
Curriculum Vitae 

ПІБ Леонтьєва Вероніка Миколаївна 

Науковий 

ступінь/вчене звання 
Доктор філософських наук, доцент 

Посада 
професор кафедри філософії, культурології та 

інформаційної діяльності СНУ ім. В. Даля 

Науково-педагогічна 

діяльність 

1986–1989 – викладач кафедри філософії 

Тольяттинського політехнічного інституту; 

1989–1994 – викладач, ст. викладач, з 1992 р. – доцент 

кафедри філософії і політології Харківського 

інженерно-економічного інституту (нині – 

Харківський державний економічний  

університет імені С. Кузнеця); 

1994–2007 – доцент, з жовтня 2004 – професор 

кафедри філософії Харківського національного 

університету радіоелектроніки; 

2008–2009 – професор кафедри соціології і соціальної 

роботи Харківського інститут екології і 

соціального захисту; 

2009–2014 – професор кафедри природничих, 

соціально-економічних і гуманітарних 

дисциплін Харківського інституту управління; 

з листопада 2018 і дотепер – професор кафедри 

філософії, культурології та інформаційної 

діяльності СНУ імені Володимира Даля 

Досвід іншої (не 

науково-

педагогічної) роботи 

- 

Дослідження та 

розробки за останні 5 

років 

Дослідження актуальних проблем сучасної 

культуротворчої практики (у тому числі, проблеми 

дегуманізації) з урахуванням їх репрезентацій не 

лише у культурології, але й у філософії техніки та 

філософії інформації, що віддзеркалено у розробці 

оригінальних навчальних програм з дисциплін 

«Філософія техніки» та «Філософія інформації» 

(2019 р.), вибіркової дисципліни «Екзистенційно-

антропологічні засади культуротворчості» для 

здобувачів вищої освіти 3-го ступеня (2021) та 

шляхом представлення тез на науково-практичні 

конференції, зокрема, що проводилися у СНУ імені 

Володимира Даля.  



Співпраця з 

підприємствами (у 

тому числі членство 

у професійних 

об’єднаннях 

спеціальністю) за 

останні 5 років 

 

– 

Розробки та патенти – 

Найважливіші 

публікації за останні 

5 років 

1. The image of the war in Donbas in works of 

contemporary Ukrainian artists. (у співавт.) AD ALTA: 

Journal of interdisciplinary research. NO: 11/02 (volume 

10, issue 2), December, 2021. Р. 262–266. 

www.doi.org/10.33543/1102 

2. Антропологические контексты «экономических 

онтологий». Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Серія: Історія. 

Філософія. Політологія. Збірник наукових праць. 

Вип. 18. 2019. С. 45–49. DOI 

https://doi.org/10.32841/2797-0018.2019.18.9 

3. Особливості постмайданної культуротворчості. 

Актуальні філософські, політологічні та 

культурологічні проблеми розвитку людини і 

суспільства у динамічному та глобалізованому світі: 

Матеріали міжнар. науково-практ. конф., м. Київ, 8–9 

лютого 2019 р. – Київ : Таврійський національний 

універстет имені В.І. Вернадського, 2019. С. 70–74. 

4. Ідеологія як елемент культуротворчого процесу // 

Social sciences: history, modernity the future, EU 

experience. Wloclawek, Republic of Poland, december 

27-28, 2019. – 115 p. Р. 18 – 23. 

5. Проблема ігрового/театрального в 

культуротворчості перехідних епох. Сучасні 

дослідження культури і мистецтва: Матеріали 

Всеукр. наук.-практ. конф., м. Сєвєродонецьк, 25 - 26 

листопада 2021 р. / Заг. ред. О. О. Смоліна, О. С. 

Ухов. 232 с. С. 7-11. DOI: 

https://doi.org/10.33216/ConferenceMaterialsSNU(MRC

A)-2021-232. 

Діяльність у 

спеціалізованих 

установах останні 5 

років 

 

http://www.doi.org/10.33543/1102


Інформація щодо 

стажування за 

останні 5 років 

– 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 ESTS). 

– 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 

Інформація щодо 

підвищення 

кваліфікації за 

останні 5 років (серія 

та номер 

сертифікату, тема та 

дата видачі) 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації з курсу 

«Поетика культури як перспективна галузь сучасних 

культурологічних досліджень» 12СПВ 146339, 

реєстраційний номер 12СПВ 02070714/906-18, видане 

19.12.2018 у Східноукраїнському національному 

університеті імені Володимира Даля   

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  

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 

Інформація, що 

підтверджує 

володіння мовою 

викладання на 

належному рівні 

– 

Інформація, що 

підтверджує 

володіння однією з 

офіційних мов Ради 

Європи на 

належному рівні 

– 

 


