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

науково-педагогічних  працівників  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 
 

     Curriculum Vitae    Тормахова А.М. 

 
 

ОСОБИСТА ІНФОРМАЦІЯ    Тормахова Анастасі Миколаївна  

  

 Володимирська, 60, Київ, Україна ) 

239-34-79    
 Електронна адреса anastasiia_tormakhova@knu.ua 

Особиста веб сторінка  (за наявності) 
Соціальні мережі/чати   https://www.facebook.com/profile.php?id=100001116185638 

Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних  http://www.researcherid.com/rid/D-3950-2016 

Стать Ж | Дата народження  26/11/1981 | Громадянство українка     

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) кандидат філософських наук, естетика – 09.00.08  

Вчене звання   

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. «Візуальні практики та комунікація», магістр 1 р.н., 

лекції та семінари 
2. «Художня культура XX-XXI століття в умовах 

глобалізації», магістр 1 р.н., лекції та семінари 
3. «Історія музичного мистецтва», бакалавр, 2 курс, лекції 

та семінари. 

4. «Творчість в етико-естетичному дискурсі», бакалавр, 4. 
курс, лекції 

5. «Менеджмент культурних проектів», бакалавр, 3 курс, 
практикум 

У попередні періоди 1. «Естетика», бакалавр, 2 курс, семінари 

2. «Історія української та зарубіжної культури», бакалавр, 
1 курс, семінари. 

3. «Мистецтво в контексті культури», бакалавр, 2 курс, 
лекції та семінари. 

4. «Культурологія», бакалавр 1 курс, лекції та семінари. 

5. «Етика та естетика», бакалавр, 3 курс, лекції та 
семінари 

 

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

(З 2.10.2017 по теперішній 
час) 

посада: доцент кафедри етики, естетики та культурології 

місце роботи: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. 

Володимирська 60, www.univ.kiev.ua 



 

  

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки: проведення лекцій та 
семінарськи занять, написання статей, підручників, наукових тез, керівництво 

дипломними роботами 

Сфера діяльності:Освіта  

(З 1.09.2011 по 1.10.2017) Посада:  асистент кафедри етики, естетики та культурології 

місце роботи: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. 

Володимирська 60, www.univ.kiev.ua 

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки: проведення лекцій та 
семінарськи занять, написання статей, підручників, наукових тез, керівництво 

дипломними роботами 

Сфера діяльності або сектор: Освіта  
 
 

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

(З 14.05.2018 по 21.05.2018) Зеленогурський університет (м. Зелена Гура, Польща) 

(З 1.02.2017 по 10.06.2017) Наукова бібліотека імені М. Максимовича  

Надруковано методичні рекомендації до практикуму «Менеджмент культурних 
проектів» для студентів 3 курсу спеціальності «культурологія», підготовлено курс 

лекцій «Візуальні практики та комунікація» у співавторстві з проф. Павловою О.Ю. 

 
ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова українська 

Іноземна мова 1 англійська мова, рівень B2, Pearson test of English general (CEF B2) 

Іноземна мова 2 російська мова 

Комунікаційні компетентність Гарні навички  комунікації отримала під час роботи на посаді старшого лаборанта 
кафедри етики, естетики та культурології, в рамках якої працювала в приймальній 
комісії КНУ ім. Тараса Шевченка з 2005 по 2010 роки включно. 

Організаційна/управлінська 

компетентність 

Була куратором групи студентів спеціальності «культурологія» в кількості 30 осіб.  
Здійснюю керівництво дипломними та курсовими роботами студентів філософського 
факультету у кількості 8 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, 

який здобула при формуванні педагогічного навантаження викладачів кафедри 

етики, естетики та культурології; базові навички роботи з програмами Paint та 
іншими програмами, пов’язаними з обробкою малюнків та фотографій. 

Професійні навики (із числа не 

зазначених вище)  

Добре обізнана з процесами формування педагогічного навантаження науково-

педагогічних працівників, роботою в системі Triton, пов’язаною з ним. Відповідала за 
реєстрацію науково-педагогічних працівників в системі Triton та відкриттям 

корпоративної електронної пошти.  
 

Області професійних інтересів Історія музичного мистецтва, візуальні практики та комунікація, менеджмент 

культурних проектів, культура XX-XXI століття, метамодернізм, дігімодернізм.  

 
 
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. Комікс та мем як візуальні практики // Міжнародний вісник: культурологія, філологія, 

музикознавство. – К. : Міленіум, 2017. –Вип. І(8). – C.56-60. 
2. Classical crossover як діалог академічної та естрадної музики //Дні науки філософського 

факультету – 2017: міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017): [матеріали доп. та виступів] 

/ редкол.: А.Є.Конверський. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – Ч.4. – С.186-188. 
3. Становлення предметного поля сучасних візуальних досліджень // Антропологічні виміри 

філософських досліджень. Вип. 9. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2016. – С.38-46. 
4. Філософсько-культурологічне осмислення телебачення як візуальної практики XX-ХХI ст.  

// Антропологічні виміри філософських досліджень. Вип. 10. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2016. – 

С.33-42. 
5. Специфіка взаємодії культурних інститутів та проектів в сучасному українському просторі  

// Університетська кафедра № 5/2016. — К. : КНЕУ, 2016. — С.7-14. 
6. Искусство в теориях пост-постмодернизма // Studia culturae: Научный альманах. Вып. 1 

(27): ACADEMIA: — СПб.: Издательство СПбГУ, 2016. - С. 18-26. 

7. Римейк чи варіації? До проблеми розвитку сучасної музичної культури // Університетська 
кафедра № 4/2015. — К.: КНЕУ, 2015. — С.7-17. 

8. Глядацький вибір у сучасній аудіовізуальній культурі (на прикладі конкурсу 
«Євробачення»)  // Вісник  Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Філософія. Політологія. –К.:ВПЦ "Київський університет". - № 1(119), 2015. - 
С.69-72. 

9. Перформатизм Рауля Ешельмана: концептуалізація соціокультурних практик  // Вісник  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – 
К.: ВПЦ "Київський університет". - № 4(118), 2014. - С.33-36 

10. Концепція дігімодернізму Алана Кірбі //Гуманітарні студії: Зб. наук. праць. Випуск 20. – 
К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – С.181-187.  

Презентації  - 

Проекти  Приймала участь у проекті європейської коміссії "Темпус", "Розвиток системи вищої освіти заради 
поліпшення соціального партнерства та конкурентноздатності гуманітарних наук" "HESDeSPI" 

(2007-2013) 

Конференції Міжнародна наукова конференція «Сучасне мистецтво в епоху цифрових медіа/ЗМІ» (14-20 
травня 2018 р.) 

Науково-практична конференція «Професійна та корпоративна етика на сучасному етапі 

розвитку соціогуманітарного знання» (23-24 листопада 2017 р.) 
Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Культура-текст-особистість: українські 

перспективи», Київ, 1-2 червня 2017 р. 
I Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-культурологічне позиціонування 

України в світовому глобалізованому просторі», Кошице, 14-15 лютого 2016 року. 

IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологія візуальності: стратегії, концепти, 
проекти», Черкаси, 8-10 жовтня 2015 року. 

Международный молодежный научный форум «ЛОМОНОСОВ-2015», Москва. 
Міжнародна науково-практична конференція «Дні науки філософського факультету» 2006-2009, 

2011, 2014-2017 

Семінари  - 
Премії та нагороди  - 

Членство в 
організаціях 

- 

Посилання Якщо доречно (до 300 знаків) 

Цитування Якщо доречно 

Курси - 

Сертифікати Диплом магістра з музичного мистецтва НМАУ ім. П.І. Чайковського 
 

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

Найменування  Посилання 

Дипломи  
Сертифікати   

Публікації  

Проекти  

Дослідження   

 
Голова Науково-методичної ради      В.А.Бугров 



 

  

 
 


