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науково-педагогічних  працівників  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 
 

     Curriculum Vitae    Прізвище та ініціали 

 
 

ОСОБИСТА 
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   Прізвище, ім’я по батькові  

 

 Володимирська, 60, Київ, Україна 

+38-044-239-34- 79    
 butsykina@knu.ua 

 
  

 

Стать Ч/Ж | Дата народження 11/05/1990 | Громадянство  _Україна_   

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) кандидат філософських наук  

Вчене звання   

Посада асистент 

Кафедра етики, естетики та культурології 

Факультет/інститут філософський 

Посада за сумісництвом - 
 

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:  
У поточному році 1. Етика, бакалавр, 2 курс, семінари 

2. Естетика, бакалавр, 2 курс, семінари 
3. Науковий семінар зі спеціалізації, магістр, 2 рік 

навчання, практичні заняття 
4. Історія світової культури, бакалавр, 1 курс, 

семінари 
5. Екологічна культура та біоетика, бакалавр, 3 курс, 

лекції та семінари 

6. Практикум “Менеджмент культурних проектів”, 
бакалавр, 3 курс, практичні заняття 

7. Етика, бакалавр, 3 курс, семінари 
8. Науково-дослідна практика, магістр, 2 рік навчання, 

керівництво практики 

9. Мистецтво в контексті культури, бакалавр, 3 курс, 



 

  

лекції та семінари. 

10. Зарубіжна культура, бакалавр, 2 курс, семінари 

11. Виробнича практика, бакалавр, 3 курс, 
керівництво практики 

12. Креативна економіка та урбанізм, бакалавр, 4 
курс, лекції і семінари 

У попередні періоди 1. Етика та естетика, бакалавр, 2 курс, семінари 

2. Культурологія, бакалавр, 2 курс, семінари 
3. Естетика, бакалавр, 2 курс, семінари 

4. Естетика, бакалавр, 4 курс, семінари 

 

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

(З 09.2015 по теперішній 

час) 

Посада: асистент кафедри етики, естетики та культурології 

місце роботи: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. 

Володимирська 60, www.univ.kiev.ua 

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки: проведення лекцій та 

семінарських занять, написання статей, наукових тез, керівництво курсовими 

та дипломними роботами 

Сфера діяльності або сектор Освіта 
 
 

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

(З 09.2006 по 06.2010) Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна 

Отримана кваліфікація: бакалавр 

(З 09.2010 по 06.2012) Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна 

Отримана кваліфікація: магістр 

(З 01.11.2012 по 30.10.2015) Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна 

Отримана кваліфікація: кандидат філософських наук, назва дисертації 
“Концепція трансгресивного досвіду Жоржа Батая: естетичний аналіз” 

(З 02.09.2017 по 10.09.2017) Західно-Фінляндський Коледж, Фінляндія 

Опанування проектного підходу в організації навчального процесу у закладах 
освіти Фінляндії у поєднанні з інтенсивним вивченням англійської мови у 

Західно-Фінляндському Коледжі в міжнаціональному мультикультурному 

середовищі з використанням активних комунікаційних методик та пізнанням 
культури Фінляндії. 

(З 23.06.2020 по 15.07.2020) Університет Collegium Civitas, Варшава, Польща 

Стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої 
освіти I - IV рівнів акредитації незалежно від форм власності та 

підпорядкування: «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального 

процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах 
Польщі».  

 
 
ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова українська, російська 

Іноземна мова 1 англійська, рівень (C1/C2)  

Іноземна мова 2 французька (A1/A2) 

Іноземна мова 3 польська (A1/A2)  

Комунікаційні компетентність Гарні навички комунікації отримала під час роботи медіатором на Київській 
бієнале 2012 в НКММК “Мистецький Арсенал”, роботи менеджером проектів та 

менеджером комунікацій в Щербенко Арт Центрі (2013 - 2019), організації 
наукових заходів в КНУ імені Тараса Шевченка. 

 



   

 

Організаційна/управлінська 

компетентність 

Здійснюю керівництво виробничою практикою (2019-2020), в якій залучені 

студенти бакалавріату 3 року навчання, спеціалізації “Культурологія” (20 осіб) 

та департаменти Міністерства культури, молоді та спорту України, 
співробітники Національного центру Олександра Довженка, Фонду «Ізоляція». 

Здійснюю керівництво науково-дослідною практикою (2016-2017), в якій 
залучені студенти магістратури 2 року навчання, спеціалізації “Культурологія” 

(12 осіб) та команда Громадської організації “Місто-Сад”. 

Здійснюю керівництво практикуму “Менеджмент культурних проектів” (2015-
2017), в якому залучені студенти бакалаврату 3 курсу, спеціалізації 

“Культурологія” (12 осіб) та співробітники НКММК “Мистецький Арсенал”, 
Чеського Центру в Києві, Фонду “Ізоляція”. 

Здійснюю організацію круглого столу в межах наукової конференції “Дні 

науки”, де залучені студенти, викладачі кафедри етики, естетики та 
культурології і запрошені спікери (2015-2017). 

Цифрові компетенції Обробка інформації: Базовий рівень навичок збирання інформації за 
допомогою мережі Інтернет.  

 

Інші комп’ютерні навички Високий рівень роботи з текстовими документами, навички роботи у програмі 
Excel; базові навички роботи з програмами Photoshop та іншими програмами, 

пов’язаними з обробкою малюнків та фотографій. 

Професійні навички (із числа 
не зазначених вище)  

 

Області професійних 

інтересів 

Історія естетики, постнекласична естетика, естетика довкілля та естетика 

повсякденності, менеджмент культурних проектів, історія та теорія дизайну, 
філософія Ж. Батая. 

 
 
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 Буцикіна Є. О. Vernacular design as visual practice of urban space organization // Українські 
культурологічні студії. – 2020. – № 1 (6). – С. 5 – 8. 
 
Буцикіна Є. О. Досвід перебування-в-місті як предмет естетики повсякденного / Є. О. Буцикіна 
// Докса :зб. наук. пр. з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2019. 
– Вип. 2 (32). – C.196-206. 
 
Буцикіна Є. О. «Трансгресивний сміх» Жоржа Батая в контексті критики філософії модерну / Є. 
О. Буцикіна // Докса : зб. наук. пр. з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - 
Одеса, 2019. – Вип. 1 (31). – C. 61-72. 
 
Буцикіна Є. О. До питання щодо культурних вимірів дизайн-практик та їхнього теоретичного 
обгрунтування / Є. О. Буцикіна // Культура і сучасність : альманах. - 2019. - № 2. - С. 11-15. 
 
Буцикіна Є. О. Епістемологічний вимір культури дизайну в межах історичних студій К'єтіла 
Фаллана // Українські культурологічні студії. – 2018. – № 2 (3). – С. 5 – 8. 
 
Буцикіна Є. О. Теоретичне та методологічне обґрунтування культури дизайну // Українські 
культурологічні студії. – 2017. – № 1 (1). – С. 9 – 12. 
 
Буцикіна Є.О. Проблематизація художньо-естетичного дискурсу в контексті аналізу сучасного 
українського мистецтва // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2017. 
Випуск 12, 274 с. - С. 34-39. 
 
Буцикіна Є. О. Трансформація категорії "потворне" в межах постнекласичного естетичного 
дискурсу // Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. - Випуск 3-4 (151-152). - 
К., 2016. - 208 с. - С. 146-154. 
 
Буцикіна Є. О. «Естетичний аналіз літературно-критичних ідей Ж. Батая в межах концепції 
трансгресивного досвіду» // «Мультиверсум. Філософський альманах». № 8-9, 2014. Фахове 



 

  

видання. С. 148-158. 
 
Буцикіна Є. О. «Трансгресія як конститутивний чинник літературно-критичної творчості Жоржа 
Батая» // «Гілея: Науковий вісник»: збірник наукових праць. – К.: Видавництво «Гілея», 2014. - 
Випуск 89 (10). Фахове видання. С. 224-229.  
 
Буцикіна Є. О. «Трансгресія в мистецтві: досвід естетичного аналізу» // Гуманітарні студії. 
Збірник наукових праць. Випуск 23. Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 
2014. – 130 с. Фахове видання. С. 3-11. 
 
Гудзенко Є. О. «“Трансгресія” в контексті естетичного досвіду» // Філософські дослідження: 
збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля. Випуск № 21. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. Фахове видання. С. 203-212. 
 
Гудзенко Е.А. «Трансгрессивный опыт как эстетический в учении жоржа Батая» // Studia 
Culturae. Вып. 17. Научный журнал кафедр культурологи, эстетики и философии культуры и 
Центра изучения культуры Санкт- Петербургского государственного университета. 
Учредитель: Санкт- Петербургское философское общество, 2013 г. – 242 с. Фахове видання. - 
С. 186-195. 
 
Гудзенко Є. О. «Філософське підґрунтя трансгресивної проблематики Жоржа Батая: 
естетичний аналіз» // «Гуманітарні студії». К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський 
університет». Випуск 20. Фахове видання. С. 44 - 52. 

 

Презентації   

Проекти   

Конференції Coordinates of Aesthetics, Art and Culture VI: Art, Aesthetics and Philosophy of Everyday Life. 
November 11-13, 2020. Slovakia, Presov. University of Presov, Faculty of Arts Institute of 
Aesthetics and Art Culture.  
 
XIV міжнародна науково-теоретична конференція «Про природу сміху» (м. Одеса, 12-14 
червня 2020 р). 
 
Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету” (2010-2019) 
 
Професійна та корпоративна етика на сучасному етапі розвитку соціо-гуманітарного знання: 
матеріали науково-практичної конференції (Київ, 23–24 листопада 2017 року)  
 
Буцикіна Є. О. Роль експерта в розвитку сектору культурної спадщини в Україні // Дні науки 
філософського факультету – 2018», Міжнар. наук. конф., 26-27 квіт. 2018 р. 
 
Культурні і креативні індустрії: історія, теорія та сучасні практики : матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції (24 квітня 2017 р.). 
 
Культура - текст - особистість: українські перспективи: зб. тез доповідей Всеукраїнської наук.-
теор. конф., Київ, 1-2 червня 2017р. 
 
Проблеми культурної ідентичності в актуальному мистецтві та музейній практиці. Матеріали 
наукової конференції 14-16 вересня 2016 року. Одеський національний політехнічний 
університет. 
 
«Суспільні науки: проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень»: Міжнародна 
наукова конференція (м. Одеса, Україна, 4-5 жовтня 2013 року). 
 
«Сучасні тенденції розвитку суспільних наук»: міжнародна науково-практична конференція (м. 
Київ, Україна, 20-21 грудня 2013 року). – Київ: ГО «Київська наукова суспільствознавча 
організація» 2013. 

Семінари   

Премії та нагороди   

Членство в 
організаціях 

 the Society for Aesthetics in Slovakia 

Посилання https://speslovensko.weebly.com/ 

Цитування Пучковская Антонина Алексеевна, & Третьяков Арсений Олегович (2018). 



   

 

Транскультурные коммуникативные практики: переосмысление понятия «Переходность». 

Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры, (1 (34)), 30-34.  

 
Яковлева Е.Л. (2019). Деконструкция мифического, раскрывающая трансгрессивность 

бытия современной личности // Гуманитарный вектор. 2019. №2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/dekonstruktsiya-mificheskogo-raskryvayuschaya-

transgressivnost-bytiya-sovremennoy-lichnosti 

Курси  

Сертифікати  

 
 

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

Найменування  Посилання 

Дипломи  

Сертифікати   

Публікації https://scholar.google.com.ua/citations?user=E3PwCE4AAAAJ&hl=uk 

Проекти  

Дослідження   

 
 

 
Голова Науково-методичної ради      В.А.Бугров 

 
 
 


