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ПРОГРАМА 

розвитку кафедри теоретичної і практичної філософії 

філософського факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

 

1. Обґрунтування необхідності створення програми розвитку кафедри 

теоретичної і практичної філософії 

Кафедра теоретичної і практичної філософії є дисциплінарним структурним 

підрозділом філософського факультету. Тривала історія діяльності кафедри 

обумовлена значенням, яке має теоретична і практична філософія для професійної 

підготовки філософів – викладачів і дослідників у царині філософії. Програма розвитку 

має визначити: 1) сучасний обсяг діяльності кафедри згідно зі значенням для 

філософської підготовки, у суміжних царинах і галузях знання та комплексу складових 

університетської освіти; 2) підстави провідної ролі кафедри теоретичної і практичної 

філософії  як науково-освітнього осередку філософської освіти, наукового і науково-

методичного координатора у системі ЗВО України і академічної спільноти; 3) 

стратегічні завдання, які випливають із імплементації норм Закону України «Про вищу 

освіту» (2015) і нормативних документів Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

 

2. Прогноз тенденцій/змін/ кафедри 

Тенденції діяльності кафедри узгоджуються з укладанням програми розвитку 

і підпорядковуються завданням діяльності кафедри як основного структурного 

підрозділу класичного університету дослідницького типу відповідно до програми 

розвитку факультету й університету. 

 

3. Концепція розвитку кафедри 

Концепція розвитку кафедри ґрунтується на визначенні мети і засобів 

діяльності, перспектив зростання потенціалу кафедри; визначенні пріоритетних 

напрямків з опорою на особистісні якості і професійну кваліфікацію професорсько-

викладацького складу та працівників кафедри; колективно визначених і схвалених 

формах провадження освітньої, освітньо-наукової, наукової, публіцистичної і 

виховної діяльності кафедри у царині філософських і гуманітарних досліджень; 

залученні студентів і аспірантів до дослідницьких проектів кафедри; ефективній 

взаємодії з освітянським і науково-академічним середовищем Україні та інших країн. 

 

4.Призначення, мета і завдання розвитку кафедри 

Кафедра теоретичної і практичної філософії здійснює освітню діяльність на трьох 

рівнях вищої освіти – першому освітньому рівні бакалавра, другому освітньому рівні 

магістра, третьому освітньо-науковому рівні доктора філософії згідно ліцензії для 

провадження діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Професорсько-викладацький склад 

кафедри бере участь у навчальному процесі всіх відділень філософського факультету, а 
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корпус навчальних дисциплін, які викладаються, складає основу навчального плану 

підготовки бакалаврів, магістрів і докторів філософії зі спеціальності 033 філософія.  

Призначення і мета розвитку кафедри визначаються теоретичним статусом надбань 

з теоретичної і практичної філософії для філософської освіти, суміжних галузей знань, 

гуманітарної сфери життєдіяльності людини, суспільства, держави. Спрямовані на 

запровадження компетентнісного підходу в освітньо-науковій діяльності, забезпеченні 

високого рівня якості освіти, підготовки фахівців з професійними навичками, 

конкурентоспроможними на ринку праці. 

Завдання кафедри зумовлені основними положеннями Стратегічного плану 

розвитку Університету на період 2018-2025 року, затвердженого Вченою радою 

Університету 25 червня 2018 року. 

 

5. Пріоритетні напрямки роботи кафедри 

Пріоритетні напрямки роботи кафедри визначаються метою і завданнями та 

зосереджуються на комплексному навчально-методичному забезпеченні всіх 

освітньо-кваліфікаційних рівнів і провадженні наукових програм на науковому рівні 

підготовки фахівців, на які поширюється діяльність кафедри: перший 

(бакалаврський), другий (магістерський), третій (доктора філософії) рівні освіти. 

Критерії визначення якості освіти закладають вимогу поєднання у навчальному 

процесі з філософії освітньої і дослідницької складової, набуття фахових 

компетентностей та відповідального ставлення до отримання знань, професійних 

умінь і навичок. 

До пріоритетних напрямків роботи кафедри належать:  

- приведення освітньо-професійних, освітньо-наукових та наукових програм до вимог 

сучасного законодавства України у галузі освіти і науки, нормативних документів 

МОН України, нормативних і розпорядчих документів Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, програми розвитку факультету; 

- укладання дисциплінарної матриці освітньої програми з філософії з урахуванням 

завдань розвитку дисциплін теоретичної і практичної філософії, сучасного 

стратегічного напрямку розвитку філософського факультету як визначеної 

сукупності спеціальностей і розвитку університету дослідницького типу; 

- розгортання системної роботи з підготовки навчально-методичних і наукових 

матеріалів з метою забезпечення викладання сучасних програм дисциплін, курсів, 

спецкурсів та інших видів освітнього процесу з теоретичної і практичної філософії; 

- провадження систематичної роботи з підготовки студентами, аспірантами і 

докторантами кваліфікаційних досліджень; 

- популяризація знань і досліджень царини філософії; 

- підтримання конкурентного статусу кафедри в підготовці компетентних і 

конкурентоспроможних фахівців з філософії на національному ринку освітніх 

послуг; 

- піднесення авторитету кафедри, філософського факультету і Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка у міжнародному освітньо-

науковому просторі за рахунок розвитку міжуніверситетських і міжнародних 
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освітніх та наукових зв’язків, публікації результатів наукової діяльності у 

рейтингових фахових наукових виданнях. 

 

6. Основні механізми реалізації програми розвитку кафедри  

6.1. Структура організації навчально-виховної роботи 

У галузі навчально-виховної роботи кафедра планує здійснити наступні заходи: 

- виявлення й застосування особистісних навичок викладачів і студентів з метою 

впровадження в освітньо-науковий процес інноваційних складових професійної 

підготовки; 

- вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи професорсько-

викладацького складу кафедри, сприяння молодим викладачам у набутті 

професійних навичок;  

- забезпечення студентам спеціалізації теоретичної і практичної філософії умов 

для продуктивного і творчого виявлення власних можливостей; 

- підвищення якості викладання дисциплін, закріплених за кафедрою, шляхом 

упровадження сучасних форм і методів організації навчального процесу, 

новітніх навчальних технологій, зокрема дистанційних та особистісно-

орієнтованих;  

- упровадження викладання окремих навчальних дисциплін англійською мовою; 

- удосконалення навчально-методичного забезпечення курсів, зокрема розробка 

та оновлення навчальних і робочих програм дисциплін, упорядкування 

підручників і навчальних посібників; 

- залучення до освітнього процесу провідних українських та зарубіжних 

науковців. 

 

6.2. Структура організації науково-дослідного процесу; наукова робота 

кафедри зі студентами; міжнародні наукові зв’язки 

У зазначеному напрямку завдання кафедри зумовлені основними 

положеннями Програми розвитку науково-інноваційної діяльності Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. В організації та здійсненні 

науково-дослідного процесу кафедра враховує пріоритетні напрямки розвитку 

наукових досліджень в Україні в галузі гуманітарних наук, зокрема філософії. 

Пріоритетними завданнями в науково-дослідній роботі кафедри є: 

- активізація роботи щодо публікацій результатів наукових досліджень 

викладачів кафедри у рейтингових фахових вітчизняних та зарубіжних 

виданнях, які включено до наукометричних баз Scopus або Web of Science; 

- зростання рейтингу та індексу цитування викладачів кафедри; 

- участь викладачів, докторантів та аспірантів кафедри у міжнародних наукових 

грантових програмах;  

- участь викладачів, докторантів та аспірантів кафедри у національних конкурсах 

науково-дослідних проектів, що проводяться МОН України, НАН України, 

Національним фондом досліджень України тощо; 

- здійснення науково-дослідної роботи у межах наукової теми кафедри і 

факультету; 
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- модернізація підготовки науково-педагогічних кадрів у аспірантурі й 

докторантурі кафедри на основі міжнародних стандартів. 

- розгортання систематичної роботи наукового семінару фахового перекладу як 

середовища і засобу реалізації освітньо-наукового проекту; 

- участь викладачів у редколегіях фахових видань; 

- поширення результатів науково-методичної та науково-дослідницької 

діяльності кафедри у соціальних мережах та на сайті  філософського 

факультету.  

Міжнародні наукові зв’язки: 

- участь у міжнародних освітніх програмах і проектах, підготовка проектів до 

міжнародних конкурсів на отримання грантів, наукове стажування, запрошення 

провідних науковців; 

- участь у міжнародних конференціях, наукових семінарах; 

- особиста співпраця професорсько-викладацького складу кафедри з 

дослідниками українських та закордонних університетів, наукових установ. 

Наукова робота кафедри зі студентами:  

- керування підготовкою студентами наукових публікацій та доповідей на 

наукових конференціях, зокрема на щорічній міжнародній науковій 

конференції «Дні науки» філософського факультету; 

-  сприяння участі студентів у програмах академічної мобільності в Україні та 

поза її межами; 

-   проведення профорієнтаційної роботи, участь у факультетських заходах, 

спрямованих на залучення абітурієнтів та популяризації навчання на 

філософському факультеті університету.   

 

6.3. Підготовка професорсько-викладацького складу 

На кафедрі теоретичної і практичної філософії працює 10 викладачів, з них 6 

докторів філософських наук, 4 кандидати філософських наук, 2 викладачів мають 

вчене звання професора, 3 викладачів мають вчене звання доцента. Всі науково-

педагогічні працівники кафедри викладають дисципліни згідно зі своїми 

спеціальностями та кваліфікаціями. У докторантурі кафедри навчається 1 

докторант, в аспірантурі – 8 аспірантів. Підготовка викладацького складу 

відбувається відповідно до чинного законодавства України у галузі освіти і науки, 

нормативних документів МОН України, відповідає розпорядчим документам 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

У кадровій підготовці кафедра керуватиметься концепцією кадрової політики 

в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Результатом цієї 

роботи має стати: 

- підвищення рівня науково-освітнього потенціалу кафедри за рахунок 

стажування у провідних вітчизняних та закордонних наукових та навчальних 

центрах; 

-  підвищення викладачами кафедри своєї кваліфікації відповідно до вимог 

щодо її періодичності та ефективності, посилення контролю за її результатами; 
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- регулярне заслуховування звітів викладачів кафедри про виконання 

індивідуальних планів роботи, виконання зобов’язань, передбачених контрактами; 

-  взаємовідвідування лекцій, їх аналіз та обговорення на засіданнях кафедри. 

 

6.4.Перспективний план навчальних і наукових публікацій  

 Підвищення якості наукових публікацій викладачів кафедри шляхом публікації 

наукових статей у провідних наукових журналах, що індексуються у міжнародних 

наукометричних базах Scopus та Web of Science. Підготовка та видання 

індивідуальних і колективних монографій, підручників і навчальних посібників, 

навчально-методичних матеріалів. 

 

7. Основні умови успішного здійснення програми 

Запропонована програма може бути успішно реалізована завдяки співпраці 

студентів, аспірантів, докторантів із професорсько-викладацьким складом кафедри 

в межах стратегічних напрямків розвитку і програм діяльності філософського 

факультету та університету. 

 

Програму розвитку кафедри теоретичної і практичної філософії 

філософського факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка підготувала доктор філософських наук, професор, в.о. завідувача 

кафедри теоретичної і практичної філософії Л.О. Шашкова. 

 

 
 


