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ВІДОМОСТІ  ПРО АВТОРІВ

АФАНАСЬЄВ Олександр – канд. філос. наук, доцент кафедри філософії
та методології науки Одеського національного політехнічного університету.
БАКАНУРСЬКИЙ Анатолій – докт. мистецтвознавства, професор, зав.
кафедри  культурології  та  мистецтвознавства  Одеського  національного
політехнічного університету.
БАРАНОВСЬКА Ольга – канд. філос. наук, доцент кафедри філософії та
методології науки Одеського національного політехнічного університету.
БЕВЗЮК Наталя – канд. іст. наук, доцент кафедри  філософії  та  основ
загальногуманітарного знання Одеського національного університету ім.
І. І. Мечникова.
БОРИСОВ Євген – докт. філос. наук, професор кафедри історії філософії
та логіки  Томського державного університету.
БОРОДЕЦЬКА Анна – аспірантка кафедри філософії та методології науки
Одеського національного політехнічного університету.
ВАСИЛЕНКО Ірина –  канд.  філос.  наук,  доцент  кафедри  політології
Одеської національної академії зв’язку.
ГОЛУБОВИЧ   Інна –  докт.  філос.  наук,  професор  кафедри  філософії
природничих факультетів Одеського національного університету  ім.  І.  І.
Мечникова.
ГОМІЛКО Ольга –  докт.  філос.  наук,  професор,  головний   науковий 
співробітник  відділу  філософії  культури,  етики  і е стетики  Інституту 
філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України..
ГОРБАНЬ Вікторія – канд. філол. наук, доцент кафедри російської мови
Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.
ДАРЕНСЬКИЙ Віталій – канд. філос. наук, докторант Державної академії
керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ).
ІВАНОВА-ГЕОРГІЄВСЬКА Неллі – старший викладач кафедри філософії
та  основ  загальногуманітарного  знання  Одеського  національного
університету ім. І. І. Мечникова.
КЕБУЛАДЗЕ Вахтанґ – канд. філос. наук, докторант кафедри філософії
Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
КИРИЛЮК Олександр – докт. філос. наук, професор, завідувач Одеською
філією Центру Гуманітарної Освіти НАН України.
КЛОКОВА Марія –  маґістр   філології,   вчителька   російської   мови   і 
літератури Одеської середньої школи № 121 .
КОВАЛЬЧУК Андрій – аспірант кафедри філософії та методології науки
Одеського національного політехнічного університету.
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КОЛЕСНИК Олена – канд. філос. наук,  доцент кафедри філософії та
культурології Чернігівського  національного педагогічного  університету
ім. Т. Г. Шевченка.
КОНОВАЛОВА Ірина –  аспірантка  кафедри  філософії  природничих
факультетів Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.
КОРОЛЬКОВА Ольга – канд. філол. наук, доцент кафедри культурології
та  мистецтвознавства  Одеського  національного  політехнічного
університету.
КРАСНОКУТСЬКИЙ Геннадій –  канд.  іст. наук,  доцент  кафедри
культурології  та  мистецтвознавства  Одеського  національного
політехнічного університету.
КРИШЕВСЬКА  Ліана  –  асистент  кафедри  історії  і  теорії  музики
Південноукраїнського  державного  педагогічного  університету  ім.  К.  Д.
Ушинського.
ЛЕВЧЕНКО Віктор –  канд. філос. наук, доцент  кафедри культурології
Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.
МАЛИШКІН Євген –  канд.  філос.  наук,  доцент  кафедри  історії 
зарубіжної філософії Санкт-Петербурзького державного університету.
МІКЛІН Максим – студент 5 курсу гуманітарного факультету Одеського
національного політехнічного університету.
МИХАЙЛЮК  Олександр  –  докт.  іст.  наук,  професор,  зав.  кафедри
документознавства  та  інформаційної  діяльності  Національної
металургічної академії України (м. Дніпропетровськ).
МУСИЙ  Валентина  –  докт.  філол.  наук,  професор  кафедри    світової
літератури Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.
НИКИФОРОВА  Ірина –  аспірантка  кафедри  філософії  природничих
факультетів Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.
ОБЛОВА  Людмила  –  канд.  філос.  наук,  доцент  кафедри  філософії
Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова  (м. Київ).
ОЧКИН Денис – аспірант кафедри філософії та основ загальногуманітар-
ного знання  Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.
ПАЛАТНИКОВ Григорий – доцент кафедри комп’ютерних технологій
Інституту післядипломної освіти Одеського національного  університету
ім. І. І. Мечникова.
ПАНАСЮК  Ігор  –  фотограф-художник,  член  Міжнародної  федерації
фотографічного мистецтва.
ПЕТРИКОВСЬКА Олена – канд. філос. наук, доцент кафедри філософії
природничих факультетів Одеського національного університету ім. І. І.
Мечникова.

ПОБЕРЕЖНА Ольга – канд. філол. наук, доцент кафедри документознав-
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ства та інформаційної діяльності Одеського національного політехнічно-

го університету.

ПОВТОРЕВА Світлана – канд. філос. наук, доцент кафедри філософії
Національного університету “Львівська політехніка”.
ПОГОРЕЛОВ Олег – канд. філос. наук, професор кафедри філософії та
основ загальногуманітарного знання Одеського національного університе-
ту ім. І. І. Мечникова.
ПРОЛЕЄВ Сергій – докт. філос.  наук, професор,  головний   науковий 
співробітник  відділу  філософії  культури,  етики  і е стетики  Інституту 
філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України,  президент   Українського 
філософського фонду (м. Київ).
РАЙХЕРТ  Костянтин  –  асистент  кафедри  філософії  природничих
факультетів Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.
РОМАНОВ  Олександр  –  студент  4  курсу  філософського  факультету
Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.
САВЧЕНКО  Віра  –  канд.  філос.  наук,  доцент кафедри  культурології
Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.
САВЧЕНКО  Серафим  –  аспірант  кафедри  культурології  та
мистецтвознавства Одеського національного політехнічного університету.
САДОХА  Олена  –  докт.  філос.  наук,  професор  кафедри  філософії
Харківського національного педагогічного університету ім. Г. Сковороди.

САЧЕНКО Валентин – аспірант  кафедри філософії та методології науки

Одеського національного політехнічного університету.

СЕКУНДАНТ Сергій – канд. філос. наук, доцент кафедри філософії та
основ загальногуманітарного знання Одеського національного університе-
ту ім. І. І. Мечникова.
СЕМЕНОВА-МАРИЩАК Віра – співробітник Одеського національного
академічного театру опери та балету.
СОБОЛЕВСЬКА Олена – канд. філол. наук, доцент кафедри філософії
та  основ  загальногуманітарного  знання  Одеського  національного
університету ім. І. І. Мечникова.
СТРЕЛКОВА Анастасія – канд. філос. наук, докторантка відділу історії
зарубіжної філософії Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН
України (м. Київ).
СУМЧЕНКО Ірина – канд. філос. наук, доцент кафедри культурології
Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.
СУХОДУБ Тетяна – канд. філос. наук, професор Центру Гуманітарної
Освіти НАН України (м. Київ).
ТКАЧ Леся – канд. філол. наук, доцент кафедри документознавства та
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інформаційної діяльності Національної металургічної академії України
(м. Дніпропетровськ).
ТОМАШЕВСЬКА Юлія –  асистент  кафедри  філософії  та  методології
науки Одеського національного політехнічного університету.
ХУДЕНКО  Андрій  –  канд.  соціол.  наук,  доцент  кафедри  соціології
Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.
ШАМРАЙ Вікторія – канд. філос. наук, старший науковий  співробітник
відділу   соціальної  філософії Інституту   філософії ім. Г. С.  Сковороди
НАН України (м. Київ).
ШЕВЦОВ Костянтин – канд. філос. наук, доцент кафедри онтології та
теорії пізнання Санкт-Петербурзького державного університету.
ШЕВЦОВ  Сергій  –  канд.  філос.  наук,  доцент  кафедри  філософії
природничих факультетів Одеського національного університету ім. І. І.
Мечникова.
ШЕВЧЕНКО  Богдан  –  асистент  кафедри  правознавства  Одеського
національного політехнічного університету.

ШПОЛЬБЕРГ Анжеліка – канд. філол. наук (м. Бостон, США).


