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Дати

Події

27 жовтня 1931

Народився ум. Харкові.

1949

Закінчив середню школу

----------------------встуnив

на

філософський

Київського

м. Києва;

N2 22

державного

факультет

університету

ім. Т. Г. Шевченка (сnеціальність <•філо
софія•> ).

1954

Закінчив

із

відзнакою

Київський

державний університет ім. Т. Г. Шевчен

ка,

здобув

кваліфікацію

<• викладача

філософських дисциnлін та історії •>.

15 серпня 1954 3 липня 1956

Працював учителем історії у

8-10

класах

середньої

Нова

Одеса

школи

N2 1

м.

(Миколаївська обл.).

25 серпня 1956 1 вересня 1958

Працював

старшим

1 вересня 1958 15 травня 1959

Працював методистом Будинку піонерів

16 червня 1959 1 вересня 1959

Тимчасово виконував обов' язки наукового

середньої школи

N2 21

піонерважатим

м. Києва.

м. Києва.

співробітника-екскурсовода

Державного

архітектурно-історичного

заnовідника

<•Софійський музей•>.

5 вересня 1959 30 вересня 1963

Працював на посаді методиста Будинку
піонерів

м. Києва.

Шевченківського

району
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Дати

Події

30 вересня 1963

Зарахований
наукового

на

посаду

співробітника

філософської

і

молодшого

відділу

соціологічної

історії

думки

на

Україні Інституту філософії АН УРСР.

7 січня 1966

Захистив

кандидатську

*Зв'язки

української

демокраТll

Болгарії

в

з

дисертацію

революційної

прогресивною

другій

половині

думкою

ХІХ

ст.*

в Інституті філософії АН УРСР.

16 квітня 1966

Рішенням ВАК СРСР присвоєно науковий
ступінь кандидата філософських наук .

17 липня 1967

Призначений

старшим

науковим

спів ·

робітником відділу історії філософської і
соціологічної думки на Україні Інституту
філософії АН УРСР.

24 вересня 1970

Рішенням Президії АН УРСР присвоєне
вчене звання

старшого

наукового спів

робітника за спеціальністю ~історія філо
софії•> .

24 вересня 1970

Згідно з рішенням ВАК СРСР отримав
атестат старшого наукового співробітника
за спеціальністю ~історія філософії •>.

1975, лютий1979, жовтень

Після

перейменування

філософської

і

відділу

історії

соціологічної думки

Україні Інституту філософії АН УРСР

на

-

старший науковий співробітник відділу
історії

філософії

і

буржуазної філософії.

критики

сучасної
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Дати

Події

7 лютого 1977

Захистив докторську дисертацію <<Мето
дологические

проблемьІ

исследования

развития философии в антагонистическом

обществе.

Социологический

аспект•>

в

Інституті філософії АН УРСР.

11

серпня

1978

Рішенням ВАК при Раді Міністрів СРСР
надано

диплом

доктора

філософських

наук.

17 жовтня 1979ЗО червня 1986

Працював

старшим

науковим

спів

робітником відділу історії філософії на
Україні Інституту філософії АН УРСР.

24

травня

1885

Нагороджено ювілейним знаком Комітету
культури

і

Болгарської

<< 1100 години

1 липня 1986

Призначений

академії

наук

от см'Ьртта на Методий~.

на

посаду

провідного

наукового співробітника сектору історії

філософії

на

Україні

відділу

історн

філософії Інституту філософії АН УРСР .

1 липня 1990

Переведений
наукового

на

посаду

співробітника

провідного

відділу історії

філософії на Україні Інституту філософії
АН УРСР .

7 червня 1991

Рішенням ВАК СРСР видано атестат про
присвоєння вченого звання професора за
спеціальністю <<історія філософії•>.

316
Дати

Події

24 грудня 1991

Призначений

головним

науковим

співробітником відділу історії філософії
на Україні Інституту філософії АН УРСР .

2 січн.я 1992

Призначений завідувачем сектору філо
софської думки
історії

Київської Русі

філософії

на

Україні

відділу

Інституту

філософії АН УРСР.

6 червн.я 1992 27 серпня 2000

Працював
ри

на

філософії

посаді завідувача
та

кафед

рел1г1єзнавства

ціонального університету

На

«Києво-Моги

лянська академіЯ >> (НаУКМА).

25 серпн.я 1994 1 серпн.я 1995

Виконував обов'язки декана факультету

28 серпн.я 2000

Переведений на nосаду nрофесора кафед

гуманітарних наук НаУКМА.

ри філософії та релігієзнавства НаУКМА.

27 вересн.я 2002

Нагороджено

почесною

Міністерства освіти
нагрудним

знаком

і

віДзнакою

науки України

«Відмінник

-

освіти

УкраїНИ>>.

28 листопада
2006

діяч науки і. техніки України».

27 травпя 2007

Помер ум. Києві.

Присвоєно почесне звання <<Заслужений

УпорядкувалаМapuna Ткачук

