
Curriculum Vitae 

ПІБ Смоліна Ольга Олегівна 

Науковий ступінь/вчене 

звання 
Доктор культурології, професор 

Посада Професор кафедри філософії, культурології та 

інформаційної діяльності СНУ ім. В. Даля 

Науково-педагогічна 

діяльність 

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у 

вищих навчальних закладах освіти з зазначенням 

посади та місця роботи: 

- 29.10.2003 – 01.02.2004 рр. – старший 

викладач Сєверодонецького філіалу 

Міжрегіональної академії управління персоналом;  

- 02.02.2004 – 31.08.2004 рр. – доцент кафедри 

загальноосвітніх дисциплін Сєверодонецького 

філіалу Міжрегіональної академії управління 

персоналом; 

-  01.09.2004 – 29.08.2005 рр. – завідувач 

кафедри загальноосвітніх дисциплін 

Сєверодонецького філіалу Міжрегіональної 

академії управління персоналом; 

- 30.08.2005 – 15.02.2015 рр. – доцент кафедри 

гуманітарних наук і української мови 

Сєвєродонецького технологічного інституту 

Східноукраїнського національного університету 

імені Володимира Даля; 

- 16.02.2015 – 31.10.2015 рр. – доцент кафедри 

гуманітарних і соціальних наук 

Східноукраїнського національного університету 

імені Володимира Даля; 

- 01.11.2015 – 31.01.2016 рр. – доцент кафедри 

філософії Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля; 

- 01.02.2016 – 31.08.2017 рр. – професор 

кафедри філософії Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира 

Даля; 

- 01.09.2017 – до цього часу – професор 

кафедри філософії, культурології та інформаційної 

діяльності Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля. 

 



Досвід іншої (не 

науково-педагогічної) 

роботи   

Художник-оформлювач (1990-2013, в тому числі 

за сумісництвом). 

Учитель образотворчого мистецтва (1991-2001, в 

тому числі за сумісництвом). 

Дослідження та 

розробки за останні 5 

років 

 

Підвищення кваліфікації 

за останні 5 років 

1. European University Institute. (ЕUI) Robert 

Schuman Centre Future learn platform (online). 

Certificate of Achievement «Cultural diplomacy May 

10-30 2021 9 год., 0,3 кредити 

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

(Польща). Сертифікат № 2020/05/570. 

«Міжнародні проєкти: написання, аплікування, 

управління та звітність» 16.05.2020 180 год. 

3. Навчання в ХНУ ім. В. Н. Каразіна на 

магістерській програмі за спеціальністю 

«Філологія», спеціалізація «035.05 романські мови 

та літератури (переклад включно)», освітня 

програма «Переклад (іспанська)». Диплом М19 № 

000777, 4 січня 2019 р. 

4. Wizsza Szkola Biznesu-National Louis University 

Польща (Новий Сонч) Certificate of internship 

completion № WK/4789, «Organization of Didactic 

Process, Educational Programs, Innovative 

Technologies and Scientific Work» 29.06.2018 The 

internship program duration – 108 hours. 

5. Інформаційний тиждень Програми 

Європейського Союзу Еразмус+: можливості та 

конкурси 2021-2027 рр. для організацій України 

20-24 грудня онлайн/офлайн Сертифікат 

Ref.№2662 (0,2 кредита ЄКТС). 

6. Курс «Цифрові інструменти Google для закладів 

вищої, фахової передвищої освіти» Сертифікат № 

19GW-252 04-18 жовтня 2021 р. (30 академ. годин, 

1 кредит ЄКТС) 

7. Курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс 

для викладачів» Сертифікат виданий 17.09.2021  

60 годин (2 кредити ЄКТС). 

8. Сертифікат Експерт з акредитації освітніх 

програм: онлайн тренінг; НАЗЯВО Prometheus 

01.03.2020 



9. Львівський національний університет імені 

Івана Франка  Сертифікат № 4-2021/136. 

Стажування шляхом участі у VI-й Міжнародній 

науково-практичній конференції «Філософсько-

психологічні аспекти духовності в освіті та науці» 

23 квітня 2021 р. професійна програма стажування 

60 годин (2 кредити ЄКТС). 

10. Київський національній університет культури і 

мистецтв Сертифікат учасника Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Філософія 

подієвої культури: історія та сучасність» 25-26 

березня 2021 р., 6 годин. 

Співпраця з 

підприємствами (у тому 

числі членство у 

професійних 

об’єднаннях за 

спеціальністю) за 

останні 5 років 

1. Центр навчально-методичної роботи, 

культурних ініціатив і кіномистецтва 

(м. Сєвєродонецьк, директор Железовська Лариса 

Анатоліївна); 

2. Коледж Луганської державної академії культури 

і мистецтв (м. Кремінна, директор Сабо Людмила 

Петрівна). 

3. Сєвєродонецька галерея мистецтв 

(м. Сєвєродонецьк, директор Іванова Наталія 

Миколаївна). 

Розробки та патенти - 

Найважливіші публікації 

за останні 5 років 

1. Релігієзнавство: історія та теорія релігії : 

підручник ; за заг. ред. О. М. Єременка, О. О. 

Смоліної. Сєвєродонецьк, 2017. 268 с. 

2. Смолина О. О. Монастыри Слобожанщины : 

динамика художественного образа : монография. 

Северодонецк, 2016. 300 с. 

3. O. Smolina, V. Leontieva. The image of the war in 

Donbas in works of contemporary ukrainian artists // 

AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 

Vol. 11, Issue 02 (11/02), December, 2021, 344 p. Р. 

262-266. ISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 

(Online).) doi.org/10.33543/1102 Web of Science 

4. O. Smolina. «Daytime» and «night» cultures in P. 

Florensky and G. Florovsky’s concepts. Вісник 

Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв: наук. журнал. Київ, 2017. № 3. С. 7—11. 

Web of Sciencе. 

5. O. Smolina. Poetics of culture as a cultural studies 

problem area. Вісник Національної академії 



керівних кадрів культури і мистецтв: наук. 

журнал. Київ, 2018. № 2. С. 37-40. Web of Science. 

6. Смоліна О. Образ «людини екологічної» в 

контексті екоцентричної культурної парадигми // 

Сучасна культурологія: постмодернізм у логіці 

розвитку української гуманістики: кол. 

монографія / Ю.С. Сабадаш, О.М. Гончарова, Л.Г. 

Дабло та ін. ; за заг. ред. Ю.С. Сабадаш ; Київ : 

Видавництво Ліра К, 2021. С. 167-190. DOI 

10.32461/2226-3209.3.2021.244392 ISBN 978-617-

520-153-4 

7. Olha Smolina. Jose Ortega y Gasset’s 

culturological views in the context of the historical 

and literary life of Spain in the early XX century // 

Problem space of modern society: philosophical-

communicative and pedagogical interpretations: 

collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp. 

z o.o, 2019. 672 p. P. 83-96. (Social Science Research 

Network (by Elsevier); Social Science Open Access 

Repository). 

8. Смоліна О. О. Парадокси темпорально-

історичних уявлень ортодоксальної християнської 

традиції: культурологічний вимір // Сучасна 

культурологія: актуалізація теоретико-практичних 

вимірів: колективна монографія / За загал. ред. 

Проф. Ю. С. Сабадаш; редактори-укладачі: проф. 

Ю. С. Сабадаш, проф. І. В. Петрова. Київ: 

Видавництво Ліра-К, 2019. С. 204-224. 

9. Смоліна О. О. Святі Гори як простір діалогу 

культурних традицій. Культура України. Харків, 

2018. № 60. С. 250-259. 

10. Смоліна О. О. Храми Луганщини: історико-

культурний контекст і актуальність дослідження. 

Актуальні проблеми історії, теорії та практики 

художньої культури: [зб. наук. праць; вип. ХХХХ]. 

Київ, 2018. C. 3-10. 

Діяльність у 

спеціалізованих 

установах за останні 5 

років 

1. Експерт НАЗЯВО з жовтня 2020 р. 

2. Робота у складі експертної групи ЕГ – 01 з 

оцінювання ефективності діяльності наукових 

установ, Наказ МОН України № 524 від 19.04.2019 

р., спеціальність 034 – Культурологія. 

3. Робота у складі експертної комісії з проведення 

акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів, 



магістрів з напряму підготовки, спеціальності 

6.020101, 8.02010101 «Культурологія» у 

Харківському національному університеті імені 

В. Н. Каразіна з 12 по 14 червня 2017 р. Наказ 

МОНУ № 818-А від 01.06.2017 р. 

4. Надала експертну оцінку Стандарту вищої 

освіти України другого (магістерського) рівня 

спеціальності 034-Культурологія (Лист МОН 

України № 4.3-17-3755-17 від 04.12.2017 р.). 

 

1. Офіційний опонент на захисті дисертації 

Овчарук О. В. на здобуття наукового ступеня 

доктора культурології 29 березня 2018 р. спецрада 

Д 26.850.01 у Національній академії керівних 

кадрів культури і мистецтв (м. Київ); 

2. Офіційний опонент на захисті дисертації 

Воскобойнікової Ю. В. на здобуття наукового 

ступеня доктора мистецтвознавства 21 червня 

2018 р. спецрада Д 64.807.01 у Харківській 

державній академії культури; 

3. Офіційний опонент на захисті дисертації 

Чумаченко М. О. на здобуття наукового ступеня 

кандидата культурології 20 грудня 2018 р. 

спецрада Д 64.807.01 у Харківській державній 

академії культури; 

4. Член спеціалізованої вченої ради Д 64.807.01 у 

Харківській державній академії культури (26.00.01 

– теорія та історія культури); 

5. Член спеціалізованої вченої ради Д 29.051.06 у 

Східноукраїнському національному університеті 

імені Володимира Даля (13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки; 13.00.07 – теорія 

та методика виховання). 

 

1. Член редакційної колегії фахового наукового 

видання «Вісник КНУКІМ. Серія менеджмент 

соціокультурної діяльності» з січня 2019 р. 

2. Член редакційної колегії закордонного (Австрія) 

періодичного рецензованого наукового видання 

European Journal of Humanities and Social Sciences 

(ISSN 2414-2344). 

3. Член редакційної колегії закордонного (Австрія) 

періодичного рецензованого наукового видання 



European Journal of Arts (ISSN 2310-5666). 

4. Керівник кафедральної наукової теми «Сучасні 

трансформації картини світу. Поетика сучасності. 

Modern transformations of the picture of the world. 

Poetics of our time» Державний реєстраційний 

номер: 0120U104741 (2021-2023 рр.) 

Інформація щодо 

стажування за останні 5 

років  

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

(Польща). Сертифікат № 2020/05/570. 

«Міжнародні проєкти: написання, аплікування, 

управління та звітність» 16.05.2020 180 год. 

2. Пройшла наукове стажування з 11 по 29 червня 

2018 р. у Польщі (Новий Сонч): «Organization of 

Didactic Process, Educational Programs, Innovative 

Technologies and Scientific Work» in Wizsza Szkola 

Biznesu-National Louis University. Certificate of 

internship completion № WK/4789,  

date: 29.06.2018 

The internship program duration – 108 hours. 

3. Пройшла наукове стажування з 1 червня по 30 

листопада 2016 р. у Польщі (Варшава): The 

International Іnstitute of Innovations «Science-

Education-Development» (Warsaw, Poland), 

Certificate of training № 72 (Total – 150 hours). 

Інформація щодо участі 

у проектах, у тому числі 

міжнародних, за останні 

5 років   

Проект Центру Сучасного Мистецтва «Взаємодія з 

простором міста» за підтримки Посольства США в 

Україні.  

Курс лекцій з філософії сучасного мистецтва 8, 15, 

22, 29 червня в навчальному корпусі СНУ 

ім. В. Даля (Донецька 43, ауд. 101) з 15:00 до 

17:00. 

Інформація щодо участі 

у сертифікованих 

програмах, тренінгах, 

семінарах тощо за 

останні 5 років  

1. Інформаційний тиждень Програми 

Європейського Союзу Еразмус+: можливості та 

конкурси 2021-2027 рр. для організацій України 

20-24 грудня онлайн/офлайн Сертифікат 

Ref.№2662 (0,2 кредита ЄКТС). 

2. Курс «Цифрові інструменти Google для закладів 

вищої, фахової передвищої освіти» Сертифікат № 

19GW-252 04-18 жовтня 2021 р. (30 академ. годин, 

1 кредит ЄКТС) 

3. Курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс 

для викладачів» Сертифікат виданий 17.09.2021  

60 годин (2 кредити ЄКТС). 



4. Сертифікат Експерт з акредитації освітніх 

програм: онлайн тренінг; НАЗЯВО Prometheus 

01.03.2020 

5. Свідоцтво ЕШКО щодо опанування заочного 

курсу навчання за програмою «Іспанська для 

середнього рівня» (16.05.2017 - 23.06.2018)  

Номер студента 3736330. 

 [59387523][W04-63241-06:1] 

Інформація, що 

підтверджує володіння 

мовою викладання на 

належному рівні 

Мова викладання – українська. 

Державний сертифікат УМД № 00078481 про 

рівень володіння державною мовою на рівні 

вільного володіння першого ступеню. Рішення 

Національної комісії зі стандартів державної мови 

від 17. 12. 2021 р. №350  

Інформація, що 

підтверджує володіння 

однією з офіційних мов 

Ради Європи на 

належному рівні 

Іспанська мова, рівень В2. 

Харківський національний університет імені 

В.Н. Каразіна, факультет іноземних мов, 2019 р., 

кваліфікація магістр за спеціальністю «Філологія», 

спеціалізація «035.05 романські мови та 

літератури (переклад включно)», освітня програма 

«Переклад (іспанська)». Диплом М19 № 000777, 

4 січня 2019 р. 

 


