
Кадук (Мудра) Світлана Іванівна 

випускниця 2005 року 

кандидат філософських наук 

 

Народилася 31 травня 1982 р. у місті Копичинці 
Тернопільської області. Закінчила ЗОШ № 2. З 2000 до 2005 р. – 

студентка філософсько-теологічного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича (спеціальність 

“філософія”). Паралельно вчилася на економічному факультеті.  
З 2005 до 2007 р. – лаборант кафедри філософії Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. У 2007 р. 

вступила до аспірантури кафедри. У 2010 р. захистила кандидатську 
дисертацію за спеціальністю 09.00.09 – філософія науки на тему: 

“Потенціал інтуїції в науковому пізнанні: когнітивно-ціннісні та 

методологічні виміри” (науковий керівник – Марчук М. Г.).  

З 2010 до 2017 р. працювала асистентом кафедри філософії 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.  

Брала активну участь в організації міжнародних наукових 

конференцій, присвячених філософії гуманітарно-наукового знання 
(відповідальний секретар). 

Одружена, має двох дітей. 

Викладала навчальні курси: філософія; філософія 17–18 ст.; інтуїція в науковому пізнанні; 
філософія бізнесу. 

Сфера наукових інтересів: філософія науки, потенціал інтуїції в науковому пізнанні. 

Основні публікації 

Навчально-методичні праці: Інтуїція в науковому пізнанні: навч. посібник. Укладач – канд. 
філос. наук Кадук С. І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 120 с.; Філософія ХVІІ-ХVІІІ 

ст.: навч. посібник / укл.: С. І. Мудра, Р. Г. Рошкулець – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 

232 с.; Іонійська натурфілософія: навч.- метод. посібник / М. Марчук, С. Мудра, Т. Радзиняк. – 
Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 255 с.  

Статті: Аксіологічний потенціал інтуїції в науковому пізнанні. Науковий вісник 

Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 309-310. Філософія. – Чернівці: Рута, 
2006. –  С. 131-138; Креативний потенціал інтуїції в науці // Науковий вісник Чернівецького 

університету. Збірник наукових праць. Вип. 412-413. Філософія. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 148-

151; Інтуїція як засіб здійснення наукового відкриття // Науковий вісник Чернівецького 

університету. Збірник наукових праць. – Чернівці: Рута, 2009. – Вип. 462-463. Філософія. – С. 93-
97; Роль інтуїції в актуалізації творчого потенціалу дискурсивного мислення // Гуманітарний 

вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди»: збірник 

наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – Вип. 18. – С. 301-307; Феномен евристики: 
інтуїтивне і дискурсивне у науковій творчості // Науковий вісник Чернівецького університету: 

Збірник наукових праць. Випуск 504 – 505. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 

С. 3-11 (у співавторстві); Смисл і цінність інтуїції в постнекласичній філософії та методології 

науки // Мультиверсум. Філософський альманах., - Вип. 6(94). – К., 2010. – С. 135-144; Інтуїція як 
форма духовного пізнання // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових 

праць. Випуск 534–535. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 111-115; 

Ціннісні параметри художньої та наукової творчості // Науковий вісник Чернівецького 
університету: Збірник наук. праць. Вип. 602-603. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 

2012. – С. 213-218; Несвідомі чинники творчого процесу в науці // Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. праць. Вип. 621-622. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 
2012. – 243 c. – С. 28-33. 

Тези: Інтуїція як чинник наукової творчості // Матеріали Міжнародної конференції 

“Філософія гуманітарного знання: соціокультурні виміри (26-27 жовтня 2007). – Чернівці: «Рута», 

2007. – С. 252-254; Смислові аспекти інтуїції // Матеріали міжнародної конференції 2-3 жовтня 
2008 р. «Філософія гуманітарного знання: раціональність і духовність» м. Чернівці, Чернівці: Рута, 

–  С. 137-138; Раціоналізм і проблеми інтуїції в науковому пізнанні // Матеріали міжнародної 

конференції молодих науковців “Світоглядно-ціннісне самовизначення людини: науково-
пізнавальні та життєво-практичні виміри” (20-21 листопада 2008 року). м. Чернівці. – Чернівці: 



Рута, 2008. – С. 49-51; Роль інтуїції в науковому відкритті // Матеріали міжнародної конференції 

16-17 жовтня 2009 р. “Філософія гуманітарного знання: після Вільгельма Дільтея”. – Чернівці: 
Рута, – С. 164-166; Феномен інтуїції в науково-творчій діяльності // Матеріали Всеукраїнської 

науково-теоретичної конференції “Ірраціональне підґрунтя раціональності” (14 квітня 2009 року, 

м. Полтава). – Полтава, 2009; Інтуїція та дискурсивно-логічне мислення // Дні науки 
філософського факультету – 2010: Міжнародна наукова конференція (21-22 квітня 2010 року): 

Матеріали доповідей та виступів. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 

2010. – Ч. ІV. – С. 27-29; Інтуїтивний складник інноваційної культури // Культура та інформаційне 

суспільство XXІ століття. У 2 ч. – Ч. 1: Матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 22-
23 квітня 2010 р. / Харк. держ. акад. культури; [ред. кол. В.М.Шейко та ін.]. – Х.: ХДАК, 2010. – 

С. 8-9 (у співавторстві); Феномен і специфіка гуманітарно-наукової парадигми знання 

// Гуманітарно-наукове знання: становлення парадигми. Матеріали Міжнародної наукової 
конференції 7-8 жовтня 2011 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011.– С. 3-11; Цінність 

інтуїції у контексті постнекласичної науки // Гуманітарно-наукове знання: становлення парадигми. 

Матеріали Міжнародної наукової конференції 7-8 жовтня 2011 р. – Чернівці: Чернівецький нац. 

ун-т, 2011. – С. 252-255; Творчі параметри мистецтва і науки // Релігія та соціум у контексті 
глобальних трансформацій: матеріали Міжн. наук.-пакт. інтернет-конф. 29-30 травня 2012 р. – 

Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2012.- 216 с. – с. 60-67; Інтуїція як дієвий чинник у 

постнекласичній науці // Гуманітарно-наукове знання. Розмаїття парадигм, Міжнародна наукова 
конференція, 14-15 жовтня 2013 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 376 с. – С. 267-269. 

 

 


