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Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) доктор філософських наук, 26.00.01 – теорія та історія 
культури (філософські науки) 

Вчене звання  доцент кафедри суспільних наук 

Посада доцент кафедри етики, естетики та культурології 

Кафедра кафедра етики, естетики та культурології 

Факультет/інститут Філософський факультет 

Посада за сумісництвом (якщо доречно) 
 

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:  
У поточному році 1. Сучасні інформаційні технології у сфері культури та  

теорія і практика медіа культури, бакалавр, 4 курс, лекції, 
семінарські заняття. 

2. Соціологія культури і мистецтва, бакалавр, 3 курс, 

лекції, семінарські заняття. 
4. Естетика, бакалавр, 3 курс, лекції, семінарські заняття. 

5. Сучасні виставково-експозиційні практики 
6. Історія образотворчого мистецтва 

7. Асистентська практика 

У попередні періоди 1. Сучасні інформаційні технології у сфері культури та  
теорія і практика медіа культури, бакалавр, 4 курс, лекції, 

семінарські заняття. 

2. Соціологія культури і мистецтва, бакалавр, 3 курс, 
лекції, семінарські заняття. 

3. Багатовимірність культурного простору. Частина 1. 
Символи в культурних системах світу, бакалавр, 4 курс, 

лекції, семінарські заняття. 
4. Естетика, бакалавр, 3 курс, лекції, семінарські заняття. 

5. Науковий семінар зі спеціалізації, магістр, 2 курс, 

практичні заняття. 



 

  

6. Багатовимірність культурного простору. Частина 1. 

Символи в культурних системах світу, бакалавр, 4 курс, 

лекції, семінарські заняття. 
7. Зарубіжна культура, 2 курс, лекції, семінарські заняття. 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ 
Період (починати з останнього) Етап (опис) 

(З 1999 р. по 2002 р.) Посада: аспірант 

Назва підприємства: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; 

адреса: вул. Володимирська, 60, м. Київ 

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки: наукова діяльність, написання 
кандидатської дисертації 

Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука  

(З 2003 р. по 2010 р.) Посада: директор наукових проектів 

Назва підприємства: Б. о. «Центр практичної філософії»; адреса: вул. Фролівська, 
1/6, м. Київ 

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки: керівництво науковими 

проектами, організація конференцій і круглих столів, написання наукових робіт 

Сфера діяльності або сектор: Наука  

(З 2006 р. по 2009 р.) Посада: доцент кафедри філософії (за сумісництвом) 

Назва підприємства: Національний університет харчових технологій; адреса: 
вул. Володимирська, 68, м. Київ 

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки: педагогічна та наукова 

діяльність 

Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука  

(З 2010 р. по 2013 р.) Посада: доцент кафедри суспільних наук 

Назва підприємства: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв; 

адреса: вул. Лаврська, 9, м. Київ 

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки: педагогічна та наукова 

діяльність 

Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука  

(З 2013 р. по 2015 р.) Посада: доцент; професор кафедри соціології та політології 

Назва підприємства: Національний авіаційний університет; адреса: пр. Космонавта 

Комарова, 1, м. Київ 

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки: педагогічна та наукова 
діяльність 

Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука  

(З 2013 р. по 2015 р.) Посада: доцент кафедри етики, естетики та культурології (за сумісництвом) 

Назва підприємства: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; 

адреса: вул. Володимирська, 60, м. Київ 

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки: педагогічна та наукова 
діяльність 

Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука  

(З 2015 р. по цей час) Посада: доцент кафедри етики, естетики та культурології 

Назва підприємства: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; 
адреса: вул. Володимирська, 60, м. Київ 

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки: педагогічна та наукова 
діяльність 

Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука  
 
 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 
Період (починати з останнього) Етап (опис) 

(З 1994 по 1999) Назва навчального закладу, місцезнаходження: Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка; адреса: вул. Володимирська, 60, м. Київ 

Отримана кваліфікація: диплом спеціаліста з відзнакою; кваліфікація: філософ, 

викладач філософських дисциплін  
Перелік основних дисциплін або  набутих навичок:  

навички наукової роботи, написання наукових праць, ази педагогічної діяльності 



   

(З 1995 по 1997) Назва навчального закладу, місцезнаходження: Український фінансово-економічний 
інститут; м. Київ 

Отримана кваліфікація: бухгалтер-фінансист  

Перелік основних дисциплін або  набутих навичок: 
знання основ фінансової діяльності; ведення бухгалтерського обліку, проведення 

аудиту підприємств 

 
ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова українська 

Іноземна мова 1 російська, рівень (C2) 

Іноземна мова 2 англійська, рівень (B2)і 

Комунікаційні компетентність Опис комунікаційних навичок із вказівкою контексту їх здобуття.  

- високий рівень комунікаційних навичок був отриманий у процесі організації 
науково-практичних проектів, конференцій, семінарів, круглих столів, літніх шкіл 

для науковців, арт-проектів за участі українських та зарубіжних митців, арт-дебатів 

та публічних лекцій в коворкінгах, музеях та інших креативних просторах. 

Організаційна/управлінська 

компетентність 
Опис організаційних/управлінських навичок із вказівкою контексту їх здобуття.  

- автор, організатор і керівник проекту «Арт-дебати» (місця проведення: ЦСМ М-
17, Мистецький Арсенал, Фонд сприяння розвитку мистецтв) 

- участь в організації наукових конференцій (до 50-ти науковців); 

- організація круглих столів та семінарів; 
- куратор арт-проектів «Асоціативний символізм» (2010 р.); «Символізм: нова 

хвиля» (2012 р.); «Лабіринти сакрального» (2013 р.); «Траекторія долі» (2016 р.); 
«Асоціативний символізм: архів» (2016 – 2017 р.); «Символи безкрайнього степу» 

(2017 р.) - співкуратор виставки у рамках міжмузейного проекту «Чумацький шлях»; 

«Символізм: коди сучасності» (2018); Сучасний український символізм» (2019); 
«Сучасний український символізм та Михайло Врубель. Діалог через століття» 

(2019). 
- автор проекту «Арт діалоги» (запис відео-програм з відомими митцями) 

Цифрові компетенції Обробка інформації: високий рівень 

Комунікація: високий рівень 
Створення контенту (програм, сайтів): достатній рівень 

Інші комп’ютерні навички Назва, контекст здобуття: 

- елементарні навички роботи із візуальними файлами у Adobe Photoshop 
- елементарні навички роботи із відео-матеріалом у Pinnacle Studio (нарізка та 

монтування відео-роликів) 
Професійні навики (із числа не 

зазначених вище)  
Будь-які професійні навички, не зазначені вище, із вказівкою контексту їх набуття. 
- маю досвід ведення фінансової діяльності 

Області професійних інтересів Символізм у мистецтві; теорія та історія культури; естетика; візуальне мистецтво; 
етика; філософія; медіа-мистецтво; новітні інформаційні та медіа-технології в 

культурі 

 
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище) 

Найменування  (назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування нагород і 

премій, членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо) 



 

  

Публікації 1. Стоян С. П. Європейські коди сучасного українського символізму // Українські культурологічні студії. Збірник наукових 
праць. – 2020. - № 1(6). – с. 94 – 98. 

2. Стоян С.П. Багатовимірність символічного всесвіту Романа Романішина / Збірник наукових праць «Культурологічна 
думка» № 16, - К., 2019 - с. 128 – 135. 

3. Стоян С.П. Проблема символу в теоретичних концепціях Й. Гете, Ф. Шиллера та К. Зольгера / Збірник наукових праць 
«Гілея: науковий вісник» Вип. 147 (№8), Ч. 2 - К., 2019 - с. 153 – 157. 

4. Стоян С.П. Візуальні символи у первісній образності / Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник» Вип. 135 (№8) 
- К., 2018 - с. 277 – 281. 

5. Стоян С.П. Філософсько–естетична теорія й образотворча практика символізму доіконоборчого періоду в культурі 
Візантії / Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник» Вип. 128 - К., 2018 - с. 173 – 177. 

6. Філософсько-культурологічні аспекти аудіовізуального мистецтва другої половини ХХ - ХХІ століття / С. П. Стоян // 
Практична філософія. – 2017. - № 1. – с. 74 – 81. 

7. Образотворче мистецтво як символічна форма культури / С. П. Стоян // Гуманітарні студії. Збірник наукових праць. 
Вип. 28. – К., 2016. – с. 84 – 92. 

8. Символізм в українському образотворчому мистецтві ХХІ століття в контексті культури / С. П. Стоян // International 
Journal Euro-American Sceintific Cooperation (Hamilton). – 2015. - № 8. - с. 83 – 88. 

9. Этапы трансформации первобытного искусства в контексте символизма: философско-культурологический анализ / 
С. П. Стоян // Modern Science – Moderní věda. – Прага, 2015. - № 01. - с. 102-108. 

10. Образотворче мистецтво Північного Відродження у контексті культурних трансформацій / С. П. Стоян // Культура і 
сучасність. – 2015. - № 1. – С. 23 – 25. 

11. Образотворче мистецтво Італійського Відродження у контексті культурних трансформацій: від символізму до реалізму 
/ С. П. Стоян // Вісник НАКККіМ. – 2015. - № 1. – С. 11 - 14. 

12. Культурно-історичні метаморфози символізму в європейському образотворчому мистецтві: Монографія / С. П. Стоян – 
К.: Вид. «Міленіум», 2014. – 360 с. 
 

  

Презентації   

Проекти  - куратор арт-проектів «Асоціативний символізм» (2010 р.); «Символізм: нова хвиля» (2012 р.); 
«Лабіринти сакрального» (2013 р.); «Траекторія долі» (2016 р.); «Асоціативний символізм: 

архів» (2016 – 2017 р.); «Символи безкрайнього степу» (2017 р.) - співкуратор виставки у рамках 
міжмузейного проекту «Чумацький шлях»; «Символізм: коди сучасності» (2018); Сучасний 

український символізм» (2019); «Сучасний український символізм та Михайло Врубель. Діалог 

через століття» (2019). 
- автор проекту «Арт-дебати» (місця проведення: ЦСМ М-17, Мистецький Арсенал, Фонд 

сприяння розвитку мистецтв) 
- автор проекту «Арт діалоги» (запис відео-програм з відомими митцями) 

Конференції 1. Stoian S. Urban architecture: between tradition  and innovation // "The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2020", 
International Scientific Conference (2020 ; Kyiv). International Scientific Conference "The Days of Science of the Faculty of 
Philosophy – 2020", April 22-23, 2020: [Abstracts] / Ed.board: A.Konverskyi [and other]. – Kyiv: Publishing center "Kyiv 
University", 2020. - pp.124-125. 

2. Stoian S. Pavel Makov`s world of symbolic meanings // // "The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2019", 
International Scientific Conference (2019; Kyiv). International Scientific Conference "The Days of Science of the Faculty of 
Philosophy – 2019", April 23-24, 2020: [Abstracts] / Ed.board: A.Konverskyi [and other]. – Kyiv: Publishing center "Kyiv 
University", 2019. pp.96-97 

3. Стоян С. П. Символізм у творчості українських митців Миколи Стороженка та Олексія Анда / Матеріали міжнародної 
наукової конференції «Дні науки філософського факультету - 2018», Ч. 2. – К., 2018 – с. 153 - 155. 

4. Стоян С. П. Символізм в українському образотворчому мистецтві кінця 20 – 21 століття / Тези доповідей міжнародної 
наукової конференції «Пяті Платонівські читання. Памяті академіка Платона Білецького (1922-1998)». – К., 2017 – 
с. 101 - 102. 

5. Стоян С. П. Моральна відповідальність митця та свобода мистецтва / Матеріали науково-практичної конференції 
«Професійна та корпоративна етика на сучасному етапі розвитку соціогуманітарного знання». – К., 2017 – с. 115 - 118. 

6. Стоян С. П. Естетичні засади символізму як художнього напряму в західноєвропейській культурі / Матеріали 
міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету - 2017», Ч. 4. – К., 2017 – с. 100 - 103. 

7. Образотворче мистецтво як символічна форма культури / Матеріали міжнародної наукової конференції «Дні науки 
філософського факультету - 2016», Ч. 10. – К., 2016 – с. 180-183.  

Семінари   

Премії та нагороди   

Членство в 
організаціях 

член Національної спілки художників України 

Посилання  

Цитування  

Курси  

Сертифікати  

 
 

ДОДАТКИ (за бажанням, посилання на матеріали розміщені у відкритому доступі) 

Найменування  Посилання 

Дипломи  

Сертифікати   

Публікації  



   

Проекти  

Дослідження  дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за 
спеціальністю: 26.00.01 – теорія та історія культури (філософські науки)  «Символізм як феномен 

європейського образотворчого мистецтва: культурний контекст» 
 


