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ПІБ 
викладача Посада 

Структурн
ий 

підрозділ 

Кваліфікація 
викладача Стаж 

Навчальні 
дисципліни, що  їх 

викладає 
викладач на ОП 

Обґрунтування 

Анацька 
Наталія 
Василівна 

Старший 
викладач 
кафедри 
філософії 
КПІ ім. 
Ігоря 
Сікорськог
о, основне 
місце 
роботи  

Кафедра 
філософії, 
факультет 
соціології та 
права КПІ 
ім. Ігоря 
Сікорського 

Диплом 
кандидата 
наук ДК № 
038972, дата 
видачі 
29 вересня 
2016 року. 
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