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Афанасьєв Олександр Іванович – доктор філософських наук, професор кафедри 

філософії та методології науки Одеського національного політехнічного університету.  

Барда Микола Сергійович – випускник Національної музичної академії імені П. І. 

Чайковского, координатор освітнього проекту «Intellectuarium». 
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логії пізнання Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 

Габович Олександр Маркович – доктор фізико-математичних наук, професор, 

провідний науковий співробітник відділу кристалів Інституту фізики НАНУ. 

Голубович Інна Володимірівна – доктор філософських наук, професор кафедри 

філософії та загальногуманітарного знання Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова. 

Гончарова Ольга Євгенівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри автомо-

більного транспорту Одеського національного політехнічного університету.  

Доннікова Ірина Анатоліївна – доктор філософських наук, професор кафедри фі-

лософії Національного університету «Одеська морська академія». 

Зобенко Ксенія Ігорівна – аспірант кафедри філософії та методології пізнання 

Одеського національного університету імен І. І. Мечникова. 

Івченко Ганна Сергіївна – аспірант кафедри культурології Одеського національ-

ного університету імен І. І. Мечникова. 

Кузнєцов Володимир Іванович – доктор філософських наук, професор, головний 

науковий співробітник відділу логіки, методології та філософії науки Інституту філосо-

фії імені Г.С. Сковороди НАНУ. 

Кирилюк Олександр Сергійович – доктор філософських наук, завідувач кафедри 

філософії Одеської філії Центру гуманітарної освіти Національної академії наук України. 

Кравчик Марія Олександрівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри 

мистецтвознавства та загально-гуманітарних дисциплін Міжнародного гуманітарного 

університету. 

Леоненко Леонід Леонідович – кандидат філософських наук, доцент. 

Марійчак Ілля Ілліч – аспірант кафедри кафедри культурології Одеського націо-
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нального університету імен І. І. Мечникова. 

Москова Катерина Олексіївна – аспірант кафедри культурології Одеського наці-

онального університету імен І. І. Мечникова. 

Моцаренко Катерина Вадимівна – здобувач кафедри історії музики та музичної 

етнографії Одеської національної музичної академії імені А. С. Нежданової, координатор 

освітнього проекту «Intellectuarium». 

Прушковська Анастасія Юріївна – аспірант кафедри філософії та методології пі-

знання Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 

Райхерт Костянтин Вільгельмович – кандидат філософських наук, доцент кафед-

ри філософії та методології пізнання Одеського національного університету імені І. І. 

Мечникова. 

Савусін Микола Павлович – методист департаменту освіти та науки Одеської мі-

ської ради. 

Сумарокова Людмила Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент кафед-

ри філософії Національного університету «Одеська юридична академія». 

Терентьєва Людмила Миколаївна – доктор філософських наук, професор кафед-

ри філософії та методології пізнання Одеського національного університету імені І. І. 

Мечникова. 

Фалько Володимир Іванович – кандидат філософських наук, доцент кафедри 

«Філософія» (СГН-4 МФ) Московського державного технічного університету імені Н. Е. 

Баумана (Митіщинська філія). 

Чорноморденко Дмитро Іванович – кандидат філософських наук, асистент кафе-

дри філософії Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

Чорноморденко Іван Васильович – доктор філософських наук, професор кафедри 

філософії Київського національного університету будівництва і архітектури. 

Шохов Олександр Сергійович – здобувач кафедри культурології Одеського наці-

онального університету імені І. І. Мечникова. 

Щедрин Анатолій Трофимович – доктор культурології, кандидат філософських 

наук, професор кафедри філософії та політології Харківської державної академії культу-
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