Наталія Вяткіна
Наталія Вяткіна є філософинею та науковицею, що вивчає філософські проблеми у царині
формальної логіки, аналітичної філософії, когнітології, та філософії розуму та мови протягом вже
більше тридцяти десятиліть.
Пані Вяткіна є старшою науковою співробітницею Інституту філософії імені Г. С. Сковороди
Національної академії наук України (з 1975 року), де вона багато років працювала під
безпосереднім керівництвом та у співпраці з відомим українським філософом та академіком
Мирославом Поповичем (1930-2018).
Пані Наталія також викладає MBA-курс «Методи дослідження у бізнесі» та курс з філософії для
міжнародних студентів з країн Африки, Азії та Кавказу в Українсько-американському університеті
Конкордія.
Пані Вяткіна була координаторкою програм в ГО «Український центр соціального
прогнозування» та в Американських Радах з міжнародної освіти. Вона також була виконавчою
директоркою Програми «Трансформації гуманітарної освіти в Україні» Міжнародного фонду
«Відродження».
У 2015-2016 роках, пані Вяткіна очолювала Інститут модернізації змісту освіти при Міністерстві
освіти і науки України, де вона доклалася до реформи освітньої системи в Україні.
Пані Наталія розробила та реалізувала цілу низку освітніх програм та проектів, включаючи –
серед багатьох інших – національну програму для вчителів та науковців з написання навчальних
підручників та посібників для шкіл та університетів у царині гуманітарних та соціальних наук,
проект Відділу науки та культури Посольства США в Україні з написання та публікації книги,
присвяченої викладанню, а також проект зі STEM-освіти та філософії для дітей.
Пані Вяткіна має багато реалізованих проектів в сфері освіти, серед яких: «Мова і влада» для
журналістів (м.Одеса, 2008р.), «Написання статей та громадська активність» (КНУ, 2006-2007рр.),
курс для викладачів соціології (НауКМА, 2003р.), воркшопи з критичного мислення для
викладачів вишів, літня школа для юних філософів в Україні, а також круглі столи із соціологами,
журналістами, редакторами, науковцями з питань якості життя, редагування книг та водних
проблем в Україні.
Пані Наталія є авторкою понад 50 наукових та популярних публікацій, в тому числі глав у 15
колективних монографіях та однієї індивідуальної монографії «Сенс та онтологія у логіці».
Пані Вяткіна проводить індивідуальні та групові консультації щодо написання проектів,
написання науково-дослідницьких матеріалів, проектного навчання, процесу прийняття рішень
та критичного мислення в освіті та бізнесі.
Пані Наталія закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка та має ступінь
кандидатки наук з філософії. Вона є членкинею Міжнародної асоціації американських студій та
членкинею ради директорів Асоціації «Україна-Франція».

Olaf Pine Foundation, 10/14 Radyshcheva Str., 03680, Kyiv, Ukraine

