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РЕЗЮМЕ ВИКЛАДАЧА 

1.Ідентифіка
тори автора 

Google академія  
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=v_Ak
pK4AAAAJ&gmla=AJsN-
F4F2JCFgNCmcZg78V54myef1WbWxGy3EV2yxjhpPVBgaZVe0hMhjkf0fsL6
W7O03eSpqwJjmJ-OqQUu-
LMp8kEBh_j5NBjuwKEiJMUhnCKHEbt_5_lJqzW0aoG1zeZTYRPqzn6c-
RTvZw96FMTuO_ejHE4l2Q 
 
ORCID 
https://orcid.org/0000-0002-4435-7584 
 
ResearcerID 
https://publons.com/researcher/3855440/volodymyr-samchuk/ 
 

2.Освіта та 
кваліфікація 

науково-дослідницька: 
лютий 2018 – захищено дисертацію за темою 
«Філософія прагматизму Дж. Г. Міда (історико-філософський аналіз)», спеціальність 
09.00.05 «історія філософії» (КНУ ім. Т. Шевченка). 
жовтень 2012 – грудень 2016 – аспірантура Національного університету «Києво-
Могилянська академія», спеціальність «історія філософії», дослідницьке 
спрямування – соціальна і прагматична філософія. 
вища: 

mailto:v.a.samchuk@knute.edu.ua
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=v_AkpK4AAAAJ&gmla=AJsN-F4F2JCFgNCmcZg78V54myef1WbWxGy3EV2yxjhpPVBgaZVe0hMhjkf0fsL6W7O03eSpqwJjmJ-OqQUu-LMp8kEBh_j5NBjuwKEiJMUhnCKHEbt_5_lJqzW0aoG1zeZTYRPqzn6c-RTvZw96FMTuO_ejHE4l2Q
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=v_AkpK4AAAAJ&gmla=AJsN-F4F2JCFgNCmcZg78V54myef1WbWxGy3EV2yxjhpPVBgaZVe0hMhjkf0fsL6W7O03eSpqwJjmJ-OqQUu-LMp8kEBh_j5NBjuwKEiJMUhnCKHEbt_5_lJqzW0aoG1zeZTYRPqzn6c-RTvZw96FMTuO_ejHE4l2Q
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=v_AkpK4AAAAJ&gmla=AJsN-F4F2JCFgNCmcZg78V54myef1WbWxGy3EV2yxjhpPVBgaZVe0hMhjkf0fsL6W7O03eSpqwJjmJ-OqQUu-LMp8kEBh_j5NBjuwKEiJMUhnCKHEbt_5_lJqzW0aoG1zeZTYRPqzn6c-RTvZw96FMTuO_ejHE4l2Q
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=v_AkpK4AAAAJ&gmla=AJsN-F4F2JCFgNCmcZg78V54myef1WbWxGy3EV2yxjhpPVBgaZVe0hMhjkf0fsL6W7O03eSpqwJjmJ-OqQUu-LMp8kEBh_j5NBjuwKEiJMUhnCKHEbt_5_lJqzW0aoG1zeZTYRPqzn6c-RTvZw96FMTuO_ejHE4l2Q
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=v_AkpK4AAAAJ&gmla=AJsN-F4F2JCFgNCmcZg78V54myef1WbWxGy3EV2yxjhpPVBgaZVe0hMhjkf0fsL6W7O03eSpqwJjmJ-OqQUu-LMp8kEBh_j5NBjuwKEiJMUhnCKHEbt_5_lJqzW0aoG1zeZTYRPqzn6c-RTvZw96FMTuO_ejHE4l2Q
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=v_AkpK4AAAAJ&gmla=AJsN-F4F2JCFgNCmcZg78V54myef1WbWxGy3EV2yxjhpPVBgaZVe0hMhjkf0fsL6W7O03eSpqwJjmJ-OqQUu-LMp8kEBh_j5NBjuwKEiJMUhnCKHEbt_5_lJqzW0aoG1zeZTYRPqzn6c-RTvZw96FMTuO_ejHE4l2Q
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=v_AkpK4AAAAJ&gmla=AJsN-F4F2JCFgNCmcZg78V54myef1WbWxGy3EV2yxjhpPVBgaZVe0hMhjkf0fsL6W7O03eSpqwJjmJ-OqQUu-LMp8kEBh_j5NBjuwKEiJMUhnCKHEbt_5_lJqzW0aoG1zeZTYRPqzn6c-RTvZw96FMTuO_ejHE4l2Q
https://orcid.org/0000-0002-4435-7584
https://orcid.org/0000-0002-4435-7584
https://publons.com/researcher/3855440/volodymyr-samchuk/
https://publons.com/researcher/3855440/volodymyr-samchuk/


2010 – 2012 – магістратура Києво-Могилянської академії за спеціальністю 
«філософія». 
2006 – 2010 – бакалаврат Києво-Могилянської академії за спеціальністю 
«філософія». 

3.Перелік 
найвагоміши
х праць 

Статті у фахових наукових виданнях: 
1. Самчук В. А.  Рефлексія  ідей  суспільних  трансформацій  у  філософії   
прагматизму  Джорджа Герберта Міда / Володимир Самчук // Гілея : науковий 
вісник. Збірник наукових праць. – К. : «Видавництво «Гілея»», 2017. – Вип. 125 
(10). – С. 218–223. 
2. Самчук В. А. Ідеї комунікативної природи освіти у філософському прагматизмі 
Джорджа Міда і Джона Дьюї / Володимир Самчук // Актуальні проблеми 
духовності : зб. наук. праць КДПУ. – Вип. 17. – Кривий Ріг : ФОП Маринченко С. 
В., 2016. – С. 48–59. 
Матеріали конференцій: 
3. Самчук В. А. Трансформація стилю мислення в історії філософії / Володимир 
Самчук // Доповідь на Міжнародній науковій конференції «Філософія: нове 
покоління. Магістралі та маргінеси (29–30 травня 2020 р.). – К. : НаУКМА. 
4.Samchuk V. A. Intuitive and Destructive Origins of Reality in Philosophies of Royce, 
Lovejoy, Whitehead and Mead // “The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 
2019”, International Scientific Conference (April 23–24, 2019): [Abstracts] / Ed. board: 
A. Konverskyi [and other]. – Kyiv: Publishing center “Kyiv University”, 2019. – 8–9 pp. 
5.Самчук В. А. Історія філософії: рухи думки та пригоди ідей / Володимир Самчук 
// Матеріали доповідей Міжнародної наукової конференції «Філософія: нове 
покоління. Історія філософії та історії філософій» (1–2 листопада 2018 р.). – – К. : 
ВПЦ НаУКМА, 2018. – С. 74–77. 

4.Досвід 
роботи 

З вересня 2020 – асистент кафедри маркетингу КНТЕУ. 

Вересень 2016 – серпень 2016 – перебував на посаді провідного спеціаліста 
кафедри сучасних європейських мов КНТЕУ, працював над дисертацією, щороку 
брав участь у наукових конференціях та публікував статті у фахових виданнях.  

5. Додаткова 
інформація 

Знання іноземних мов:  
Англійська – розмовна та письмова. 

Комп’ютерні навички:  

МS Office (досвідчений користувач Word, базовий рівень Excel), різноманітні 
інтернет-браузери. 

Захоплення: спорт, література.  

 

 


