
 ВІДОМОСТІ  

про наявність науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним  

місцем роботи, мають відповідну освітній програмі освітню та/або професійну кваліфікацію (крім розширення  

провадження освітньої діяльності щодо збільшення ліцензованого обсягу на певному рівні вищої освіти)  
 

Якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем роботи, 

мають відповідну освітній програмі _____________ в межах спеціальності ___________ освітню та/або професійну 

кваліфікацію  

Прізвище, 

ім’я та  

по батькові 

викладача 

Наймену-вання 

посади (для осіб, 

що працюють за 

сумісництвом - 

місце основної 

роботи, 

наймену-вання 

посади) 

Найменуванн

я закладу, 

який закінчив 

викладач (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом 

про вищу 

освіту*) 

Категорія, педагогічне 

звання  

(в разі наявності - 

науковий ступінь, вчене 

звання) 

Професійна кваліфікація (відомості 

про досвід професійної діяльності 

(заняття) за відповідним фахом 

(спеціальністю, спеціалізацією) із 

зазначенням посади та строку роботи 

на цій посаді (крім педагогічної, 

науково-педагогічної, наукової 

діяльності), керівництво 

(консультування) дисертації на 

здобуття наукового ступеня за 

спеціальністю (прізвище, ім’я, по 

батькові дисертанта, здобутий, 

науковий ступінь, спеціальність, 

назва дисертації, рік захисту, серія, 

номер,  дата, ким виданий диплом), 

наявність  публікацій у наукових 

виданнях, які включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection), 

протягом останніх п’яти років) 

Відомості про 

підвищення кваліфікації 

викладача (найменування 

закладу, вид документа, 

тема, дата видачі) 

Примітка** 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (у тому числі за суміщенням) 

Пилипенко 

Світлана 

Григорівна  

Доцент, 

Державний 

біотехнологічн

ий університет  

Харківський 

державний 

педагогічни

й 

університет 

імені Г.С. 

Сковороди, 

Кандидат 

філософських наук, 

09.00.04 – 

філософська 

антропологія, 

філософія культури. 

Пилипенко С.Г. Людина в епоху 

технологічних зсувів: у пошуках 

опертя. Вісник Харківського 

національного університету 

імені В. Н. Каразіна, серія 

«Теорія культури і філософія 
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2001 рік,  

Соціологія, 

кваліфікація 

– соціолог, 

викладач 

соціології 

Диплом – 

ХА 

№15142112. 

«Трансформація 

культури в умовах 

глобалізації: 

філософсько-

антропологічний 

вимір» 

ДК № 008266 від 26 

вересня 2012 року, 

Міністерство освіти і 

науки, молоді та 

спорту України 

науки». 2020. № 61. С. 81–89. 

2. Пилипенко С. Г. Земля: 

сучасний проект технологічної 

реальності. Вісник Львівського 

університету: Філософсько-

політологічні студії. 2020. Вип. 

29. С. 132–138. 

3. Пилипенко С. Г. Конотації 

землі у викликах сучасності. 

Вісник ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди «Філософія» / Харк. 

нац. пед. Ун-т ім. Г.С. 

Сковороди. Харків : ХНПУ, 

2019. Вип. 52 (ІІ). С. 40–50. 

4. Пилипенко С. Г. Земля як 

матриця життєдіяльності 

людини. Гуманітарний часопис 

Humanities journal : зб. наук. пр. 

2019. Вип. 3. С. 13–21. (Index 

Copernicus). 

5. Пилипенко С. Г. Чи бути 

майбутньому: виклики 

технологічної сучасності. 

Перспективи. Соціально-

політичний журнал. 2019. № 3. 

С. 12–19. 
 

пункт 1 наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до  

наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection 

1. Людина в епоху технологічних зсувів: у пошуках опертя. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 

серія «Теорія культури і філософія науки». 2020. № 61. С. 81–89. 

2. Пилипенко С. Г. Земля: сучасний проект технологічної реальності. Вісник Львівського університету: Філософсько-політологічні 

студії. 2020. Вип. 29. С. 132–138. 

3. Пилипенко С. Г. Конотації землі у викликах сучасності. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Філософія» / Харк. нац. пед. Ун-т 

ім. Г.С. Сковороди. Харків : ХНПУ, 2019. Вип. 52 (ІІ). С. 40–50. 



4. Пилипенко С. Г. Земля як матриця життєдіяльності людини. Гуманітарний часопис Humanities journal : зб. наук. пр. 2019. Вип. 3. 

С. 13–21. (Index Copernicus). 

5. Пилипенко С. Г. Чи бути майбутньому: виклики технологічної сучасності. Перспективи. Соціально-політичний журнал. 2019. № 

3. С. 12–19. 
пункт 3  наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 

авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора) 

Пилипенко С. Земля у філософському постнекласичному дискурсі: монографія / С. Г  Пилипенко. – Харків: ФОП Панов А. М., 

2020. 316 с. 
пункт 7 участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох 

разових спеціалізованих вчених рад  

офіційний опонент 

Гулевський С.В. Трансформація соціокультурного дискурсу телевізійних серіалів у сучасному медіа-просторі (14.05.2021); 

Чернігова Т.Л. Філософсько-антропологічний вимір творчої спадщини М. Метерлінка (24.12.2021). 

Віктор І.В. Філософсько-антропологічний аналіз ритуалів (на матеріалі української культури) (18.09.2019). 

пункт 12 наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій 

1. Пилипенко С.Г. Принцип відповідальності як платформа взаємодії людини –природа/земля в умовах технологічної сучасності. 

«Topical Issues of the Development of Modern Science» Abstracts of VI International Scientific and Practical Conferenc, Sofia, 

Вulgaria, 12-14 february 2020. С. 770–773. 

2. Пилипенко С.Г. Трагедія Голодомору українського народу як трагедія спів-буття людини і землі // Голокост в Україні: 

академічний, комеморіальний та освітній аспект: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Харків, 28 вересня 2021 р., 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди). – Харків, 2021. – С. 71–73.  

3. Пилипенко С.Г. Семантики образу людини в простoрі технологічного буття // Modern Science: Concepts, Theories аnd Methods оf 

Basic аnd Applied Research (Вінниця, UKR – Відень, AUT, 24.12.2021). – С. 390–391. 

4. Pylypenko S. Ecological crisis as a manifestation of Existential anomie // Актуальні проблеми освітньо-виховного процесу в умовах 

карантинних обмежень та дистанційного навчання : зб. наук. пр. Харків: ХНУБА, 2021. С. 262–264. 

5. Пилипенко С.Г., Омельченко Г.Ю. Людина – природа – техніка: проблема відповідальності. Міжнародна науково-практична 

конференція «Духовність як складова української державності (Харків, 9–10 квітня 2019 р.) – С. 163–165.  

 
пункт 14  керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою 

Керівництво науковим студентським гуртком «Ейдос». 

пункт 19  діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях  

Член ГО Української асоціації суспільствознавців та педагогів. Секція: філософія 


