
Curriculum Vitae 

 

ПІБ Ухов Олександр Сергійович 

Науковий 

ступінь/вчене 

звання 

Кандидат філософських наук/доцент 

Посада доцент кафедри філософії, культурології та інформаційної 
діяльності СНУ ім. В. Даля 

Науково-
педагогічна 

діяльність 

2006-2007 – викладач Луганського державного коледжу 
економіки і торгівлі; 

2010 – ст. викладач кафедри світової філософії та естетики 

СНУ ім. В. Даля; 
2010-2016 – доцент кафедри філософських та гуманітарних 

дисциплін ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне); 

2016-2021 – доцент кафедри економіки та підприємництва 

ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне); 
з вересня 2021 і дотепер – доцент кафедри філософії, 

культурології та інформаційної діяльності СНУ імені 

Володимира Даля. 

Досвід іншої (не 

науково-
педагогічної) 

роботи 

 

Дослідження та 

розробки за 

останні 5 років 

Дослідження рецепції релігійних текстів у сучасній культурі 

та у новій герменевтичній парадигмі. Дослідження 

відображені у ряді статей, та представлені тезами на 
науково-практичних конференціях, зокрема, що 

проводилися у СНУ імені Володимира Даля.  

Співпраця з 

підприємствами 
(у тому числі 

членство у 

професійних 

об’єднаннях за 
спеціальністю) за 

останні 5 років 

 

– 

Розробки та 

патенти 

– 

Найважливіші 

публікації за 
останні 5 років 

1. Экзистенциальные идеи в неопатристическом синтезе. 

Гілея. Збірник наукових праць. Вип. 127 (№12). Київ : ВГО 
Українська академія наук, 2017. С. 196 – 200. 



2. Напрямки розбудови філософської онтології освіти Гілея. 
Збірник наукових праць. Вип. 139 (№12). Київ : ВГО 

Українська академія наук, 2018. С. 164 – 168. 

3. Філософський постструктуралізм та його рецепція у 
теології ХХ століття. Гілея. Збірник наукових праць. Вип. 

152 (№1). Київ : ВГО Українська академія наук, 2020. С. 224 

– 229. 

4. Біблейський текст та його Reception History у контексті 
давньої близькосхідної літературної традиції. Українська 

культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Вип. 37/2021. 

Рівне : РДГУ, С. 57-65.  

5. Сучасний біблейський переклад: від інтерполяцій до 
контекстуальності. Феномен культури постглобалізму. 

Матеріали 

ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. (м. 
Маріуполь 26 листопада 2021 року) – Маріуполь : МДУ, 

2021. – Ч. І. С. 185 – 189.  

Діяльність у 

спеціалізованих 

установах останні 
5 років 

Член журі XXIV обласного конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Луганської обласної малої 

академії наук учнівської молоді у 2018 р. (наказ 
Департаменту освіти та науки ЛОДА № 26С від 05.2.2018) 

Член журі XXV обласного конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Луганської обласної малої 

академії наук учнівської молоді у 2019 р. (наказ 
Департаменту освіти та науки ЛОДА № 14 від 07.2.2019) 

Інформація щодо 

стажування за 

останні 5 років 

– 

Інформація щодо 

підвищення 
кваліфікації за 

останні 5 років 

(серія та номер 
сертифікату, тема 

та дата видачі) 

Східноукраїнський Національний університет імені 

Володимира Даля, Свідоцтво № ПК02070714/001300-20 
«Гендерні особливості прояву лідерства на прикладі 

студентських груп» від 13 листопада 2020 р. 

Годин/кредитів: 180/6,0 

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  

1. Prometheus. Сертифікат: 
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/2b71bcb0aded

45c49a8664954c0ecb00 Курс: «Академічна 

доброчесність: онлайн-курс для викладачів». Виданий 
14.09.2021. 60 год (2 кредити ЄКТС). 

2. EdEra. Сертифікат: https://s3-eu-west-

1.amazonaws.com/ed-

era/cert/2e8452d7a38540ebb0b13efb9e45e656/valid.html 
Курс: «#blend_IT: ОПАНУЄМО ЗМІШАНЕ 

НАВЧАННЯ» для викладачів, керівників та працівників 

адміністрації закладів вищої освіти. Виданий 21.11.2021. 

90 годин / 3 кредити ECTS. 

Інформація, що 
підтверджує 

володіння мовою 

викладання на 
належному рівні 

– 

Інформація, що 
підтверджує 

володіння однією 

з офіційних мов 
Ради Європи на 

належному рівні 

– 

 

https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/2b71bcb0aded45c49a8664954c0ecb00
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/2b71bcb0aded45c49a8664954c0ecb00
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/2e8452d7a38540ebb0b13efb9e45e656/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/2e8452d7a38540ebb0b13efb9e45e656/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/2e8452d7a38540ebb0b13efb9e45e656/valid.html

