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Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Статуту Університету, 

Програми розвитку Університету запропоновано стратегію європейського 

спрямування факультету – поєднання теорії та практики щодо вирішення 

проблем, висунутих сьогоденням. 

Засадничі принципи: професійність, колегіальність, відкритість, 

відповідальність, толерантність, повага  гідності та прав людини. 

 

                    Децентралізація управління факультетом 

Делегування повноважень вченій раді факультету:  

– вибори голови вченої ради, створення комісій  з оновлення положень про 

факультет, кафедри, посадових обов’язків викладачів; 

– формування науково-педагогічного потенціалу, забезпечення ротації кадрів 

на основі випускників факультету;  

– уточнення професійно-орієнтованих, нормативних, спеціальних дисциплін; 

 – розробка положень навчально-педагогічної практики для магістрів і 

аспірантів; 

– заступникам декана з різних напрямів діяльності факультету; 

– органам студентського самоврядування щодо проведення культурно-

просвітницької, виховної роботи, управління гуртожитками, розпорядження 

відповідними коштами. 

 

 

 

 



  

                                 Наукова діяльність 

– затвердження факультетом, кафедрами реальних науково-практичних тем 

дослідження для співпраці з національними програмами (МОН України, Фонд 

Відродження) та міжнародними ( Горизонт –2020, Еразмус +, Темпус); 

– участь у зарубіжних наукових програмах, стажуванні, паралельному навчанні 

в європейських університетах та, відповідно, запрошення і взаємообмін 

професорами і провідними науковцями ; 

– налагодження програм взаємодії між філософськими факультетами ВНЗ 

України і провідних університетів світу (програми обміну, літні школи); 

– поглиблення і розширення співпраці з Інститутом філософії імені Г.С. 

Сковороди, з Українським філософським фондом, участь у спільних 

конференціях, конкурсах щодо присудження Премій з філософії;  

– організація міжнародних конференцій, семінарів з теоретико-методологічних 

проблем;  

– відкриття науково-дослідницьких лабораторій для аспірантів та наукових 

співробітників кафедр із розробки і дослідження актуальних гуманітарних 

проблем, з метою отримання грантів ефективного виконання дисертаційних 

досліджень і працевлаштування  випускників факультету; 

– налагодження електронної підписки на ресурси бібліотек провідних 

міжнародних університетів та сприяння доступу до сучасних наукових джерел і 

оригінальних іноземних текстів;  

– розвиток, постійне оновлення бібліотек факультету, кафедр, кабінетів, 

лабораторій; 

– організація наукових семінарів для презентації культурологічних, 

політологічних, психологічних, філософських монографій, наукових статей для 

відкритого обговорення,  за  участі вітчизняних фахівців.  

– оптимізація видавництва фахових журналів, які входять до науково-метричної 

бази даних; 



– збільшення частки електронних видань, публікацій на офіційному сайті 

факультету та вирішення проблеми якісного і  швидкого друку.  

 

                            Навчально-педагогічна діяльність 

– створення умов для поліпшення якості гуманітарної освіти на основі сучасних   

навчальних  та інформаційних технологій; 

– започаткувати практику залучення іноземних  та вітчизняних науковців, 

науково-педагогічних працівників  для  читання лекційних курсів з відповідних 

спеціалізованих напрямів;  

– відкриття нових кафедр, із урахуванням суспільних запитів та сучасних 

потреб ринку праці;  

– справедливий і прозорий розподіл педагогічного навантаження між 

кафедрами; 

– популяризація роботи факультету і кафедр з метою  інформативного 

забезпечення перспектив навчання для майбутніх студентів; 

– участь у спільних програмах, взаємний обмін науково-педагогічними 

працівниками з вітчизняними та європейськими університетами;  

– впровадження курсів за вибором – вибір не лише з двох, а й більше 

спеціальних курсів; 

– створення навчальних груп з першого курсу, для яких окремі предмети 

викладатимуть іноземними мовами; 

– співпраця з факультетом іноземних мов щодо розробки англомовних 

спецкурсів для магістрів та аспірантів; 

– переобладнання аудиторій для просторової організації діалогу, підключення 

мультимедійних пристроїв, наявність круглого столу. 

 

                        Культурно-просвітницька діяльність  

– формування іміджу факультету в університеті, у засобах масової інформації; 

 – національно-патріотичне виховання з урахуванням філософських традицій в 

утвердженні української державності; 



– організація культурно-мистецьких заходів, інформаційно-просвітницької 

діяльності загальнонаціонального та регіонального значення; 

– підтримка аспірантських, студентських ініціатив, культурно-просвітницьких, 

національно-патріотичних та виховних проектів і рухів; 

– підготовка стендів фотографій працівників кафедр та кращих студентів. 

 

                                           Господарська діяльність 

– прозоре і колегіальне використання коштів бюджету факультету; 

– пошуки альтернативного фінансування для розвитку факультету; 

– створення фонду підтримки факультету за сприяння випускників; 

– виділення коштів для управління матеріально-технічною базою; 

покращення умов праці науково-педагогічних працівників, студентів, 

аспірантів, працівників інших категорій. 

 

 


