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Статус та роль філософського факультету
Філософський факультет веде свою історію від 1834 року – часу
заснування Київського університету Святого Володимира. Сьогодні
філософський факультет Київського національного університету імені Тараса
Шевченка – це провідний центр класичної соціогуманітарної освіти і науки в
Україні, що забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців у галузях
філософії, політології, релігієзнавства, культурології й публічного
управління та адміністрування.
Особливістю
наукової
роботи
факультету
є
поєднання
вузькоспеціалізованих та міждисциплінарних досліджень, що спрямовані на
розв’язання комплексних світоглядних, філософських методологічних,
політичних та управлінських проблем фундаментального й прикладного
характеру.
Стратегія розвитку факультету
Стратегія розвитку філософського факультету на період 2019 – 2024
роки містить орієнтована на виконання Стратегічного плану розвитку
Київського національного університету імені Тараса Шевченка на період
2018 – 2025 років.
Головними стратегічними цілями розвитку філософського факультету
постають:
1. Підвищення конкурентоспроможності філософської, політологічної,
релігієзнавчої, культурологічної, управлінської освіти шляхом модернізації
освітніх програм й методик та системній взаємодії із роботодавцями. На
сьогоднішній день в Україні нараховується більше 12 філософських
факультетів та відділень, зокрема, у Національному університеті «КиєвоМогилянська академія», Національному педагогічному університеті імені
М.П.Драгоманова, Львівському національному університеті імені Івана
Франка, Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна,
Одеському національному університеті імені І.І.Мечнікова, Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара, Прикарпатському
національному університеті імені Василя Стефаника та інших закладів
вищої освіти.

2. Розвиток системи наукових досліджень у галузях філософії, політології,
релігієзнавства, культурології, публічного управління та адміністрування,
які відображають потреби українського суспільства та міжнародного
соціуму. До таких напрямів наукових досліджень можна віднести розробку
проблем модернізації філософської освіти і науки України на основі
міжнародних освітньо-наукових стандартів, вивчення історії філософської
думки України радянської та пострадянської доби, проведення досліджень
у галузі неформальної логіки й теорії аргументації, сучасної філософії
науки, модернізації державної служби України до стандартів ЄС тощо.
3. Поглиблення освітньої, наукової та культурної співпраці з університетами
та науковими установами країн ЄС та ОЕСР, а саме Польщі, Словакії,
Німеччини, Литви, Латвії, Китайської Народної Республіки. Приділення
особливої уваги у цій ділянці співпраці із Зеленогурським університетом
(Польща), Ягелонським університетом (Польща), Вроцлавським
університетом (Польща), Університетом імені Матея Бела (Словаччина),
Університетом Вітаутаса Великого (Литва), Університетом м. Констанц
(Німеччина).
4. Залучення позабюджетних коштів та зміцнення матеріальної бази
факультету шляхом участі у грантових програмах країн ЄС та ОЕСР,
зокрема Erasmus + та Horizon 2020.
5. Підвищення іміджу факультету шляхом популяризації результатів
наукових досліджень та освітніх практик у засобах масової інформації,
співпраці із такими науковими та культурно-освітніми організаціями як
«Кантівське товариство України», «Центр практичної філософії»,
Міжнародний фонд «Відродження», Польське філософське товариство
тощо.
Стратегія розвитку філософського факультету включає такі програмні
складові як освітній процес, науково-дослідна робота, міжнародне
співробітництво, інформатизація, виховна робота.
Освітній процес
Головними завданнями навчально-методичної роботи філософського
факультету є:
- Розробка й впровадження нових освітніх програм за спеціальностями
«Філософія», «Політологія», «Релігієзнавство», «Культурологія»,
«Публічне управління та адміністрування», які найбільш повно
відповідають потребам ринку праці, ринку освіти і науки.
- Вдосконалення змісту навчальних програм з урахуванням провідного
світового досвіду, а також сучасних результатів наукових досліджень
у галузях філософії, політології, релігієзнавства, культурології,
публічного управління та адміністрування.
- Розробка й впровадження англомовних освітніх програм та
навчальних курсів.

- Розробка
та
публікація
навчально-методичної
літератури
(підручників,
навчальних
посібників,
навчально-методичних
комплексів) української та англійською мовами.
- Розвиток, вдосконалення й системне використання сучасних засобів
електронного навчання (e-learning) у освітньому процесі (зокрема,
програмного забезпечення Moodle).
- Підвищення рівня кваліфікації викладачів та науковців факультету
шляхом участі у міжнародних програмах кредитної мобільності
(зокрема, Erasmus+), а також стажуванні в університетах-партнерах
країн ЄС та ОЕСР.
- Розвиток та удосконалення внутрішньої та зовнішньої системи
забезпечення якості освіти.
Науково-дослідна робота
Головними завданнями науково-дослідницької
діяльності філософського факультету є:

та

інноваційної

- Підвищення якості наукових публікацій викладачів, науковців,
докторантів та аспірантів шляхом публікації наукових статей у
провідних наукових журналах, що індексуються у міжнародних
наукометричних базах Scopus та Web of Science.
- Розвиток науково-дослідної роботи в межах науково-дослідної
тематики кафедр та наукових підрозділів факультету за такими
напрямами як онтологія, феноменологія, епістемологія, сучасна
логіка й теорія аргументації, історія західноєвропейскої філософії,
українська філософія і культура, філософія та методологія науки,
філософія культури, філософія права, філософські проблеми
гуманітарних наук, філософія релігії та релігійна філософія,
прикладне релігієзнавтсво, історія й теорія культури, менеджмент
соцікультурної діяльності, історія й теорія політичної науки,
прикладна політологія, адаптація державної служби України до
стандартів ЄС, філософія освіти.
- Публікація результатів наукових досліджень викладачів та науковців
факультету у формі монографій, у тому числі закордонних
видавництвах мовами країн ЄС.
- Участь у викладачів, науковців, докторантів та аспірантів факультету
фахових міжнародних наукових конференціях, що проводяться на
базі провідних університетами країн ЄС та ОЕСР.
- Участь викладачів, науковців, докторантів, аспірантів факультету у
міжнародних наукових грантових програмах (зокрема, Horizon 2020,
Erasmus+ та ін.).
- Участь викладачів, науковців, докторантів та аспірантів факультету у
національних конкурсах науково-дослідних проектів, що проводяться

-

-
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МОН України, НАН України, Національним фондом досліджень
України тощо.
Модернізація підготовки науково-педагогічних кадрів у аспірантурі й
докторантурі факультету на основі міжнародних стандартів.
Модернізація наукових журналів факультету «Вісник Київського
національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія»,
«Вісник Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. Політологія», «Філософській проблеми гуманітарних
наук», «Гуманітарні студії», «Софія», «Українські культурологічні
студії», «Українознавчий альманах» з метою їх подальшої індексації
у міжнародних наукометричних базах, пріоритетними серед яких є
Scopus та Web of Science.
Активізація співпраці кафедр та інших структурних підрозділів
факультету з Корпорацією «Науковий парк «Київський університет»
з метою розвитку інноваційної складової у науково-дослідній та
освітній роботі.
Розвиток діяльності Центру вивчення творчої спадщини Івана
Франка, яка спрямована на вивчення та популяризацію на
всеукраїнському та світовому рівнях наукової й творчої спадщини
Івана Франка як представника української філософії, науки та
культури; підготовку до друку й публікацію раніше неопублікованих
творів Івана Франка у галузях історії філософії, політичної філософії,
філософії історії, філософії культури, що зберігаються в архівах
України та інших країн; популяризація наукової й творчої спадщини
Івана Франка в інформаційному просторі України та країн-партнерів
України шляхом здійснення перекладу філософських, наукових та
публіцистичних творів Івана Франка англійською мовою, а також
шляхом створення електронної бібліотеки, яка включає твори Івана
Франка, опубліковані праці інших авторів, що присвячені науковій
та художній спадщині Івана Франка.

Міжнародне співробітництво
Ключовими
цілями
розвитку
філософського факультету постають:

міжнародного

співробітництва

- Розширення кола міжнародних університетів-партнерів, які мають
аналогічні освітні програми та напрями наукових досліджень, з
метою здійснення освітньої, наукової та культурної співпраці.
- Розробка, впровадження програм подвійного дипломування за
спеціальностями «Філософія», «Політологія», «Релігієзнавство»
«Культурологія», «Публічне управління та адміністрування» з

-
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-

-

університетами-партнерами країн ЄС та ОЕСР, зокрема із
Зеленогурським
університетом
(Польща),
Вроцлавським
університетом (Польща), Університетом імені Матея Бела
(Словаччина), Вроцлавським університетом (Польща), Університетом
м.Констанц (Німеччина), Університетом Вітаутаса Великого (Литва).
Організація та проведення міжнародних наукових конференцій з
університетами-партнерами,
участь
викладачів,
науковців,
докторантів та аспірантів факультету у міжнародних наукових
конференціях, що проводяться на базі університетів країн ЄС та
ОЕСР.
Пошук міжнародних партнерів для подальшої участі викладачів,
науковців, докторантів та аспірантів факультету у грантових
наукових програмах, а також програмах академічної мобільності.
Налагодження систематичного наукового та науково-педагогічного
стажування викладачів та науковців факультету на базі аналогічних
факультетів міжнародних університетів-партнерів.
Активізація роботи щодо залучення іноземних абітурієнтів
(студентів) на навчання за освітніми та освітньо-науковими
програмами за спеціальностями «Філософія», «Політологія»,
«Релігієзнавство», «Культурологія», «Публічне управління та
адміністрування».
Інформатизація

Ключовими заходами з інформатизації роботи філософського факультету є:
- Створення електронної бібліотеки факультету з метою забезпечення
студентів та співробітників відповідною навчальної та науковою
літературою.
- Модернізація веб-сайту філософського факультету відповідно до
міжнародних видавничих та технічних стандартів.
- Впровадження інструментів e-learning в освітньому процесі, зокрема,
розвиток й вдосконалення роботи діючої системи електронного
навчання філософського факультету.
- Розміщення усіх навчальних та наукових матеріалів кафедр та
підрозділів факультету на веб-сайті факультету з метою
використання їх студентами, а також поширенню наукових та
освітніх здобутків факультету серед широкої громадськості.
Виховна робота
Програмні напрями розвитку виховної роботи на філософському
факультеті можна представити у наступних положеннях.

- Розвиток співпраці із випускниками факультету за допомогою
Асоціації випускників філософського факультету.
- Заохочення й підтримка культурної та громадської діяльності
студентів, зокрема органів студентського самоуправління.
- Поліпшення матеріальних та організаційних умов проживання
студентів філософського факультету у гуртожитку шляхом створення
наукової бібліотеки, спортивного залу, студентського театру, інших
умов організації дозвілля.
Наведені програмні положення спрямовані на забезпечення стійкого
розвитку філософського факультету як структурного підрозділу Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, інтеграції філософської
та політичної освіти і науки України до міжнародного освітньо-наукового
простору.

Декан філософського факультету,
академік НАН України

А.Є.Конверський

