
Curriculum Vitae 

ПІБ Сілютіна Ірина Миколаївна 

Науковий ступінь/вчене 

звання 
Кандидат педагогічних наук, доцент 

Посада Завідувач кафедри філософії, культурології та 

інформаційної діяльності, доцент 

Науково-педагогічна 

діяльність 

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у 

вищих навчальних закладах освіти з зазначенням 

посади та місця роботи: 

15.08.2000 – 13.05.2003 рр. – доцент кафедри 

архіво- та документознавства та інформаційної 

діяльності Східноукраїнського державного 

університету 

14.05.2003 – 31.08.2017 рр. – доцент кафедри 

філософії культури та культурології СНУ ім. 

В. Даля; 

01.09.2017 – 30.06.2019 рр. – в.о. завідувача 

кафедри філософії, культурології та інформаційної 

діяльності СНУ ім. В. Даля; 

01.07.2019 – по теперішній час завідувач кафедри 

філософії, культурології та інформаційної 

діяльності СНУ ім. В. Даля.  

Досвід іншої (не 

науково-педагогічної) 

роботи   

- 

Дослідження та 

розробки за останні 5 

років 

Відчужені знання в системі соціальної комунікації 

Підвищення кваліфікації 

за останні 5 років 

1. ВГО «Українська асоціація фахівців з 

інформаційних технологій», Підвищення 

кваліфікації «Основи використання цифрових 

інструментів для змішаного навчання» виданий 

05.11.2020 30 год. Сертифікат № ПК_Б_20_11/055 

2. Східноукраїнський національний 

університет ім. В. Даля. Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 12СПВ 146319 від 09.11. 

2018 р. Складено комплексний іспит. 

Реєстраційний № 12СПВ 02070714/848-18 

Співпраця з 

підприємствами (у тому 

Член Спілки документознавців України 



числі членство у 

професійних 

об’єднаннях за 

спеціальністю) за 

останні 5 років 

Розробки та патенти - 

Найважливіші публікації 

за останні 5 років 

1. Леонтьєва В. М.,. Сілютіна І. М. Філософія 

техніки : навч. посіб. Сєвєродонецьк : вид-во СНУ 

ім. В. Даля, 2020. —135 с.  

2. Siliutina I. Alienated knowledge in the age of 

informatization. Global Prosperity, International 

Scientific e-Journal. 2021. 1(3-2), p.64–76. 

3. Chursin, M. M., Siliutina, I. M., Smolina, O. O., 

Ukhov, O. S., & Petrenko, M. O. (2021). The 

alienation phenomenon and the communicative model 

of the human society evolution. Linguistics and 

Culture Review, 5 (S4), 1995-2011. 

https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS4.1861 

4. Чурсін М.М., Лугова Т.А., Сілютіна І.М. 

Комп’ютерні ігри і аутріч-технології у ієрархії 

контекстів навчання Духовність особистості: 

методологія, теорія і практика : зб. наук. праць / 

Гол. редактор Г. П. Шевченко. Вип. 2 (101), Ч.1.  

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. –

 С.258-269. 

5. Чурсін М.М., Сілютіна І.М. Про роль 

культури у використанні інформаційної техніки й 

технологій у вищій школі. Вісник Національної 

академії керівних кадрів культури і мистецтв: 

наук. журнал. Київ, 2018. № 3. С. 116—120. Web 

of Science 

7. Силютина И.Н. Отчуждение знаний и феномен 

аутсорсинга: экономико-технологический и 

образовательный контексты. Virtus: Scientific 

Journal Editor-in-Chief M.A. Zhurba April №23, Part 

1, 2018. Р.153—157. 

8. Чурсін М.М., Сілютіна І.М. О формировании 

нормативно-правовых основ использования 

информационных систем в сфере высщего 

образования. Актуальні проблеми права: теорія і 

практика: збірник наук. праць .Сєвєродонецьк 

вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. № 1 (35). С.24-29.  

9. Чурсин Н.Н., Силютина И.Н. О некоторых 

https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS4.1861


вопросах институциональной политики в 

отношении результатов исследовательской 

деятельности. Virtus: Scientific Journal. Editor-in-

Chief M.A. Zhurba. May № 24. 2018. Р.123—130. 

Діяльність у 

спеціалізованих 

установах за останні 5 

років 

1. Офіційний опонент дисертації Крохмаль І.М. 
Формування професійної готовності майбутнього 
фахівця з документознавства та інформаційної 
діяльності у ВНЗ. 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти на здобуття наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук, Старобільськ, 2019 
Спеціалізована вчена рада Д 29.053.01 

2. Офіційний опонент дисертації Іщенко В.С. 
Формування аналітичної компетентності 
майбутніх фахівців з документознавства та 
інформаційної діяльності в процесі вивчення 
фахових дисциплін. 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти на здобуття наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук, Старобільськ, 2018 
Спеціалізована вчена рада Д 29.053.01 

Інформація щодо 

стажування за останні 5 

років  

1. Університет Юрая Добрили (м. Пула, 

Хорватія) «Єдиний освітній простір в умовах 

цифрової трансформації" 150 год. (5 кредитів 

ЄКТС) Сертифікат HR № 9572/25.09.2021 

2. Університет Суспільних наук (UNS) у м. Лодзь 

(Польща). Сертифікат № 2020/05/574. 

Міжнародні проєкти: написання, аплікування, 

управління та звітність» 16.05.2020 180 год. 

3. Закордонне наукове стажування у країнах 

Європейського Союзу (лютий– березень 2019 р.) A 

staż zagraniczny pod tytulem "Podejście projektowe 

w działalnosci uczelnі nowoczesnej wpływ 

współpracy z biznesem na rozwoj gospodarki" 

styczeń-marzec 2019 r. Dyplom № 2019/03/12 UNS-

CEASC 

Інформація щодо 

підвищення кваліфікації 

за останні 5 років (серія 

та номер сертифікату, 

тема та дата видачі) 

Східноукраїнський національний університет 

імені Володимира Даля, 2021 р., спеціальність 029 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

Диплом магістра з відзнакою М21 №010021 

Східноукраїнський національний університет 

імені Володимира Даля 

Напрям підготовки: Правознавство 

Диплом бакалавра з відзнакою В19 № 239909 від 

30 червня 2019 р. 



Інформація щодо участі 

у проектах, у тому числі 

міжнародних, за останні 

5 років   

- 

Інформація щодо участі 

у сертифікованих 

програмах, тренінгах, 

семінарах тощо за 

останні 5 років  

Курс навчання «Системи управління якістю за 

ДСТУ ISO 9001:2015. Внутрішній аудит», 

свідоцтво в реєстрі ТОВ «ОС»ЦСМВ» № 

UA.CCMG-842-20 від 01.04.2020 

Тренінги у рамках проєкту «Цифрова грамотність 

освітян», жовтень 2020 (22 годин) 

Інформація, що 

підтверджує володіння 

мовою викладання на 

належному рівні 

Мова викладання – українська. 

Державний сертифікат про володіння державною 

мовою  УМД № 00078955 рішення Національної 

комісії зі стандарт ів державної мови від 

17.12.2021 №350 

Інформація, що 

підтверджує володіння 

однією з офіційних мов 

Ради Європи на 

належному рівні 

                                              - 

 


