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Робочі групи освітніх програм філософського факультету  

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

 

 

1. Спеціальність 034 Культурологія 

Освітньо-професійна програма «Урбаністичні студії», перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти 

1.1.  Гарант освітньої програми – керівник робочої групи,  ЧОРНИЙ Дмитро  

Миколайович, завідувач кафедри українознавства, д-р іст. наук, проф. 

1.2.  Члени робочої групи: 

1) ДОМАНОВСЬКА Марина Євгенівна, старший викладач кафедри 

українознавства доцент кафедри українознавства, кандидат історичних наук; 

2) КУРУШИНА Марина Анатоліївна, доцент кафедри українознавства, канд. 

філол. наук, доц.; 

3) ПОТОЦЬКИЙ В’ячеслав Петрович, доцент кафедри українознавства, канд. іст. 

наук, доц. 

 

2.  Спеціальність 034 Культурологія 

Освітньо-професійна програма «Візуальне мистецтво та менеджмент 

культурних проектів», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

2.1.  Гарант освітньої програми – керівник робочої групи,  ПЕТРЕНКО Дмитрій 

Володимирович, завідувач кафедри теорії культури та філософії науки, д-р філос. 

наук, доц. 

2.2.  Члени робочої групи: 

1) БІЛЕЦЬКИЙ Ігор Павлович, доцент кафедри теорії культури та філософії 

науки, канд. філос. наук, доц. 

2) БІЛИК Ярослав Михайлович,  професор кафедри теорії культури і філософії 

науки, доктор філософських наук; 

 

3.  Спеціальність 034 Культурологія 

Освітньо-професійна програма «Культурологія», перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти 

3.1. Гарант освітньої програми – керівник робочої групи,  БІЛЕЦЬКИЙ  Ігор 

Павлович, доцент кафедри теорії культури та філософії науки, канд. філос. наук, 

доц. 

3.2. Члени робочої групи: 
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1) ПЕТРЕНКО Дмитрій Володимирович, завідувач кафедри теорії культури та 

філософії науки, д-р філос. наук, доц.; 

2) ТИТАР Олена Володимирівна, професор кафедри теорії культури та філософії 

науки, д-р філос. наук, доц. 

 

4. Спеціальність 033 Філософія 

Освітньо-професійна програма «Філософія», перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти 

4.1. Гарант освітньої програми – керівник робочої групи,  ПРОКОПЕНКО 

Володимир Володимирович, професор кафедри теоретичної і практичної 

філософії імені професора Й.Б. Шада,  д-р філос. наук, доц. 

4.2. Члени робочої групи: 

1) КАРПЕНКО Іван Васильович, декан філософського факультету,                                   

д-р філос. наук, проф.; 

2) ПЕРЕПЕЛИЦЯ Олег Миколайович, завідувач кафедри теоретичної і 

практичної філософії імені професора Й.Б. Шада, д-р філос. наук, доц.; 

3) ГОЛІКОВ Сергій Олексійович, доцент кафедри теоретичної і практичної 

філософії імені професора Й.Б. Шада, канд. філос. наук, доц. 

 

5. Спеціальність 033 Філософія 

Освітньо-професійна програма «Європейські студії», перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти 

5.1. Гарант освітньої програми – керівник робочої групи,  ЗАГУРСЬКА Наталія 

Віталіївна, професор кафедри теоретичної і практичної філософії імені 

професора Й.Б. Шада, д-р філос. наук, доц. 

5.2. Члени робочої групи: 

1) КАРПЕНКО Іван Васильович, декан філософського факультету, д-р філос. 

наук, проф.; 

2) ПЕРЕПЕЛИЦЯ Олег Миколайович, завідувач кафедри теоретичної і 

практичної філософії імені професора Й.Б. Шада, д-р філос. наук, доц.; 

3) ГОЛІКОВ Сергій Олексійович, доцент кафедри теоретичної і практичної 

філософії імені професора Й.Б. Шада, канд. філос. наук, доц. 

 

6. Спеціальність 052 Політологія 

Освітньо-професійна програма «Політичні технології та аналіз політики», 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

6.1. Гарант освітньої програми – керівник робочої групи,  КОМАРОВА Тетяна 

Геннадіївна, доцент кафедри політології, д-р політ. наук, доц. 

6.2. Члени робочої групи: 
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1) ФІСУН Олександр Анатолійович, завідувач кафедри політології, д-р політ. 

наук, проф.; 

2) РУБАНОВ Віктор Володимирович, професор кафедри політології, д-р політ. 

наук, доц.; 

3) РАБОТЯГОВА Ірина Володимирівна, доцент кафедри політології, канд. політ. 

наук, доц.; 

4) АВКСЕНТЬЄВ Антон Олександрович, старший викладач кафедри політології, 

канд. політ. наук; 

5) ШАПОВАЛЕНКО Марина Володимирівна, професор кафедри політології, д-р 

політ. наук, проф. 

 

7. Спеціальність 033 Філософія 

Освітньо-професійна програма «Філософія», другий (магістерський) рівень 

вищої освіти 

7.1.  Гарант освітньої програми – керівник робочої групи,  ПЕРЕПЕЛИЦЯ Олег 

Миколайович, завідувач кафедри теоретичної і практичної філософії імені 

професора Й.Б. Шада,    д-р філос. наук, доц. 

7.2. Члени робочої групи: 

1) КАРПЕНКО Іван Васильович, декан філософського факультету, д-р філос. 

наук, проф.; 

2) ГОЛІКОВ Сергій Олексійович, доцент кафедри теоретичної і практичної 

філософії імені професора Й.Б. Шада, канд. філос. наук, доц. 

 

8.  Спеціальність 034 Культурологія 

Освітньо-професійна програма «Культурологія», другий (магістерський) 

рівень вищої освіти 

8.1. Гарант освітньої програми – керівник робочої групи,  БІЛИК Ярослав 

Михайлович,  професор кафедри теорії культури і філософії науки, доктор 

філософських наук; 

8.2. Члени робочої групи: 

1) ТИТАР Олена Володимирівна, професор кафедри теорії культури та філософії 

науки, д-р філос. наук, доц.; 

2) ПЕТРЕНКО Дмитрій Володимирович, завідувач кафедри теорії культури та 

філософії науки, д-р філос. наук, доц. 

 

9. Спеціальність 052 Політологія 

Освітньо-професійна програма «Глобальні студії та світова політика», 

другий (магістерський) рівень вищої освіти 
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9.1.  Гарант освітньої програми – керівник  робочої групи,  БІДЕНКО Юлія 

Михайлівна, доцент кафедри політології, канд. політ. наук, доц. 

9.2.  Члени робочої групи: 

1) ШАПОВАЛЕНКО Марина Володимирівна, професор кафедри політології, д-р 

політ. наук, проф.; 

2) РУБАНОВ Віктор Володимирович, професор кафедри політології, д-р політ. 

наук, доц.; 

3) КОМАРОВА Тетяна Геннадіївна, професор кафедри політології, д-р політ. 

наук, доц.; 

4) РАБОТЯГОВА Ірина Володимирівна, доцент кафедри політології, канд. політ. 

наук, доц. 

5) ФІСУН Олександр Анатолійович, завідувач кафедри політології, д-р політ. 

наук, проф. 

 

10. Спеціальність 033 Філософія 

Освітньо-наукова програма «Філософія», третій (освітньо-науковий) рівень 

вищої освіти 

10.1. Гарант освітньої програми – керівник робочої групи,  КАРПЕНКО Іван 

Васильович, декан філософського факультету, д-р філос. наук, проф. 

10.2. Члени робочої групи: 

1) ПЕРЕПЕЛИЦЯ Олег Миколайович, завідувач кафедри теоретичної і 

практичної філософії імені професора Й.Б. Шада, д-р філос. наук, доц.; 

2) ПЕТРЕНКО Дмитрій Володимирович, завідувач кафедри теорії культури та 

філософії науки, д-р філос. наук, доц.; 

3) ГОЛІКОВ Сергій Олексійович, доцент кафедри теоретичної і практичної 

філософії імені професора Й.Б. Шада, канд. філос. наук, доц. 

 

11. Спеціальність 052 Політологія 

Освітньо-наукова програма «Політологія», третій (освітньо-науковий) рівень 

вищої освіти 

11.1. Гарант освітньої програми – керівник робочої групи,  РУБАНОВ Віктор 

Володимирович, професор кафедри політології, д-р політ. наук, доц. 

11.2. Члени робочої групи: 

1) ПІВНЕВА Любов Миколаївна, професор кафедри політології,                             

д-р політ. наук, проф.; 

2) ШАПОВАЛЕНКО Марина Володимирівна, професор кафедри політології, д-р 

політ. наук, проф.; 

3) ВІННИКОВА Наталія Анатоліївна, професор кафедри політології, д-р політ. 

наук, доц.; 
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4) КОМАРОВА Тетяна Геннадіївна, професор кафедри політології, д-р політ. 

наук, доц.; 

5) РАБОТЯГОВА Ірина Володимирівна, доцент кафедри політології, канд. політ. 

наук, доц.; 

6) БІДЕНКО Юлія Михайлівна, доцент кафедри політології, канд. політ. наук, 

доц.; 

7) ФІСУН Олександр Анатолійович, завідувач кафедри політології, д-р політ. 

наук, проф. 
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