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Стать Ж | Дата народження 02/03/1972 | Громадянство  Україна  

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Кандидат соціологічних наук, соціологія культури, науки, 
освіти  

Вчене звання  доцент 

Посада Доцент  

Кафедра Теорії та історії соціології 

Факультет/інститут Соціології 

Посада за сумісництвом - 
 

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:  
У поточному році 1. Теорія та історія соціології, бакалавр, 1 курс, лекції та 

семінари 
2. Теорія та історія соціології, 2 курс, лекції та семінари 

3. Гендерні дослідження в економічній сфері, бакалавр, 
3 курс, лекції та практичні заняття 

4. Історія та теорія гендерних досліджень, бакалавр, 4 
курс, лекції та семінари 

5. Соціологія, бакалавр, 3 курс, лекції 

У попередні періоди 6. Гендер, тілесність та сексуальність, магістр, 1 курс, 
лекції та семінари 

7. Соціологія маскулінності та дослідження чоловіків , 
магістр, 1 курс, лекції та семінари 

8. Історія соціології, бакалавр, 1 курс, лекції та семінари 
9. Сучасні соціологічні теорії, бакалавр, 3 курс, лекції та 

семінари 
10. Загальна соціологічна теорія, 2 курс, лекції та 

семінари 
11. Історія соціологічної думки в Україні, бакалавр, 2 курс, 

лекції та семінари 
12. Історія та теорія гендерних досліджень, бакалавр, 3 

курс, лекції та семінари 
13. Гендерні відносини в сучасному суспільстві, бакалавр, 

3 курс, лекції та семінари 
14. Соціологія сім'ї та виховання, бакалавр, 4 курс, лекції 

та семінари 
15. Дослідження девіантної поведінки та соціального 

контролю в теоретичній соціології ХХ століття, 
бакалавр, 4 курс, лекції та семінари 

16.  Соціологічні концепції Франкфуртської школи, 

https://www.facebook.com/tatchervinskaya
https://sociology.knu.ua/uk/person/chervinska-tetyana-grigorivna
https://sociology.knu.ua/uk/person/chervinska-tetyana-grigorivna
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https://orcid.org/0000-0001-5054-0206


  

магістр, 2 курс, лекції та семінари 
17. Рефлексивні процеси в сучасній соціологічній теорії, 

магістр, 2 курс, лекції та семінари 
18. Соціологія девіантної поведінки, бакалавр, 3 курс, 

лекції та семінари 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ 

 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 
 

Період (починати з останнього) Етап (опис) 

3 2008 по теперішній час Посада доцент кафедри теорії та історії соціології 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  Україна, 01033, місто 
Київ, вул. Володимирська, 60 http://www.univ.kiev.ua/ua/   

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки викладацька діяльність 

Сфера діяльності або сектор Освіта  

2004 по 2008 Посада декан факультету стаціонарних форм навчання інституту соціальних наук 

Міжрегіональна Академія управління персоналом, Україна,  03039, місто Київ, вул. 
Фрометівська, 2  http://maup.com.ua/  

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки організація освітнього процесу 

Сфера діяльності або сектор Освіта  

З 2003 по 2004 Посада декан факультету заочних форм навчання інституту міжнародних відносин 

Міжрегіональна Академія управління персоналом, Україна,  03039, місто Київ, вул. 
Фрометівська, 2  http://maup.com.ua/  

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки організація освітнього процесу 

Сфера діяльності або сектор Освіта  

З 2002 по 2003 Посада декан факультету заочних форм навчання інституту соціальних наук 

Міжрегіональна Академія управління персоналом, Україна,  03039, місто Київ, вул. 
Фрометівська, 2  http://maup.com.ua/  

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки організація освітнього процесу 

Сфера діяльності або сектор Освіта  

З 2001 по 2002 Посада заступник декана факультету заочних форм навчання інституту соціальних 
наук 

Міжрегіональна Академія управління персоналом, Україна,  03039, місто Київ, вул. 
Фрометівська, 2  http://maup.com.ua/  

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки організація освітнього процесу 

Сфера діяльності або сектор Освіта  

З 2000 по 2001 Посада в.о.доцента кафедри соціології 

Міжрегіональна Академія управління персоналом, Україна,  03039, місто Київ, вул. 
Фрометівська, 2  http://maup.com.ua/  

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки  викладацька діяльність 

Сфера діяльності або сектор Освіта  

З 1999 по 2001 Посада викладач кафедри соціології 

Міжрегіональна Академія управління персоналом, Україна,  03039, місто Київ, вул. 
Фрометівська, 2  http://maup.com.ua/  

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки  викладацька діяльність 

Сфера діяльності або сектор Освіта  

Період (починати з останнього) Етап (опис) 

З 01.02.2017 по 30.06.2017 Стажування за програмою "Гендерна перспектива в сучасній соціологічній 
аналітиці" в Інституті соціології НАН України,  Україна,  01021, м. Київ, вул. 
Шовковична, 12  http://i-soc.com.ua/ukr/  

З 01.04.2017 по 30.06.2017 Програма підготовки експертів з антидискримінаційної експертизи оствітнього 
контенту "Антидискримінаційні лінзи: проекція на освіту" (2017, м.Харків) 
Навики антидискримінаційної експертизи освітнього контенту 

Липень 20014 Літня школа "Гендерна теорія для соціогуманітарних факультетів: професійно, 
цікаво, доступно" (м.Ужгород, 2014) 

http://www.univ.kiev.ua/ua/
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/ukr/


   

 

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИКИ 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище) 

 

З 1995 по 1999 аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології та психології 
Отримана кваліфікація: кандидат соціологічних наук,  
назва дисертації: "Соціокультурні чинники злочинної поведінки підлітків" 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова українська 

Іноземна мова 1 російська 

Іноземна мова 2 англійська  

Комунікаційні компетентність Навики хорошої комунікації  отримала під час роботи на посадах декана факультету 

заочних та стаціонарних форм навчання, відповідального секретаря Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 

Організаційна/управлінська 
компетентність 

Навики організації освітнього процесу (робота на посаді заст.декана та декана), 
керування та консультування при проведенні наукових досліджень студентства 
(курсові та дипломні роботи) 

Цифрові компетенції Обробка інформації: навички роботи у програмних пакетах:  Word, Excel, PowerPoint 
Комунікація: комунікатори та соціальні мережі: Skype, Facebook, Telegram 

Інші комп’ютерні навики  

Професійні навики (із числа не 
зазначених вище)  

Добре обізнана з навчально-методичною роботою – голова науково-методичної 
комісії факультету соціології 

Області професійних інтересів Гендерні дослідження, соціологія сім'ї, соціологія девіантної поведінки, теорія та 
історія соціології 

Найменування  (назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування нагород і 
премій, членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо) 



  

Публікації 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 
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Сертифікат онлайн-курсу Prometheus "Сексуальна освіта" (виданий 11.04.2021) 
Сертифікат онлайн-курсу базової інформаційної гігієни (квітень, 2021) 
Сертифікат підвищення кваліфікації за програмою «Роль гарантів освітніх програм у розбудові 
внутрішньої системи забезпечення якості освіти» (грудень, 2020) 
Сертифікат онлайн-курсу Prometheus "Наука повсякденного мислення" (виданий 02.04.2020) 

Сертифікат програми з підготовки експертного кола для здійснення антидискримінаційної 
експертизи освітнього контенту (2017) 
Сертифікат стажування в Інституті соціології НАН України «Гендерна перспектива в сучасній 
соціологічній аналітиці» (2017) 
Сертифікат експертного рівня онлайн-курсу Prometheus "Чоловіки і жінки: гендер для всіх" 
(виданий 04.11.2015) 
Сертифікат літньої школи "Гендерна теорія для соціогуманітарних факультетів: професійно, 

цікаво, доступно" (м.Ужгород, 2014) 


