Ткачук Марина Леонідівна, декан факультету гуманітарних наук НаУКМА.
Народилася 21 вересня 1964 р. у м. Чернівці в сім’ї службовців.

ОСВІТА
1998 – 2001, Національний університет «Києво-Могилянська академія,
докторантура за спеціальністю «Історія філософії».
1986 – 1989, Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка,
аспірантура за спеціальністю «Історія філософії».
1981 – 1986, Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка,
філософський факультет, відділення філософії,
кваліфікація: філософ, викладач філософських дисциплін
(диплом із відзнакою).
1974‒1981,

середня школа № 78 м. Києва (золота медаль).

1971‒1974,

середня школа № 1 м. Чернівці.

НАУКОВІ СТУПЕНІ
2002, лютий ‒ доктор філософських наук
(ступінь присуджено на підставі захисту докторської дисертації у спеціалізованій раді
Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, що відбувся в жовтні 2001 р.;

тема дисертації: «Київська академічна філософія ХІХ – початку ХХ ст. і становлення
історико-філософської науки в Україні»; науковий консультант – проф. В. С. Горський)
1990, жовтень ‒ кандидат філософських наук
(ступінь присуджено на підставі захисту кандидатської дисертації у спеціалізованій
раді Інституту філософії АН УРСР, що відбувся у квітні 1990 р.; тема дисертації:
«А. Н. Гиляров как историк философии»; науковий керівник – проф. Ю. В. Кушаков)

ВЧЕНІ ЗВАННЯ
2003, квітень ‒ професор кафедри філософії та релігієзнавства
(звання присуджено на підставі ухвали Вченої ради НаУКМА)
1998, лютий ‒ доцент кафедри філософії та релігієзнавства
(звання присуджено на підставі ухвали Вченої ради НаУКМА)

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
2012, вересень ‒ дотепер

‒

Національний університет «Києво-Могилянська академія,
факультет гуманітарних наук, декан

2007, червень ‒ 2015, серпень ‒ Національний університет «Києво-Могилянська академія,
кафедра філософії та релігієзнавства, завідувач
2002, січень ‒ дотепер

‒

Національний університет «Києво-Могилянська академія»,
кафедра філософії та релігієзнавства, професор

1996, вересень ‒ 2001, грудень ‒ Національний університет «Києво-Могилянська академія»,
кафедра філософії та релігієзнавства, доцент
1994, вересень ‒ 1996, серпень ‒ Національний університет «Києво-Могилянська академія»,
кафедра філософії та релігієзнавства, старший викладач
1989, грудень ‒ 1994, серпень ‒ Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка,
кафедра історії філософії та логіки, асистент
1986, серпень ‒ 1986, грудень ‒ Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка,
кафедра філософії гуманітарних факультетів, асистент

ПРОФЕСІЙНА ТА АДМІНІСТРАТИВНА АКТИВНІСТЬ У НАУКМА


Активна участь у розбудові перших в Україні бакалаврської і магістерської програм за
спеціальністю «Філософія» в НаУКМА (1994 ‒ дотепер). Розробка і читання лекційних
курсів та методичного забезпечення з низки нормативних і вибіркових дисциплін.
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Наукове керівництво підготовкою кваліфікаційних робіт студентів бакалаврської та
магістерської програм за спеціальністю «Філософія» (1995 ‒ дотепер).


Керівництво розробкою навчальних планів формату 2008, 2010, 2015 рр., навчальнометодичних комплексів
дисциплін та іншої методичної документації для
забезпечення навчального процесу на бакалаврській та магістерській програмах за
спеціальністю «Філософія».



Активна участь у підготовці та забезпеченні акредитації спеціальності «Філософія» в
НаУКМА (1998, 2008, 2018 рр.).



Керівництво магістерською освітньо-професійною програмою «Філософія» в НаУКМА
(2006 ‒ дотепер).



Активна участь у розбудові аспірантури та докторантури НаУКМА з філософських
спеціальностей (1998‒2015). Наукове керівництво аспірантами і докторантами
кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА з 1998 р. дотепер (підготувала трьох
докторів і трьох кандидатів наук за спеціальностями «Історія філософії» та
«Релігієзнавство»).



Активна участь у впровадженні в НаУКМА третього циклу вищої освіти
(структурованих докторських програм) в рамках Tempus Project (2008‒2011 рр.).
Створення та співкерівництво першою в Україні міждисциплінарною гуманітарною
докторською програмою «Філософія і література» (НаУКМА, 2009‒2010 рр.). Членство
у Виконавчому комітеті Докторської школи НаУКМА в 2008‒2010 рр.



Активна участь у реформуванні аспірантури в НаУКМА (2016 ‒ дотепер). Гарант
освітньо-наукової програми підготовки аспірантів за спеціальністю «Філософія» в
НаУКМА, керівник проектної групи (2016 ‒ дотепер), член Ради Докторської школи
НаУКМА імені родини Юхименків (2018 ‒ дотепер).



Активна участь у підготовці матеріалів до звіту-самоаналізу
підтвердження статусу національного університету (2018).



Керівництво вступними кампаніями факультету гуманітарних наук НаУКМА (2013 ‒
дотепер).



Розробка стратегії розвитку факультету гуманітарних наук НаУКМА на 2018‒2025 рр.



Член Вченої ради НаУКМА (2002 ‒ дотепер).



Член (2007‒2012), голова (2012 ‒ дотепер) Вченої ради факультету гуманітарних наук
НаУКМА.



Член ректорату НаУКМА (2016 ‒ дотепер).



Член Приймальної комісії НаУКМА (2012 ‒ дотепер).

НаУКМА

на
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Відповідальний секретар Приймальної комісії НаУКМА (листопад 2017 ‒ листопад
2018 рр.).



Член Стипендійної комісії НаУКМА (2012 ‒ дотепер).



Член Видавничої ради НаУКМА (2008 ‒ дотепер).

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ


Заступник голови (2008‒2010) і член (2011‒2015)
Наукової ради МОН України.



Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.161.02 Інституту філософії імені Г. С. Сковороди
НАН України (2002 ‒ дотепер).



Член Правління Українського філософського фонду (2006 ‒ дотепер).



Член редколегії наукового фахового журналу "Sententiae", індексованого в Scopus
(2011 ‒ дотепер).



Член редколегії міжнародного наукового рецензованого журналу (категорія А) "KyivMohyla Humanities Journal", індексованого у Web of Science: Emerging Sources Citation
Index (2014 ‒ дотепер).



Член наукової ради друкованого органу Товариства філософів слов’янських країн,
журналу «ΣΟΦΙΑ» (Жешув, Польща) (2007 ‒ дотепер).



Головний редактор наукового фахового журналу «Наукові записки НаУКМА.
Філософія та релігієзнавство» (2018‒2019 рр.).



Голова редколегії наукового фахового збірника «Магістеріум. Історико-філософські
студії» (з 2007 р. дотепер).



Голова редколегії фахового тематичного випуску «Філософія та релігієзнавство»
журналу «Наукові записки НаУКМА» (2007–2017 рр.)



Член загальної редколегії фахового журналу «Наукові записки НаУКМА» (2007‒2017
рр.).



Член редколегії міждисциплінарного наукового рецензованого журналу «Київська
Академія», (2004 ‒ дотепер).



Член редколегії наукового фахового журналу «Наукові записки НаУКМА. Теорія та
історія культури» (2018; у 2010–2017 – член редколегії фахового тематичного випуску
«Теорія та історія культури» журналу «Наукові записки НаУКМА»).



Член редколегії наукового фахового журналу «Магістеріум. Культурологія» (20112017).



Член редакційної ради наукового збірника «Український гуманітарний огляд» (2002 ‒
дотепер).



Член редколегії серії наукових видань «Сучасна гуманітарна бібліотека» (2007 ‒
дотепер).

секції «Філософія та історія»
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Куратор започаткованого в НаУКМА спільно з Українським філософським фондом
Могилянського історико-філософського семінару (2004‒2015).



Член оргкомітетів Днів науки НаУКМА (2012 ‒ дотепер).



Член, голова, співголова оргкомітетів чисельних міжнародних і всеукраїнських
наукових конференцій, проведених кафедрою філософії та релігієзнавства НаУКМА
(1996 ‒ дотепер).



Член оргкомітетів міжнародних наукових конференцій "Ad fontes", присвячених 390-й
і 400-й річницям заснування Києво-Могиянської академії (НаУКМА, 2005, 2015).



Учасник чисельних міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій, семінарів,
круглих столів тощо з філософської, історико-філософської, релігієзнавчої, історикоцерковної тематики (1994 ‒ дотепер).



Підготовка атестаційної справи факультету гуманітарних наук для проведення
державної атестації НаУКМА в частині провадження наукової діяльності за напрямом
«Гуманітарні науки» (2019).

НАУКОВИЙ ДОРОБОК


Наприкінці 1980-х рр. започаткувала систематичні фахові дослідження з історії
вітчизняної академічної філософії на українських теренах ХІХ – початку ХХ ст., вперше
залучивши до фахового історико-філософського аналізу значний масив архівних і
рукописних джерел з історії філософської науки й освіти в Університеті Св.
Володимира та Київській духовній академії.



У докторській дисертації здійснила цілісний і систематичний аналіз історикофілософської спадщини академічних філософів Києва ХІХ ‒ початку ХХ ст., що
увиразнив їхню роль у конституюванні вітчизняної історії філософії як наукової
дисципліни і виявив наявність фахового досвіду і традицій, важливих для розвитку
сучасної історико-філософської науки в Україні.



Здійснила перші систематичні наукові реконструкції життя і творчості низки видатних
вітчизняних філософів та істориків філософії (Олексій Гіляров, Орест Новицький,
Сильвестр Гогоцький, Генріх Якубаніс та ін.). Ініціювала та забезпечила наукове
керівництво першими систематичними історико-філософськими дослідженнями
життя і творчості Петра Кудрявцева, Василя Екземплярського та ін. професорів
Київської духовної академії.



Зробила вагомий внесок у вивчення та поширення рукописної спадщини Памфіла
Юркевича. У 1998 р. вперше опублікувала низку Юркевичевих рукописів з філософії
права та історії філософії, а також оригінальні документи, що характеризують його
життя і творчість.



Разом із В. С. Горським очолювала (як редактор-упорядник) підготовку до видання
широко відомого біобібліографічного словника «Філософська думка в Україні» (2002),
рекомендованого Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник.
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З середини 1990-х рр. бере активну участь у формуванні та розвитку започаткованої
фахівцями кафедри філософії та релігієзнавства на чолі з В. С. Горським історикофілософської наукової школи НаУКМА, яку очолює з 2007 р. Систематичною науковоорганізаційною діяльністю сприяє зміцненню авторитету історико-філософської
школи НаУКМА як одного з найпотужніших осередків наукових студій з історії
вітчизняної академічної філософії, теорії та методології історико-філософського пізнання,
історії західноєвропейської філософії, відомого не лише в Україні, а й поза її межами.



Ініціювала та забезпечила виконання понад десяти колективних дослідницьких
проектів (зокрема й фінансованих з державного бюджету України фундаментальних
та прикладних досліджень), присвячених історії філософської і богословської науки та
освіти на українських теренах.



Відома як активний учасник міждисциплінарних гуманітарних дослідницьких і
видавничих проектів. У 2000-х рр. співпрацювала з видавництвом «Дух і Літера» як
науковий редактор україномовних перекладів праць Христоса Яннараса («Свобода
етосу», 2003), Сергія Аверинцева (словник «Софія-Логос», 2004, 2007), митрополита
Калліста Уера («Православна Церква», 2009); брала участь у підготовці першого тому
«Європейського словника філософій» (2009). Була співупорядником монографії
«Людина в часі: філософські аспекти української літератури XX‒XXI ст.» (2010).



У 2012‒2016 рр. здійснила безпосереднє керівництво підготовкою до друку
фундаментальної двотомної енциклопедії «Київська духовна академія в іменах:
1819–1924» (загальним обсягом 184 друк. арк.), що увиразнює перший досвід
сучасної наукової реконструкції діяльності та звершень КДА (спадкоємиці КиєвоМогилянської академії, єдиного на українських теренах ХІХ – початку ХХ ст. вищого
православного богословського навчального закладу), здійсненої крізь призму
вивчення життя і творчості її видатних викладачів та вихованців. Упорядник і
науковий редактор енциклопедії; автор вміщених у ній 225 статей і матеріалів.

ПУБЛІКАЦІЇ
Автор, упорядник, співавтор понад 400 наукових праць у галузі історії філософії,
релігієзнавства, історії духовної освіти, історико-церковної та історико-філософської
біографістики та ін.

Книги
1. Філософія світла і радості: Олексій Гіляров / М. Л. Ткачук. — К.: Укр. центр духовної
культури, 1997. — 184 с.
2. Київські обрії: історико-філософські нариси / наук. ред. В. Горський, М. Ткачук. - К. :
Стилос, 1997. - 360 с.
3. Памфіл Юркевич. З рукописної спадщини / Упоряд., пер. укр. і коментарі
М. Л. Ткачук. — К. : Вид. дім «КМ Academia»; ТОВ Унів. вид-во «Пульсари», 1999. —
332 с.
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4. Київська академічна філософія ХІХ — початку ХХ ст.: методологічні проблеми
дослідження / М. Л. Ткачук. — К. : ЗАТ «Віпол», 2000. — 248 с.
5. Київ в історії філософії України / В. С. Горський, Я. М. Стратій, М. Л. Ткачук,
А. Г. Тихолаз. — К. : Вид. дім «КМ Academia»; ТОВ Унів. вид-во «Пульсари», 2000. —
264 с.
6. Філософська думка в Україні: Біобібліографічний словник / редактор-упоряд.
М. Л. Ткачук. — К.: Унів. вид-во «Пульсари», 2002. — 244 с. [рекомендовано МОН
України як навч. посібник].
7. Могилянський історико-філософський семінар. — Вип. І : 2003—2005. / відп. редактор
і упоряд. М. Л. Ткачук. — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. — 175 с.
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