
   

 

Форма 

надання інформації  

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

науково-педагогічних  працівників  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 
 

     Curriculum Vitae    Прізвище та ініціали 

 
 

ОСОБИСТА ІНФОРМАЦІЯ   Шинкаренко Олена Василівна  

 
(фотографія)  

 Службова адреса (назва вулиці, номер будинку, місто, код міста, країна ) 

0442393479  

 kafedra.eec.dep@gmail.com  

Особиста веб сторінка  (за наявності) 

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

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

Стать Ч/Ж | Дата народження ( необов’язково) дд/мм/рррр | Громадянство  
_України______________   

 

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

Вчене звання  доцент 

Посада доцент 

Кафедра Етики, естетики та культурології 

Факультет/інститут філософський 

Посада за сумісництвом (якщо доречно) 
 

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:  
У поточному році 1. Етика, бакалаврат з політології, нормативний курс, 7 

семестр, лекції 

2. Етика, бакалаврат з культурології, нормативний курс, 4 
семестр, лекції 

3. Зарубіжна культура, бакалаврат з політології, 

нормативний курс, 3 семестр, лекції 
4.Професійна та корпоративна етика, магістратура 

(історики, держуправління), нормативний курс, 1 рік 
навчання, лекції. Семінари 

5. Людина в полікультурному суспільстві, бакалаврат з 
культурології, нормативний курс, 5 семестр, лекції та 

семінари 

6. Теорії соціальних практик, бакалаврат з культурології, 
нормативний курс, 6 семестр, лекції й семінари 

7. Типологія та історія культурних регіонів світу; 
міжкультурні дослідження, магістратура з культурології, 

нормативний, 1 рік навчання, лекції та семінари 

 
... 

У попередні періоди 1. Політична етика, спеціаліст, спецкурс , 4 рік навчання 
2.Культурні парадигми Заходу і Сходу, спеціаліст, 

спецкурс, 5 рік навчання 
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3.Влада: морально-етичні проблеми, спецкурс, спеціаліст  

4 рік навчання. 
4. Історія світової культури, нормативний курс,спеціаліст 

2 рік навчання 

.... 

 

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

(З 1992 по 2017) Доцент кафедри етики, естетики та культурології філософського факультету КНУТГ 

 

Сфера діяльності або сектор Освіта  

(З 1991… по1992 ) асистент кафедри етики, естетики  і культури_філософського факультету КДУ ім. 

Т. Г.  Шевченка__________________________________________________________

_________________ 

 

Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука  
 
 

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

(З 2001 по 2004….) Київський національний університет імені Тараса Шевченка , докторантура 

«Моральнісна легітимація соціального проекту» 

(З 1983 по 1987….) Київський національний університет імені Тараса Шевченка , аспірантура 

Отримана ступінь кандидата філософських наук, «Моральний аспект 

цілепокладання» 
 

 
ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова українська 

Іноземна мова 1 англійська мова рівень B1/B2  

Іноземна мова 2 російська рівень C1/C2 

Іноземна мова 3  

Комунікаційні компетентність Гарні навички комунікації за трудовий строк як викладач із студентами та методист 

організації учбового процесу з викладачами (в Інституті підвищення кваліфікації 
викладачів суспільних наук при КНУ ім. Т .Г. Шевченка) 

Організаційна/управлінська 

компетентність 

Займалася організаційною роботою в якості вченого секретаря Вченої ради 

філософського факультету КНУТГ та вченого секретаря спеціалізованої вченої ради 
Д.26001.28 при КНУТГ по захисту дисертаційних робіт  

 

Цифрові компетенції Обробка інформації: якщо доречно (вказується рівень - 
Базовий/Високий/Професійний і назва сертифікату) 

Комунікація: якщо доречно (-//-) 
Створення контенту (програм, сайтів): якщо доречно (-//-) 

Мережева та програмна безпека:  якщо доречно (-//-) 
Вирішення проблем:  якщо доречно (-//-) 

Інші комп’ютерні навички Назва, контекст здобуття (наприклад:  використання програмного забезпечення для 

редагування фотографій (фотограф-аматор)) 
(до 200 знаків) 

Професійні навики (із числа не 

зазначених вище)  

Будь-які професійні навички, не зазначені вище, із вказівкою контексту їх набуття. 

Наприклад: «добре обізнаний з процесами контролю якості (в даний час відповідаю 
за перевірку якості)»  

(до 200 знаків) 

Області професійних інтересів Етика, політична етика, культурологія, міжкультурний діалог, моральні виміри 
соціокультурних практик 

 
 
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 Підручники: 
Мораль. Сутність, структура, функції// Етика. Естетика: навч.посібник – К.:»Центр 

учбовоїлітератури»,2014 – С.41-57 
Природа і культура; Античність як тип культури// Культурологія:підручник для студентів вищих 

нав.закладів. – Харків: Фоліо, 2013 – С.75-100; 341-386 

Політична етика// Прикладна етика: Навч.посіб/ під редакцією В.І.Панченко.  – К.: Центр учбової 
літератури,2011- С.173-206 

Культура Індії // Історія світової культури. Культура світових регіонів. Учбовий посібник. Відання 
друге, перероблене і доповнене. – К.: Либідь, 2000 

 

Монографії: 
Прикладний поворот в етиці як пошук морально-номативної основи сучасних соціальних 

практик// Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні 
та методологічні аспекті):монографія – К.:»Київський Ун-тет»,2011 – С.184-217 

Практичность этики в контексте «прагматического поворота» в философии Соціальна етика: 
теоретичні та прикладні проблеми – Київ,2010 – С.145-153 

 

Статті: 
«Культурний поворот» в соціальному та гуманітарному знанні як запит до культурології/ 

Українські культурологічні студії – Київ, 2017 – с.?? 
У пошуках практично дієвої моралі/ Гуманітарні студії. Збірник наукових праць – Київський нац. 

ун-тет, 2008, Вип.4. – С.190-196 

Етична теорія та моральна практика: у пошуках нових співвідношень/ Науковий часопис НПУ 
імені М.П.Драгоманова. Серія № 7: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. Зб. наук. праць –  

К: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006 - № 8 (2) – С.132-138 
Соціальний порядок як «регулятивна ідея» соціально-культурного проектування Вісник КНУ імені 

Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. Вип.70-72.-К.:ВПЦ “Київський унівеситет”,2004.-С.86-90 
Два підходи до інтерпретації природи моралі/ Науковий часопис НПУ ім М.П.Драгоманова. Серія 

7.Релігєзнавство. Культурологія. Філософія. Вип.  – Зб. наукових праць – К.: НПУ імені 

.П.Драгоманова – 2004.- №2 (15) – С.188-199 
Постмодерн про нове бачення етики та моралі/ Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Філософія. 

Політологія. Вип. 68-69. – К.; “Київський університет”, 2004 – С. 98-101 
Сучасна етика на “перехресті” теоретичних шукань / Дух і літера, №13-14, Київ, 2004.- С.368-374 

Проблематизація етики в постмодерністському культурному контексті/ Вісник Харківського нац. 

ун-ту ім. В.Н.Каразіна №531, 2001.- Харків, 2001. – С.92-96 
Етичний потенціал “Філософії серця” Памфіла Юркевича/ Філософська і соціологічна думка. — 

1996. — № 3-4. — С. 4 — 15. 
 

 

 
Презентації  Якщо доречно (список, до 300 знаків) 

Проекти  Список (починати з останнього) 

Конференції Науково-практична конференція «Професійна та корпоративна етика на сучасному етапі 
розвитку соціогуманітарного знання» (23-24 лютого 2017); 

Етика як практична філософія в професійному вимірі. Дні науки філософського факультету -2017 

(25-26 ківтня 2017); 
Науково-практична конференція «Моральне спілкування:експлікація смислів» (18 люого2011)  

Семінари  Якщо доречно (список, починати з останнього, до 1000 знаків) 

Премії та нагороди  Список (починати з останньої) 
Членство в 
організаціях 

Якщо доречно (список, до 500 знаків) 

Посилання Якщо доречно (до 300 знаків) 
Цитування Якщо доречно 

Курси (крім зазначених вище) 

Сертифікати (крім зазначених вище) 

 
 

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



   

 

Найменування  Посилання 

Дипломи  

Сертифікати   

Публікації  
Проекти  

Дослідження   

 
 

 
 
 


