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ПЕТРИКІВСЬКА Олена – канд. філос. наук, доцент, завідувач кафедри
філософії та методології пізнання Одеського національного університету
ім. І. І. Мечникова.
ПРОНІН Ігор – магістрант кафедри філософії Дніпровського національного
університету ім. О. Гончара.
РАЙХЕРТ Костянтин – канд. філос. наук, доцент кафедри філософії та
методології пізнання Одеського національного університету ім. І. І.
Мечникова.
РОДЖЕРО Олексій – канд. філос. наук, професор кафедри філософії та
гуманітарних наук Одеської національноїмузичної академії ім.А. В.
Нежданової.
САВИНСЬКА Інна – канд. філос.наук, асистентка кафедри філософії та
методології науки Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка
САВЧЕНКО Сергій – канд. істор. наук, доцент кафедри документознавствата
інформаційної діяльності Національної металургійної академії України (м.
Дніпро).
СОБОЛЕВСЬКА Олена – докт. філос.наук, професор,  завідувачка кафедри
культурології Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.
СТЬОПІН Анатолій – докт. істор. наук, професор, завідувач кафедри
філософії та гуманітарних наук Одеської національноїмузичної академії
ім.А. В. Нежданової.
ТИХОМІРОВА Фаріда – канд. філос. наук, доцент кафедри філософії та
методології пізнання Одеського національного університету ім. І. І.
Мечникова.
ШЕВЧУК Катерина – магістрантка кафедри культурології Одеського
національного університету ім. І. І. Мечникова.

ВІДОМОСТІ  ПРО АВТОРІВ
БАРІНОВА Яна – аспірантка кафедри філософії та основ
загальногуманітарного знання Одеського національного університету ім.
І. І. Мечникова.
БЕНИК Дмітро.– аспірант кафедри богословських наук Ужгородської
богословської академії
ГОЛУБОВИЧ Інна – докт. філос.наук, професор кафедри філософії та основ
загальногуманітарного знання Одеського національного університету ім.
І. І. Мечникова.
ДОВГОПОЛОВА Оксана – докт. філос.наук, професор кафедри філософії
та методології пізнання Одеського національного університету ім. І. І.
Мечникова.
ЕРЬОМЕНКО Олександр – докт. філос. наук, професор, завідувач кафедри
філософії Східно-Українського національного університету ім. В. Даля (м.
Северодонецьк).
ЗАГУРСЬКА Марія – магістрантка кафедри філософії та основ
загальногуманітарного знання Одеського національного університету ім.
І. І. Мечникова.
ЗОЛОТАРЬОВА Олена – доцент кафедри правових дисциплін Одеського
інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом, ад‘юнкт-
професор Міжнародної Кадрової Академії
КАМЕНСКИХ Олексій – канд. філос. наук, доцент кафедри гуманітарних
дисциплін пермського філіалу Національного дослідницького  університету
“Вища школа економіки” (м. Пермь, Росія).
КИРИЛЮК Олександр – докт. філос. наук, професор, завідувач Одеською
філією Центру Гуманітарної Освіти НАН України.
КОЖЕМ’ЯКІНА Оксана – канд. філос. наук, доцент кафедри філософських
і політичних наук Черкаського державного технологічного університету.
КОЛЕСНИК Олена – докт. культурології, професор кафедри філософії та
культурології Чернігівського національного педагогічного університету
імені  Т. Г. Шевченка,
КОРОЛЬКОВА Ольга – канд. філол. наук, доцент, завідувачка  кафедри
культурології та мистецтвознавства Одеського національного політехнічного
університету.
КРИШЕВСЬКА Ліана – аспірантка кафедри філософії та методології науки
Одеського національного політехнічного університету.
ЛАЗУКА Катерина – аспірантка кафедри філософії та методології пізнання
Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.
МАРКОВА Тетяна – магістрантка кафедри культурології Одеського
національного університету ім. І. І. Мечникова.




