доцент кафедри етики, естетики та культурології 

mailto:o.rykhlytska@knu.ua


 

  

час) Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська 
60, www.univ.kiev.ua  

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

семінарських занять, написання, підручників, статей, наукових тез, керівництво 
магістерськими та бакалаврськими роботами 

Сфера діяльності або сектор Освіта/наука 

(З 01.10.2003 по 16.05.2013) Посада  асистент кафедри етики, естетики та культурології 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська 
60, www.univ.kiev.ua 

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

семінарських занять, написання, підручників, статей, наукових тез, керівництво 
дипломними роботами 

Сфера діяльності або сектор Освіта /наука 
 

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

(З 1.02.2011 – 31.05.2011 ) Наукова бібліотека імені М. Максимовича  

Надруковано навчально-методичний комплекс дисципліни «Етика, Естетика» для 
студентів ІІІ курсу геологічного факультету та навчально-методичний комплекс 

дисципліни на вільний вибір «Біоетика та основи біобезпеки» для студентів ІІІ курсу 
Інституту Журналістики 

 
ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Українська мова 

Іноземна мова 1 Англійська мова, рівень (A2) 

Іноземна мова 2 Німецька мова, рівень (A2)  

Іноземна мова 3 Російська мова 

Комунікаційні компетентність Гарні навички комунікації в процесі педагогічної діяльності 

Організаційна/управлінська 

компетентність 

Здійснювала керівництво та організацію міжнародних науково-практичних 

конференцій (до 40 осіб) 

 

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 у програмі Excel,; 

базові навички роботи з програмами Paint та іншими програмами  
 

Професійні навики (із числа не 

зазначених вище)  

Член жюрі І-го всеукраїнського турніру по філософії (28-29 листопада 2016 р) 

/Київський університет імені Бориса Грінченко/; 
Гарні  навички  отримала в процесі викладання курсу «Конфліктологія»  

Області професійних інтересів Етика, прикладна етика, професійна етика, екологічна етика,  екологія культури, 

народне мистецтво світу 

 
 
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) 

http://www.univ.kiev.ua/
http://www.univ.kiev.ua/


   

 

Публікації 1. Екологія культури: ландшафтний підхід //Українські культурологічні студії. Збірник наук. праць 

– К.,  2017. – №1(1). – С.84-87; 
2. Екологічні проблеми в контексті онтології //Актуальні проблеми гуманітарних та природничих 

наук. -М.:2014.-№12(71).-Ч.1.- С.265-270; 

3. Філософсько-культурологічне підґрунтя екології культури./ Гілея: науковий вісник": Збірник 
наукових праць.- К., 2015.-Випуск 90(11), - К.: 2014, - С. 284-287; 

4. Моральні колізії сучасності// Етика. Естетика. [текст]: Навч. посібник./ за наук. ред. Панченко 
В. І. – К.: «Центр учбової літератури»,2014. –  С.163-188 /З грифом МОН/ (у співавторстві); 

5. Екологічна етика // Прикладна етика. Навч. посіб. / За наук ред. Панченко В. І.-К.: «Центр 

учбової літератури»,2012.- С.83-114 /З грифом МОН/, (у співавторстві); 
6.Феномен корпоративної культури в структурі організації // Основи корпоративної культури 

/Навчальний посібник /І.М. Ломачинська, О.Д. Рихліцька, Н.В. Барна/-К.:Україна»,2011. – С.12-
92 

6. До питання  корпоративної етики сучасної організації.// Гуманітарний часопис  (№1), збірник 

наукових праць. - Харків, ХАІ.- 2011.-№1.- с.89-97; 
 7. Екоетика і біоетика: у пошуках співвідношень. // Мультиверсум. Філософський альманах. 

//Збірник наукових праць.- К.,2011, c.64-78 
Презентації  - 

Проекти  1. Приймала участь у науковому проекті європейської комісії "Темпус", "Розвиток системи вищої 

освіти заради поліпшення соціального партнерства та конкурентноздатності гуманітарних наук" 
"HESDeSPI" (2007-2013) 

2. Приймала участь в міжнародному науковому проекті «Розвиток етичної освіти в вищій школі 

при підтримці ReSET-HESP (Open Society Institute – Soros Foundation),  (2004–2006) 
Конференції 1. Науково-практична конференція «Професійна та корпоративна етика на сучасному етапі 

розвитку соціогуманітарного знання» (23-24 листопада 2017 р.); 
2. Міжнародна науково-практична конференція «Дні науки філософського факультету» 2009, 

2011, 2014;2016 

3. Міжнародна наукова конференція «Етичне та естетичне в людському світовідношенні»: ХХУІІ-
мі читання присвячені пам’яті Львівсько-Варшавської філософської  школи  К.Твардовського 11-

12 лютого 2015; 
4. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування громадської думки в 

сучасній Україні» 14 листопада 2014р., Київський університет культури і мистецтв.-К.,2014; 

5.  ІУ міжнародна наукова конференції з етики (24-25 травня 2013р.) «Проблеми моралі: теорія 
та практика».  -  М.Івано-Франківськ, м. Яремче,-2014. 

6. Міжнародна науково-практична конференції «Проблеми формування громадської думки в 
сучасній Україні» 14 листопада 2014р., Київський університет культури і мистецтв.-К.,2014. 

Семінари  - 

Премії та нагороди  - 

Членство в 
організаціях 

- 

Посилання - 

Цитування - 
Курси - 

Сертифікати - 

 
 

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

Найменування  Посилання 

Дипломи  
Сертифікати   

Публікації  

Проекти  

Дослідження   

 

 

 

 
 
 


