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PERSONAL INFORMATION Chervinska Tetiana Grygorivna 

 
                  (фотографія) 

 Business address: Ukraine, 03022, Kyiv, prospekt Hlushkova, 4D, room 502 

 Business phone +38(044)- 259-02-48    
 E-mail: chervinta@knu.ua 

 
Social networks  https://www.facebook.com/tatchervinskaya  
Web: https://sociology.knu.ua/uk/person/chervinska-tetyana-grigorivna 
Scientific DB: https://scholar.google.com.ua/citations?user=55F2DoYAAAAJ&hl=uk 
https://orcid.org/0000-0001-5054-0206  
 

Sex M | Date of birth 02/March/1972 | Citizenship Ukraine 

Scientific degree Candidate of sciences (PhD) in sociology 

Academic degree Associate professor 

Position Associate professor 

Department Theory and History of Sociology 

Faculty Sociology 
 

Teaching courses: 
Current 1. Theory and history of sociology, BA program in sociology, 

1th years, lectures and seminars  
2. Theory and history of sociology, BA program in sociology, 

2nd years, lectures and seminars  
3. Gender studies in the economic sphere, BA program in 

sociology, 3rd years, lectures and seminars  
4. History and theory of gender studies, BA program in 

sociology, 4th year, lectures and seminars  
5. Sociology, BA program in geography, 3rd years, lectures 

In the Past 1. Gender, body and sexuality, MA program in sociology, 1st 
year, lectures and seminars 

2. Sociology of masculinity and men's studies, MA program 
in sociology, 2nd year, lectures and seminars History of 
Sociology, BA program in sociology, 1st years, lectures 
and seminars  

3. Contemporary Sociological Theories, BA program in 
sociology, 3rd year, lectures and seminars  

4. General sociological theory, BA program in sociology, 2nd 
year, lectures and seminars  

5. History of sociological thought in Ukraine, BA program in 
sociology, 2nd year, lectures and seminars  

6. Gender relations in modern society, BA program in 
sociology, 4th year, lectures and seminars  

7. Sociology of family and upbringing, program in sociology, 
3rd year, lectures and seminars  

8. Study of deviant behavior and social control in the 
theoretical sociology of the 20th century, BA program in 
sociology, 4th year, lectures and seminars  

9. Sociological concepts of the Frankfurt School, MA 
program in sociology, 2nd year, lectures and seminars 

10. Reflexive processes in modern sociological theory, MA 
program in sociology, 2nd year, lectures and seminars 

11. Sociology of deviant behavior, 3rd year, lectures and 
seminars 

https://www.facebook.com/tatchervinskaya
https://sociology.knu.ua/uk/person/chervinska-tetyana-grigorivna
https://scholar.google.com.ua/citations?user=55F2DoYAAAAJ&hl=uk
https://orcid.org/0000-0001-5054-0206


  

 

WORK EXPERIENCE 

 

EDUCATION AND TRAINING 

 

PERSONAL SKILLS 

Period (start from the last) Stage (description) 

from 2008  Position: Associate professor, Department of Theory and History of Sociology, Faculty of 
Sociology 

Taras Shevchenko National University of Kyiv 01601, Kyiv, vul. Volodymyrska 64/13, 
Faculty of Sociology http://www.soc.univ.kiev.ua/ 

 

Area of activity or sector Education 

from 2004 to 2008 Position:  Dean of the Faculty of Inpatient Education of the Institute of Social Sciences 

Interregional Academy of Personnel Management , Україна,   03039 Kyiv, Frometivska 
str., 2 http://maup.com.ua/  

 

Area of activity or sector Education 

from 2003 to 2004 Position:  Dean of the Faculty of Correspondence Education of the Institute of 
International Relations 

Interregional Academy of Personnel Management , Україна,   03039 Kyiv, Frometivska 
str., 2 http://maup.com.ua/  

 

Area of activity or sector Education 

from  2002 to 2003 Position:  Dean of the Faculty of Correspondence Education of the Institute of Social 
Sciences 

Interregional Academy of Personnel Management , Україна,   03039 Kyiv, Frometivska 
str., 2 http://maup.com.ua/  

 

Area of activity or sector Education 

from 2001 to 2002 Position:  Deputy Dean of the Faculty of Correspondence Education of the Institute of 
Social Sciences 

Interregional Academy of Personnel Management , Україна,   03039 Kyiv, Frometivska 
str., 2 http://maup.com.ua/  

 

Area of activity or sector Education 

from 2000 to 2001 Position:  Acting Associate Professor of Sociology 

Interregional Academy of Personnel Management , Україна,   03039 Kyiv, Frometivska 
str., 2 http://maup.com.ua/  

 

Area of activity or sector Education 

from  1999 to 2001 Position:  teacher of the Department of Sociology 

Interregional Academy of Personnel Management , Україна,   03039 Kyiv, Frometivska 
str., 2 http://maup.com.ua/  

 

Area of activity or sector Education 

Period (start from the last) Stage (description) 

Feb-Jun 2017  Internship in the program "Gender Perspective in Modern Sociology analytics ",  
Institute of Sociology NAS of Ukraine http://i-soc.com.ua/en/institute/   

Apr-Jun 2017 Training program for experts on anti-discrimination examination of educational content 
"Anti-discrimination lenses: a projection on education" 
Skills of anti-discrimination examination of educational content 

2014 Summer school "Gender theory for socio-humanitarian faculties: professional, 

interesting, accessible" 

from 1995 to 1999 National Taras Shevchenko University of Kyiv, Ukraine 
Obtained qualifications: Ph.D. in sociology, “Sociocultural factors of criminal behavior of 
teenagers” 

http://maup.com.ua/
http://maup.com.ua/
http://maup.com.ua/
http://maup.com.ua/
http://maup.com.ua/
http://maup.com.ua/
http://i-soc.com.ua/en/institute/


   

ACCOMPLISHMENT 

Name  Level (description) 

Native language Ukrainian 

Foreign Language 1 Russian 

Foreign Language 2 English  

Communication competence Gained good communication skills while working as the dean of the faculty of 
correspondence and inpatient forms of education, executive secretary of the All-Ukrainian 
competition of student research papers. 

Organizational / managerial 
competence 

Skills of the organization of educational process (work as the deputy dean and the dean), 
management and consulting at carrying out scientific researches of students (course and 
diploma works) 

Digital competencies Processing of Information: skills in software packages: Word, Excel, PowerPoint  
Communication: communicators and social networks: Skype, Facebook, Telegram 

Professional skills (of which are 
not listed above) 

Well acquainted with the educational and methodical work (for the last years she is 
responsible for the scientific and methodical work of the Department of Theory and 
History of Sociology, since March 2020 she is the chairman of the scientific and 
methodical commission of the Faculty of Sociology). 

Areas of professional interests Gender studies,  history and theory of sociology, sociology of the family, sociology of 
deviant behavior  

Name  (names of publications, presentations, projects, conferences, seminars, titles of awards and prizes, 
membership in academies, professional and scientific associations, etc.) 

Publications  



  

(academic) Концепція фінансової стабілізації класичних університетів в умовах прояву глобальних наслідків 
пандемії COVID-19. Проєкт 2020.01/0256 реалізується за грантової підтримки НФДУ/ Петленко Ю.В., 
Лютий І.О., Капустян О.А., Харламова Г.О., Білявська О.Б., Погрібна Н.В., Червінська Т.Г.  –- Київ, 
2021 - 20 с. 
Pohribna N., Petlenko Y., Chervinska T., Kharlamova H. (2022). Hybridization of financing as a transition 
strategy to transparent, accountable, and efficient university management: The case of Ukraine// 
Problems and Perspectives in Management, 20(1), 164-176. URL: 
https://www.businessperspectives.org/index.php/journals/problems-and-perspectives-in-
management/issue-397/hybridization-of-financing-as-a-transition-strategy-to-transparent-accountable-
and-efficient-university-management-the-case-of-ukraine 
Червінська Т.Г., Соболевська М.О. Цифрова компетентність та медіаграмотність як передумови 
готовності учасників освітнього процесу до переходу на дистанційне навчання в умовах пандемії 
COVID-19// Проблеми розвитку соціологічної теорії: Суспільство та держава: 30 років незалежності 
України. Матеріали ХVІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку 
соціологічної теорії: Суспільство та держава: 30 років незалежності України», 24–25 вересня 2021 р. 
(м. Київ) – К.: «Наукова столиця», 2022. – С.110-113. 
Червінська Т.Г., Соболевська М.О. Часовий вимір гендерної нерівності// Актуальні проблеми 
філософії та соціології. – № 31/2021. С. 74-78. URL: 
http://www.apfs.nuoua.od.ua/archive/31_2021/16.pdf   
Мороз Є.О., Соболевська М.О., Червінська Т.Г. Використання активних методів викладання 
соціологічних дисциплін в умовах дистанційного навчання// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 
№4/2021. 129-142. URL:  http://stmm.in.ua/archive/2021-4.html http://en.stmm.in.ua/archive/2021-
4/7.php  
Petlenko Yu., Pohribna N., Chervinska T., Kapustian O., Pysmenna M. (2021).  Financial incentives to 
develop the green infrastructure and energy, The scientific heritage,  Vol. 5, No 71 (71). Р.10-12. URL: 
http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2021/08/The-scientific-heritage-No-71-71-2021-
Vol-5.pdf  
Соболевська М.О., Червінська Т.Г. Проблеми та виклики вищої освіти  України під час пандемії COVID-
19. Трансформація соціальних інститутів в інформаційному суспільстві. ІV конгрес Соціологічної 
асоціації України. Тези доповідей. – Харків, 2021.- С.182-184. URL: 
https://sau.in.ua/app/uploads/2021/10/theses_iv_congress_sau.pdf?fbclid=IwAR1HDv-VzDbDofCx-
EqVtDW1mECE0QF1fBZiU7x5tvQ8gVsBSjdJQV_kOF0  
Червінська Т.Г., Соболевська М.О. Наслідки пандемії COVID-19 в оцінках викладацтва та студентства 
класичних університетів України// Імплементація європейських стандартів в українські освітні 
дослідження: Збірник матеріалів V Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників 
освіти (24 червня 2021 р.) / За ред. С. Щудло, О. Заболотної, Л. Загоруйко. – Дрогобич : ТзОВ «Трек-
ЛТД», 2021. – 165 с.– С.145-147. URL: 
https://drive.google.com/drive/folders/1j3oUs5KNvmHAqQkGFa7LVJfJ7dSS5u2L  
Червінська Т. Г., Білявська О. Б. Виклики дистанційного навчання під час пандемії COVID-19 в 
оцінках викладацтва та студентства класичних університетів України// Глобальні виклики та 
пріоритети в часи коронавірусної кризи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
(Київ, 14 травня 2021 р). Київ: Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2021. С. 128 – 130. 
URL: https://researcheurope.org/wp-content/uploads/2021/05/re-14.05.21.pdf 
Roadmap for financial stabilization of classical universities under the global consequences of the COVID-19 
pandemic. Project 2020.01/ 0256 is implemented with the grant support of NFDU/ Petlenko Y., Lyutyi I., 
Kapustyan O., Pohribna N., Kharlamova G., Chervinska T., Bilyavska O. – K., 2020 – 19p. 
Дорожня карта фінансової стабілізації класичних університетів в умовах прояву глобальних наслідків 
пандемії COVID-19. Проєкт 2020.01/0256 реалізується за грантової підтримки НФДУ/ Петленко Ю.В., 
Лютий І.О., Капустян О.А., Погрібна Н.В., Харламова Г.О., Червінська Т.Г., Білявська О.Б. К., 2020. – 
19с. 
Червінська Т.Г. Проблеми та виклики вищої освіти України під час пандемії COVID-19 в оцінках 
студентства та викладацтва// Матеріали ХVІI Міжнародної науково-практичної конференції 
«Проблеми розвитку соціологічної теорії: Концептуальні стратегії дослідження соціальних наслідків 
пандемії COVID-19», 18–19 грудня 2020 р. (м. Київ) – К.: «Наукова столиця», 2021.- С.112-114. 
Червінська Т.Г., Петленко Ю.В. Проблеми та виклики дистанційного навчання у вищій освіті України 
під час пандемії COVID-19// Актуальні проблеми філософії та соціології. – № 27/2020. С. 123-129.  
URL: http://apfs.onua.edu.ua/index.php/APFS/article/view/932/585  
Лютий І. О., Білявська О. Б., Червінська Т. Г., Капустян О. А. Вихідна діагностика параметрів фінансової 
стабільності класичних університетів, чутливих до прояву наслідків пандемії COVID-19// Матеріали І 
Всеукраїнської конференції «БОГОЛІБСЬКІ ЧИТАННЯ». – Переяслав: «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2020.  – с.11-12. 
Червінська Т. Г. Методичні та концептуальні аспекти використання фільмів у викладанні гендерних 
дисциплін// Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки: збірник наукових праць – К.: КНУ імені 
Тараса Шевченка, 2019, № 4 (43). – С.64-75.  
Червінська Т.Г. Квір-сім’я: між гетеронормативністю та патріархатністю. // Актуальні проблеми соціології, 
психології та педагогіки: збірник наукових праць – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2019, № 1-2. – С.87-100.  
Червінська Т.Г. Насильство як елемент чоловічої гендерної ролі // Проблеми розвитку соціологічної теорії: 
Модернізація суспільства та соціальні технології.Матеріали ХV міжнар. наук.-практичної конференції. - К.: 
Логос, 2018. - С.194-195. 
Червінська Т.Г. Категорія "квір": пізнавальний потенціал та практичні можливості. // Тези доповідей та 
виступів учасників ІІІ Конгресу Соціологічної асоціації України "Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи 
подолання". – Харків, 2017. –  С.315-316. 
Червінська Т.Г. Поняття (гетеро)нормативності у квір-теорії // Актуальні проблеми соціології, психології та 
педагогіки: збірник наукових праць – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2017, № 2 (33). – С.97-105.  
Червінська Т.Г. Гомофобія як чинник соціальної напруженості // Проблеми розвитку соціологічної 
теорії: матеріали XІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії. Структурні 
зміни і соціальна напруженість», 25-26 трав. 2017 р., (м. Київ). Наукове видання/ Київ. нац. ун-т ім.Т. 
Шевченка [та ін.; під заг.ред. Горбачика А.П., Судакова В.І.] – К.: Логос, 2017. – 194 c. – С.169-171 
Червінська Т.Г. Чодороу Ненсі. // Історія соціологічної думки: навчальний енциклопедичний словник-
довідник. За заг. Ред.В.М.Пічі. – Львів: "Новий світ – 2000", 2016. – 687с. 
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    Червінська Т.Г. Томас Вільям Айзек // Історія соціологічної думки: навчальний енциклопедичний 
словник-довідник. За заг. Ред.В.М.Пічі. – Львів: "Новий світ – 2000", 2016. – 687с. 
Червінська Т.Г. Соціологія: Навчальний посібник. 2-ге видання перероб. і доп. – К., Міленіум, 2017. – 296 с. 
Червінська Т.Г. Специфіка та межі застосування поняття "норма" в соціологічній та квір-теорії // 
Проблеми розвитку соціологічної теорії. Порівняльні дослідження: виклики соціологічній теорії та 
практиці / Матеріали XІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії. 
Порівняльні дослідження: виклики соціологічній теорії та практиці», 19-20 трав. 2016 р., (м. Київ) / 
Київ. нац. ун-т ім.Т. Шевченка [та ін.] / Куценко О.Д, Горбачик А.П., Петренко-Лисак А.О., Сидоров 
М.В.-С. [заг. ред.] – К.: Логос, 2016. – 156 c. – С.142-143 
Бабенко С., Малес Л., Харченко О., Червінська Т. Шляхом до гендерної рівності: (досвід проведення 
гендерного аудиту на факультеті соціології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. – К.: 
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2016. -Вип.1 (7). C. 59-64 
Червінська Т.Г. Квір-теорія в предметному полі гендерних досліджень: специфіка та концептуальні 
засади // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки: збірник наукових праць – К.: КНУ 
імені Тараса Шевченка, 2015, № 4 (29). – 141 с. – С. 59-65. 
Червінська Т.Г. Використання гендерної автобіографії у викладанні дисципліни "Історія та теорія 
гендерних досліджень": методичні аспекти – Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки: 
збірник наукових праць – К.: ЛОГОС, 2014, №4 (25)– 241с. С.130-136. 
Червінська Т.Г. Соціальна відповідальність та суперечності соціальних функцій сучасної сім'ї – 
Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку 
соціологічної теорії: держава, людина, соціальна відповідальність», 24 травня 2013 р., (м. Київ) / 
Київ. Нац. Ун-т ім. Т. Шевченка [під заг.ред. Судакова В.І., Куценко О.Д. та ін..]. – К.: Логос, 2014. – 
233 с., С.210-212 
Червінська Т.Г. Цінність сім’ї та сімейні цінності сучасного суспільства: тенденції та перспективи. – 
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