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ОСОБИСТА ІНФОРМАЦІЯ    Рогожа Марія Михайлівна 

 
(фотографія)  

 Службова адреса (Володимирська, 60, м.иКиїв, 01033, Україна ) 

Службовий  телефон   + 38 044 239 34 79 

 Електронна адреса (службова) mrogozha@ukr.net, rogozha@knu.ua 

 
 
 

Стать Ж | Громадянство  Україна 

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) доктор філософських наук (спеціальність – етика) 

Вчене звання  професор 

Посада професор 

Кафедра етики, естетики та культурології 

Факультет/інститут філософський 
 

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:  
У поточному році 1. Професійна і корпоративна етика, магістри, 1рік 

навчання, лекції, семінари (філософський факультет, 

Інститут геології, Інститут філології) 
2. Professional and corporate ethics , магістри, 1рік 

навчання, лекції, семінари (Інститут філології, факультет 
комп’ютерних наук та кібернетики) 

3. Етика, бакалаври, 4 рік навчання, лекції, семінари 

(філософський факультет). 
4. Ідеї нової етики в духовній культурі ХХ століття, 

магістри, 2 рік, лекції, семінари (філософський 
факультет). 

У попередні періоди 1. Професійна і корпоративна етика, магістри, 1рік 

навчання, лекції, семінари (філософський факультет, 
економічний факультет, Інститут філології, Інститут 

геології) 
2. Міжкультурний діалог в сучасній Європі, бакалаври 4 

курс, лекції, семінари (філософський факультет).  

3. Етика, бакалаври, 2 рік навчання, лекції, семінари 
(філософський факультет). 

 

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

(З 2015 по теперішній час) Посада професор кафедри етики, естетики та культурології філософського 
факультету 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка вул. 

Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна http://www.univ.kiev.ua 

Сфера діяльності або сектор Освіта  

(З 2005 по 2015) Посада доцент /професор кафедри культурології (перейменовано у кафедру історії 

та культурології, далі – кафедру історії та документознавства) 



 

  

Національний авіаційний університет, пр. Любомира Гузара, 1, м. Київ, 03680, 

Україна http://nau.edu.ua/ 

Сфера діяльності або сектор Освіта  

(З 2001 по 2005) Посада асистент/старший викладач/ доцент кафедри філософії 

Київський інститут інженерів цивільної авіації (перейменовано у Національний 

авіаційний університет) пр. Любомира Гузара, 1, м. Київ, 03680, Україна 

http://nau.edu.ua/ 

Сфера діяльності або сектор Освіта  
 
 
 

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

(2013) Центрально-європейський університет, Літній університет (Будапешт, Угорщина) 

Курс Справедливість: теорія і прикладні виміри 

(З 2007 по 2010) Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Отримана кваліфікація доктор філософських наук, тема дисертації: Специфіка 
моральної регуляції у соціокультурному просторі Модерну 

(2010) Нойвальдег інститут, Літній семінар Нойвальдег, (Відень Австрія) 

Дисципліни: Етика, економіка, біоетика, метафізика, політична філософія 

(2007) Нойвальдег інститут, Літній семінар Нойвальдег, (Відень Австрія) 

Дисципліни: Етика, біоетика, метафізика, політична філософія 

(2006) Центрально-європейський університет, Ресурсний центр навчальних програм 

(Будапешт, Угорщина) 

Курс Програма розробки навчальних програм: філософська сесія 

(З 1999 по 2002) Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Отримана кваліфікація кандидат філософських наук, тема дисертації: Традиційний 

європейський етос в добу Модерну (філософсько-етичний аналіз) 

(З 1994 по 1999) Київський університет імені Тараса Шевченка 

Отримана кваліфікація філософ, викладач філософських дисциплін, назва дипломної 

роботи: Моральнісна самореалізація особистості в традиційних культурах  
 

 
ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Українська, російська 

Іноземна мова 1 англійська 

Області професійних інтересів Філософська, професійна та прикладна етика 

 
 
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 Більше 170 наукових робіт, включаючи 1 одноосібну монографію, 4 – колективних монографії. 
одноосібні навчально-методичні розробки практикумів з прикладної етики та історії української 

культури, методичні рекомендації з написання курсових та дипломних робіт для студентів 

відділення «Культурологія», а також участь в авторських колективах  навчальних посібників з 
філософії, релігієзнавства, філософії моралі, прикладної і професійної етики. 

Серед них: 
1. Професійна та корпоративна етика : навч. посіб. /В.Г.Нападиста, О.В.Шинкаренко, 

М.М.Рогожа та ін., за наук. ред. В. І. Панченко. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2019. – 368 с. 
2. Соціально-етичні основи збереження цифрової спадщини  Україні : монографія /Тюрменко І. 

(кер.авт.кол.), Рогожа М., Божук Л., Курченко Т., Халецька Л. – К. : Талком, 2017. – 172 с.  

3. Rohozha M. Praxiology of Morality and Corporate Social Responsibility: Prospects for Transitive 
Societies // Transition Redesigned. A Practical Philosophy Perspective. Praxiology. Vol. 20/ Ed. by. 

W.W.Gasparski, B.Rok. – New Brunswick (USA)-London (UK): Transaction Publishers, 2017. – 189 p. 
Scopus 

4. Рогожа М.М. Символічний капітал і морально неприпустиме в інтелектуальних 

практиках сучасного університету// Вісник Житомирського державного університету 

імені Івана Франка : науковий журнал. Філософські науки / [гол. ред. Г. Є. Киричук, відп. 
ред. Н. А. Сейко]. – Житомир : Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2019. – 

Вип. 2 (86). – С. 71-82 (фахове видання, Ulrich's Periodicals irectory (#)CiteFactor, 

 Index Copernicus International) 
5. Рогожа М.М. Візуалізація етичних змістів у чарівній казці // Українські культурологічні 

студії. – 2019. – № 2 (5). – С. 31-36. (Index Copernicus, Ulrichweb, Open Academic 
Journal Index, Research Bable, Google Scholar) 

6. Рогожа М.М. Соціальна мораль: колізії мінімалізму. –  К.: Вид. ПАРАПАН, 2009. – 216 с. 

Проекти  2008-2010 Проект HESP/ReSET «Екологічна етика у викладання соціогуманітарних дисциплін» 
2006-2008 Дослідницький проект Центру практичної філософії (м.Київ) Екологічне майбутнє 

України 
2005-2007 Проект HESP/ReSET «Розвиток етичної освіти у вищій школі» 

2003-2007 Дослідницький проект Центру практичної філософії (м.Київ) Філософія природи 

Участь у 
редакційних колегіях 
наукових видань 

Член редколегії наукового видання «Українські культурологічні студії»(КНУТШ) 
 

Конференції 2019-2020 

VII Національний конгрес з біоетики (Київ, НАНУ, 30 вересня–2 жовтня 2019 р.). 
XІX Міжнародна наукова конференція Сахаровські читання 2019 року: екологічні проблеми 

XXI століття (м.Мінськ, Білорусь, Міжнародний державний екологічний університет ім.. 

А.Д.Сахарова Білоруського державного університету, 23-24 травня 2019 р.). 
XXV Міжнародна наукова конференція «Стратегія виживання в контексті біоетики, 

антропології, філософії та медицини» (м. Кишинеу, Молдова, Державний університет медицини 
та фармакології імені Миколи Тестеміцану, 13-14 вересня 2019 р.) 

Міжнародна науково-практична конференція «Символічні виміри візуальної культури» 
(Луцьк, Музей сучасного українського мистецтва Корсаків, 11-12 жовтня 2019 р.). 

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми саморозвитку особистості в 

сучасному суспільстві».  (м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, 15 листопада 2019 р.). 

IV Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальна культура Білорусі: методологічний 
капітал філософії і контури трансдисциплінарності синтезу знання» (м.Мінськ, Білорусь, 

Інститут філософії НАН Білорусі, 14-15 листопада 2019 р.).  

XIV міжнародна науково-теоретична конференція «Про природу сміху» (Одеса, Одеський 
національний університет ім. І.І.Мечникова, 12-14 червня 2020) 

V Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальна культура Білорусі: духовно-
моральнісні традиції і тенденції інноваційного розвитку»,   Мінськ, Інститут філософії НАН 

Білорусі, 19-20 листопада 2020).   

Членство в 
організаціях 

2015- по теперішній час – Голова правління Громадської організації «Центр прикладної і 
професійної етики» 

2013 – 2015 – Директор Громадської організації «Центр прикладної і професійної етики» 
 

Членство у 
спеціалізованих 
вчених радах 

член спеціалізованої ради Д 26.001.27 у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка 



 

  

Курси Етика, етика і психологія ділового спілкування, професійна етика, релігієзнавство, етика та 

естетика, екологічна етика та міжнародна політика, цивілізаційні проблеми міжнародних 

конфліктів, світова та українська культура, історія української культури 

Сертифікати Сертифікат про підвищення кваліфікації в Інституті підвищення кваліфікації і перепідготовки 

педагогічних кадрів Державного університету гуманітарних наук, м.Москва (2.05-31.07.2007) з 

філософії в обсязі 300 годин (дисципліни програми: моральна філософія, нормативна етика, 
прикладна етика, ситуаційний аналіз, нові освітні технології у викладанні етики; кваліфікаційна 

робота на тему:Вчинок і його моральна оцінка (ПФ-05-07). 

 
 

 
 

Голова Науково-методичної ради      В.А.Бугров 

 
 
 


