
Curriculum Vitae 

ПІБ Щербина Марія Михайлівна 

Науковий ступінь/вчене 

звання 
Кандидатка філософських наук, доцент 

Посада 
доцент кафедри філософії, культурології та 

інформаційної діяльності СНУ ім. В. Даля 

Науково-педагогічна 
діяльність 

01.09.2021 –дотепер – доцент кафедри філософії, 

культурології та інформаційної діяльності 

Східноукраїнського національного університету імені 

Володимира Даля.  

січень 2019 – 27.08.2021 (до жовтня 2019 – сумісниця, 

з жовтня 2019 – штатна співробітниця) – доцент 
кафедри філософії Харківського національного 

медичного університету; 

вересень 2016 – червень 2020 рр. – керівниця центру 
гендерної освіти (з 2017 р.) та викладачка соціальних 

дисциплін Харківського коледжу текстилю та 

дизайну (ДВНЗ «ХКТД»); 

27.12.2011 – 13.07.2016 рр. – старша викладачка, 

потім доцентка кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін Харківського національного університету 

внутрішніх справ; 

01.09.2006 – 26.12.2011 викладачка, потім старша 

викладачка кафедри філософії Харківського 

національного аграрного університету університету 
ім. В.В. Докучаєва; 

1.11.2005-30.06.2006 рр. – молодша наукова 

співробітниця кафедри філософії Харківського 
національного університету радіоелектроніки 

Досвід іншої (не 

науково-педагогічної) 
роботи 

- 

Дослідження та 
розробки за останні 5 
років 

Дослідження актуальних проблем сучасного 
міфомислення з урахуванням їх репрезентацій не 

лише у філософії культури, але й у гендерних 



дослідженнях.  

Співпраця з 

підприємствами (у тому 

числі членство у 

професійних 
об’єднаннях за 

спеціальністю) за 
останні 5 років 

Центр ґендерної культури Харкова та музей гендерної 

та жіночої історії(м. Харків, директорка – Ісаєва 
Тетяна) 

Керівниця центру гендерної освіти Харківського 

коледжу текстилю та дизайну з 2017 р. по червень 
2020 року (ДВНЗ «ХКТД») 

Членкиня: 

1. Всеукраїнська мережа осередків гендерної  

освіти ЗВО 

2. Національна спілка письменників України 
3. Національна спілка журналістів України 

 

Розробки та патенти – 

Найважливіші 
публікації за останні 5 
років 

1. Shcherbina М. М., Joy Amaranchi Uchechukwu 
GENDER DIFFERENCES IN THE 

SPECIALIZATION OF MEDICAL STUDENTS // 

Проблема людини у соціально-гуманітарному та 

медичному дискурсах: матеріали науково-
практичної онлайн конференції з міжнародною 

участю (28-29 травня 2020 р., м. Харків).− Харків: 
ХНМУ, 2020. – 84-86 

2. Shcherbina M. M. , Maslov B. Yu. RELIGION 

AND PANDEMIA: INTERACTION 181-183 

Філософія релігії та медицини в постсекулярну 
добу. Матеріали 2 міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої памяті св. Луки (Войно-

Ясенецького), – Київ, НМУ ім.. О.О. Богомольця, 
В.Р.ІФ ім. Г. Сковороди НАН України, 2020. – 251 
ст. 

3. Щербина М. М., Губарь В. О., Ростовська В. І. 
HEALTHY LIFESTYLE vs Orthorexia – where is the 

borderline // Черкассы Соціальні та гуманітарні 

технології: філософсько-освітній аспект: матеріали 
VІ науково-практичної конференції (23 квітня 2020 
р.) – Черкаси: ФОП Гордієнко Є.І., 2020 

4. Shcherbina Maria, Echkalo Margarita PRO-LIFE 
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OR ANTIWOMAN: WOMEN'S LIVES AND 
RELIGIOUS CONTENTS // Проблема людини у 

соціально-гуманітарному та медичному дискурсах: 

матеріали науково-практичної онлайн конференції 
з міжнародною участю (28-29 травня 2020 р., м. 

Харків).− Харків: ХНМУ, 2020. – 160 с. , 83-84 

5. Shcherbina M., Al Akhras Dana OVERCOMING 

STEREOTYPES ABOUT FEMALE DOCTORS 
//Проблема людини у соціально-гуманітарному та 

медичному дискурсах: матеріали науково-

практичної онлайн конференції з міжнародною 

участю (28-29 травня 2020 р., м. Харків).− Харків: 
ХНМУ, 2020. – 160 с. , 80-83 

6. Shcherbina M. M. Between i and we-thinking: 
phenomenology, mythology, gender stereotyping / M. 

M. Shcherbina // Гендер. Екологія. Здоров’я : 

матеріали VІ Міжнародної науково-практичної 
конференції (Харків, 18–19 квітня 2019 р.). – 
Харків : ХНМУ, 2019. – С. 34–36. 

7. Shcherbina M. M. PERSONALITY ON THE 
INTERNET: COMMUNICATION, IDENTITY, 

GENDER // Проблема людини у філософії. 

Матеріали ХХVІІ Харківських міжнародних 
Сковородинівських читань (27–28 вересня 2019 

року) – Харків: 2019. – с. 434-438 

8. Щербина М.М., Ростовська В.І., 

ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО 
САМОСТІЙНОГО НАВЧАННЯ:  РЕАЛІЇ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ // Студентоцентрований навчальний 

процес як запорука забезпечення якості  вищої  
медичної  освіти:  матеріали LІІІ  навч.-метод.  

конф. ХНМУ (Харків, 29 січня 2020 р.) / 

Міністерство  охорони  здоров'я України, Харк. 

нац. мед. ун-т. – Харків : ХНМУ, 2020. – Вип. 10. – 
с. 216 – 219 

9. Плуженко О.І., Лук‘янченко В.В., Щербина 

М.М. ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ УЧНІВ ТА 

УЧЕНИЦЬ СТАРШИХ КЛАСІВ // Гендер. 
Екологія. Здоров’я : матеріали VІ Міжнародної 

науково-практичної конференції (Харків, 18–19 

квітня 2019 р.). – Харків : ХНМУ, 2019. – с. 221-
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222 
10. Щербина М., Хабусєва Т. Фемінність  та  

виклики  війни:  досвід війсковослужбовиць Другої 

світової війни // Матеріали V міжнародної науково-
практичній конференції«Гендерна політика міст: 

історія та сучасність» – Харків: ХНУМГ ім. 

О. М. Бекетова, 2018 – с. 150 – 153  

 

Діяльність у 
спеціалізованих 

установах останні 5 
років 

Членкиня експертної комісії МОН з проведення 
антидискримінаційної експертизи  

Інформація щодо 

стажування за останні 5 
років 

Сертифікаційна  програма з підготовки експертного 

кола для здійснення антидискримінаційної 
експертизи освітнього контенту. Сертифікат № 86 – V 

– 2020 Мін. Освіти України. Програма на базі 

гендерно – аналітичного центру «Крона». Загальна 

кількість годин - 102 

Підвищення  кваліфікації  за  програмою «Методика 

викладання у вищій школі» на базі  Національного 
фармацевтичного  університету, Інститут підвищення  

кваліфікації спеціалістів фармації. Свідоцтво про 

підвищення  кваліфікації  за  програмою «Методика 

викладання у вищій школі» з 17 лютого 2020 до 13 
березня 2020. 150 годин 

 

Центр ґендерної культури Харкова та фонд European 
endowment for Democracy. Березень-квітень 2016 

підвищення кваліфікації в Школі тренерства «Gender 

School» (сертифікат) 

Центр історії жінок філософів та вчених, 

Падерборнський університет (Падерборн, Німеччина) 

Липень-серпень 2018 «Libori Summer School-2018», 
«Libori Summer School-Master Class» (2 сертифікати) 

Інформація щодо 
підвищення кваліфікації 

за останні 5 років (серія 

та номер сертифікату, 

Свідоцтво про підвищення  кваліфікації  за  
програмою «Методика викладання у вищій школі» з 
17 лютого 2020 до 13 березня 2020. 150 годин 



тема та дата видачі) 

Інформація щодо участі 

у проектах, у тому числі 

міжнародних, за останні 
5 років 

Міжнародний науковий та навчальний арт-проєкт 

«Beading the womantory» для музею гендерної та 

жіночої історії Харкова – авторка та координаторка 

проєкту (2017 р.) 
 

участь у виставці ПрозораЯ в рамках ІnclusiON Fest, 

яка була присвячена роботі жінок-мисткинь, 

організатори – Центр Гендерної культури Харкова та 
Харківська обласна фундація «Громадська 

Альтернатива», Харків, Україна, та лекція в рамках 

цього ж проєкту «ТворчаЯ. Жіноча творчість та 
гендерна дискримінація» про жінок-мисткинь 
(вересень-листопад 2020) 

Інформація щодо участі 

у сертифікованих 
програмах, тренінгах, 

семінарах тощо за 
останні 5 років  

Учасниця «Libori Summer School-2018» та майстер-

класу з творчості Ханни Арендт  в Падерборні 
(Німеччина) 

 

– 

Інформація, що 
підтверджує володіння 

мовою викладання на 
належному рівні 

Шкільний атестат 

Інформація, що 
підтверджує володіння 

однією з офіційних мов 

Ради Європи на 
належному рівні 

Сертифікат FCE B2 

 


