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НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА:
В 2016-2017 роках брав безпосередню участь, (модератор і один з
перекладачів), у двох науково-теоретичних семінарів в університеті імені
Бориса Грінченка:
1) Присвячений перекладу книжці професора і депутата
Європарламенту Здіслава Краснодебського «Демократія периферій»;
2) «Постметафізичний лібералізм: криза сенсів».
3) В 2014-2015 роках співпрацював,передусім як професор,
з
університетом міста Лодзь( викладання).
4) В 2012- 2014 роках співпрацював в межах проекту Жана Моне.
5) В 2011 році брав участь у спільному викладацькому проекті
Вишеградського фонду.
6) В 2008-2012 роках працював в межах спільного з центром
«Цінностей і філософії» (Вашингтон) проекту.
7) З 2012 по теперішній час є експертом польського центру науки
щодо рецензування проектів в сфері управління і соціальних наук.
8) З
2011-2017 роках виступав опонентом 10 кандидатських
дисертацій.
9) Член 2 наукових рад (з 2013-Київський національний університет
імені Тараса Шевченка. З 2015-Київський університет імені Бориса
Грінченка).

НАУКОВИЙ ДОРОБОК ШКОЛИ
Публікація фундаментальних наукових праць:
Пасько Я.І. є автором понад 80 наукових праць, у тому числі 6
монографій (1 індивідуальна, 1 у співавторстві, 4 колективні), 80 статей у
вітчизняних та зарубіжних виданнях (з них 9 іноземними мовами).
Туренко О.С. - автор 42 публікацій, і т.ч. 28 у спеціалізованих фахових
виданнях.
Білоус А. - автор 8 публікацій, в т.ч. в зарубіжних виданнях.
Магдальова І. - автор 22 публікацій, в т.ч. 6 у спеціалізованих фахових
виданнях.
Ніколенко К. - автор 23 публікацій, в т. ч. 6 у спеціалізованих фахових
виданнях.
ДОКТОР НАУК, ЯКИЙ ЗАХИСТИВ ДИСЕРТАЦІЮ ПРИ НАУКОВІЙ
ПІДТРИМЦІ ПАСЬКА Я.І.
1.Туренко О. Пошуки смислів сумісності індивідуального і
колективного. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії.
Захист відбувся в 2016 році в Інституті вищої освіти НАПН України.
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КЕРІВНИЦТВОМ ДОКТОРА ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК, ПРОФЕСОРА
ЯРОСЛАВА ІГОРОВИЧА ПАСЬКА
1. Білоус А. Соціально-філософські виміри громадянського суспільства:
центральноєвропейський контекст.09.00.03 - соціальна філософія та
філософія історії. Захист відбувся в 2010 році в Донецькому
національному університеті.
2. Могдальова І. Особливості формування та розвитку маргінальних
процесів у середовищі української інтелігенції. 22.00.04 - соціальні та
галузеві соціології. Захист відбувся в 2013 році в Класичному
приватному університеті м. Запоріжжя.
3. Ніколенко К. Креативність як чинник соціальних змін. 09.00.03 соціальна філософія та філософія історії. Захист відбувся в 2017 році в
Київському університеті імені Бориса Грінченка.

