
 

     Curriculum Vitae    Кравчук А.А. 

 

 

ОСОБИСТА ІНФОРМАЦІЯ    Кравчук Андрій Андрійович 

 
(фотографія)  

 Службова адреса: Україна, 01033, місто  Київ, вул. Володимирська, 60 
Службовий  телефон: 521-32-95    
 Електронна адреса: aak53@ukr.net 
Особиста веб сторінка   

Соціальні мережі/чати    
Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних   

Стать Ч | Дата народження  10/11/1953 | Громадянство українець 

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Кандидат філософських наук  

Вчене звання  Доцент 

Посада Доцент 

Кафедра Філософії та методології науки 

Факультет/інститут Філософський 

Посада за сумісництвом  
 

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:  
У поточному році 1. Філософія, бакалавр, 4, ННІ «Інститут геології»,  лекції  

та семінари.  
2. Філософія, бакалавр, 3, ННЦ «Інститут біології та 
медицини», лекції та семінари. 
3. Філософія, бакалавр, 4, географічний факультет, лекції 
та семінари 

У попередні періоди 1. Філософія, бакалавр, 4, ННІ «Інститут геології»,  лекції  
та семінари.  
2. Філософія, бакалавр, 3, ННЦ «Інститут біології та 
медицини», лекції та семінари. 
3. Філософія, бакалавр, 4, географічний факультет, лекції 
та семінари 

 

 

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

(З 2017 по т.ч.) Посада Доцент 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, місто  Київ, вул. 
Володимирська, 60, www. univ.kiev.ua 

 

Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука  
 
 

 
 
 

 
 
 

 



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

1973-1978 Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка 

Отримана кваліфікація інженер-гідрогеолог, назва дисертації «Методологічний 
аналіз тенденції теоретизації геології» 
 

 

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 
Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова українська 

Комунікаційні компетентність Гарні навички комунікації отримав під час викладацької роботи в університет 

Організаційна/управлінська 
компетентність 

Голова ради ветеранів філософського факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

Цифрові компетенції Обробка інформації: рівень - Базовий  
Комунікація: рівень - Базовий 
 

Інші комп’ютерні навички Користувач ПК 

Професійні навики (із числа не 
зазначених вище)  

Володію навичками організації науково-дослідницьких проектів 

Області професійних інтересів філософія та методологія науки, науки про Землю 

 

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 Социально-культурная функция геологических теорий в решении экологической проблемы. 
(ФВСЕ, 1989);  
Историзм в формировании картины геологической реальности // Принцип развития историзма в 
геологии и палеобиологии. (Сб.н.тр. - Новосибирск, 1990. - С.50-59);  
Актуальні світоглядні і гуманітарні аспекти викладання фундаментальних геологічних наук. 
(“Геологія”. Вип.№4, 1996);  
Стан та перспективи розвитку наукової теорії (Матеріали "Днів науки" філософського ф-ту, 1998);  
Наукове співтовариство як засіб самоорганізації наук. ("Наука та наукознавство" УАННП "Фенікс". 
- №2(20). – 1998);  
Концепція біосфери та методолого-теоретичні орієнтири її пізнання (Вісник КНУ. Серія: 
Філософія. Політологія. - Вип. 52, 2003); 
 Філософія: хрестоматія : у 2 т. Т.1. Філософська пропедевтика: навч. посіб. для бакалаврів 
фізико-математичних і природничих спеціальностей.(К. : ВПЦ "Київський університет", 2010. – 
848 с.); 
To the Problem of Theoretization of Modern Geology. (2019); 
Методологія та організація наукових досліджень. Посібник для магістратури.  
Київ: ВПЦ «Київський університет», 2018  607 с.  (співавтор) 
 http://www.philsci.univ.kiev.ua 
Філософія науки. Підручник для аспірантів. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2018 . 255 с. 
(співавтор)   
http://www.philsci.univ.kiev.ua. 

 
Премії та нагороди  За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки,  плідну науково-педагогічну 

діяльність, підготовку висококваліфікованих кадрів та нагоди створення 175-річчя Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка нагороджений Почесною Грамотою 
Верховної Ради України (29.10.2009 р.), знаком “Відмінник освіти України” (17.04.2003 р.) та 
Почесною Грамотою Національної академії педагогічних наук України (2018 р.). 

 

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

