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надання інформації  

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

науково-педагогічних  працівників  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 
 

     Curriculum Vitae    Живоглядова І.В. 

 
 

ОСОБИСТА ІНФОРМАЦІЯ Живоглядова Ірина Вікторівна  
  Володимирська, 60, Київ, Україна ) 

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

Особиста веб сторінка  (за наявності) 
Соціальні мережі/чати    

Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних  (за наявності, необов’язково)   
Стать Ж | Дата народження  3/08/1961 | Громадянство українка     

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

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. «Етико-культурологічні виміри ментальності», магістр, 

2 курс, лекції.  
2. «Концепції та основні поняття культурологічних 

досліджень», магістр, 1 курс, лекції.  

3. «Науковий семінар зі спеціалізації», магістр, 2 курс,  
семінари. 

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

5. «Основи експертної діяльності в галузі культури», 

бакалавр, 4 курс, лекції та семінари. 
6. «Зарубіжна культура», бакалавр, 3 курс, лекції та 

семінари. 
7. «Естетика», бакалавр, 2 курс, лекції. 

8. «Теоретична культурологія», бакалавр, 3 курс, лекції 

та семінари. 
9. «Архетипи та культури», 2 курс, асп., лекції та практич. 

У попередні періоди 1. «Естетика», бакалавр, 3 курс, лекції та семінари. 
2. «Культура США та Латинської Америки», магістр, 1 

курс, лекції та семінари. 

3. «Історія української та зарубіжної культури», бакалавр, 
3 курс, лекції та семінари. 



 

  

4. «Культура як ресурс суспільного розвитку», бакалавр, 

3 курс, лекції та семінари 

5.«Історія світової культури і мистецтва», бакалавр, 2 
курс, лекції та семінари. 

6. «Естетичні проблеми творчості», бакалавр 4 курс, 
лекції та семінари. 

7. «Етика та естетика», бакалавр, 2 курс, лекції та 

семінари. 
8. «Культура США та Канади», бакалавр, 4 курс, лекції та 

семінари. 
9. «Теоретичні проблеми сучасної культурології», магістр, 

2 курс, лекції та семінари. 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ 

Період (починати з 
останнього) 

Етап (опис) 

(З 2002 по теперішній час) посада: доцент кафедри етики, естетики та культурології; вчений секретар 
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.28 при КНУ ім. Тараса Шевченка з 2006 по 

2019рр.    

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  та науковими кандидатськими роботами 

Сфера діяльності:Освіта  

(З 1992 по 2002) 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 01.03.2019 по 30.04.2019) 
 

 
(з 1.02.2006 по 10.06.2006) 

стажування у Науковій бібліотеці імені М.М. Максимовича Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка за програмою стажування in Experience 

Programme    (наявний сертифікат).  

Наукова бібліотека імені М. Максимовича Надруковано методичні рекомендації до 
спецкурсу «Естетичні проблеми творчості» для студентів 4 курсу спеціальності 

«філософія», підготовлено курс лекцій «Культура США та Канади» 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Українська 

Іноземна мова 1 англійська мова, рівень B1 

Іноземна мова 2 російська мова 

Комунікаційні компетентність Гарні навички  комунікації отримала під час роботи на посаді асистента та доцента  

кафедри етики, естетики та культурології, а також в рамках роботи спеціалізованої 

вченої ради Д 26.001.28 при КНУ ім. Тараса Шевченка . 

Організаційна/управлінська 

компетентність 
Організація роботи  спеціалізованої вченої ради Д 26.001.28 при КНУ ім. Тараса 

Шевченка з 2006 в якості вченого секретаря.  Здійснення керівництва дипломними 
та курсовими роботами студентів філософського факультету, наукове керівництво 

кандидатськими дисертаціями з естетики. 

 



   

 

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, пов’язаними з 

обробкою малюнків та фотографій. 

Професійні навики (із числа не 
зазначених вище)  

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

Області професійних інтересів Естетика; теорія та історія культури; експертна діяльність в галузі культури ; 

філософія;  медіа-мистецтво; новітні інформаційні та медіа-технології в культурі; 
культурологічні проблеми ментальності; історія та теорія музичного мистецтва,  

естетичні проблеми творчості.  

 
 

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. Research perspectives of the cultural expertise in the context of formation of the urban 

cultural space. // Українські культурологічні студії: Збірник наукових праць . –К. 2020.   № 

1(6). – с. 59 – 64. 
2. Contemporary artistic practices of cultural communication: problematization of co-creation 

opportunities.  International Journal of Slavic Studies Transgressive, Pragmatic and Speculative 
Horizons of Popular Literature and Culture 2019; 1 (1) : 122-132;  

3. Musical creation of  "human" as a sense-making sensuous way of forming a cultural space// 

Українські культурологічні студії: Збірник наукових праць . –К. 2019.   № 1(4). – с. 53 – 
57. 

4. Антропокреативний  потенціал музики: практикування небайдужості //"Гілея: науковий 
вісник": Збірник наукових праць.- К. : Видавництво «Гілея», 2019.-  Випуск 141 (№2) Ч.2 

Філософські науки .- С. 48-53. 
5. Музика як смислозначуща дія //"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць. - К. : 

Видавництво «Гілея», 2019.-  Випуск 140 (№1) Ч.2 Філософські науки .- С. 20-25. 

6. Становлення етнічних і національних стереотипів: американський мистецький досвід 
//"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2017.-  Випуск 124 (9).- С. 251-

256. 
7.  Навчально-методичний комплекс «Етико-культурологічні виміри ментальності». Для 

студентів спеціальності «Культурологія», ОРМагістр.- 4,5 ум.друк.арк. 

8.  Інтонаційні та логічні начала в музиці: специфіка взаємодії. Матеріали Міжнародної 
наукової конференції «Дні науки філософського факультету 2017».- 25-26 квітня 2017р. 

9. Ментальність як предмет міждисциплінарних досліджень:проблема визначення 
//Українські культурологічні студії: Збірник наукових праць . –К., 2017. - № 1. – с. 26 – 

30. 

10. Художня творчість: проблеми системного естетичного дослідження // «Мандрівець»: 
Збірник наукових праць .-Тернопіль, 2016.   № 3(123). – с. 49 – 55. 

11. Естетичні проблеми творчості //Етика.Естетика:навч. посіб. /за ред..Панченко В.І.-К.: 
«Центр учбової літератури»,2014.-с.323-367. 

12. Культурологія як теоретична дисципліна//Культурологія:підручник для студентів вищих 
навчальних закладів/кол.авторів;за ред..А.Є.Конверського.-Харків:Фоліо, 2013.-с.17-75. 

13. Радикалізація європейського досвіду і сучасна американська модель культури// Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. 
Зб. наук. праць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”,2012 - № 

109 – С.15-18 
14. Північно – та центральноєвропейський досвід народження «буржуазності» як способу 

життєдіяльності: алгоритми культурологічного аналізу// Гілея: науковий вісник. Зб. наук. 

праць. – К.: ВІР УАН, 2012 - № 60 (5) – С.416-421  
  

Презентації  - 

Проекти   



 

  

Конференції International Scientific Conference "The Days of Science of the Faculty of Philosophy- 2020".- April 22-

23, 2020.  

International Scientific Conference "The Days of Science of the Faculty of Philosophy- 2019".- April 23-
24, 2019.  

Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Культура-текст-особистість: українські 
перспективи», Київ, 1-2 червня 2017 р. 

Міжнародна науково-практична конференція «Дні науки філософського факультету» 2006-2009, 

2011, 2014-2018 
Шевченківський міжнародний літературний конгрес, Київ, 10-12 березня 2014р. 

 

Семінари  - 

Премії та нагороди  Почесна грамота та цінний подарунок від Київського міського голови 

Членство в 
організаціях 

- 

Посилання Якщо доречно (до 300 знаків) 

Цитування Якщо доречно 

Курси - 

Сертифікати Стажування in Experience Programme    (наявний сертифікат). 

 

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

Найменування  Посилання 

Дипломи  

Сертифікати   

Публікації  

Проекти  

Дослідження  Участь у науково-дослідних темах кафедри етики, естетики та культурології: «Професійна та 
корпоративна етика: проблеми обґрунтування і впровадження», «Візуальні практики: режими та 

стратегії Постмодерну» 

 
 

 
Голова Науково-методичної ради      В.А.Бугров 

 
 
 


