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1. Філософський факультет 23 роки тому розпочав свою новітню історію 

на засадах відкритості та демократичності. Своє завдання вбачаю в 

збереженні цих традицій та наповненні їх новим змістом відповідно до 

викликів сьогодення.  

2. Незаперечна цінність факультету – кадровий потенціал:  

 пріоритетне завдання – примноження науково-педагогічного 

потенціалу як запоруки якості та інноваційності освіти; 

 надавати здобувачам докторських ступенів фінансову підтримку у 

виданні наукових монографій, сприяти участі в зарубіжних 

конференціях, а також зменшувати їхнє аудиторне навантаження; 

 стимулювати викладачів за підготовку англомовних курсів та їх 

електронних версій, сприяти їхній міжнародній мобільності. 

3. Навчальний процес. Пропоную перейти на підготовку магістрів 

винятково за 5-річними освітньо-професійними програмами без проміжного 

тестування. Приймати на перший курс на спеціалізації за всіма 

спеціальностями.  

4. Відкрити нові спеціалізації, що відповідають запитам абітурієнтів, 

престижні в сучасному освітньому просторі та дають можливість 

працевлаштування: 

 на кафедрі політології – політичні комунікації і PR 

 на кафедрі психології – корекційна психологія, оскільки зростає потреба 

у необхідності надання кваліфікованої реабілітаційної допомоги всім 

верствам населення.  

5. Відповіддю на виклики сьогодення є підготовка наукових і практичних 

кадрів у сфері психологічного супроводу і реабілітації осіб з обмеженими 

можливостями здоров’я в сім’ї, освіті та суспільстві. Кафедра психології має 

наукові та навчально-методичні напрацювання, що дає підставу пропонувати 

створення на базі кафедри психології ще однієї кафедри спеціальної 

психології. 

6. Відкрити спеціальність: 

 на кафедрі теорії та історії культури – музеєзнавство, пам’яткознавство. 

Випускники-культурологи матимуть змогу працювати в музеях, культурно-

відпочинкових центрах та школах, провадити культурно-просвітницьку, 

навчальну та рекреаційну роботу з різновіковими групами. 

7. Розвивати міжфакультетську співпрацю. Розробити  міждисциплінарну 

магістерську програму підготовки на базі економічного факультету та 

філософського за спеціалізацією – психологія бізнесу. Програма даватиме 

можливість поєднати знання психологічних, економічних, бізнесових і 

підприємницьких закономірностей, що відповідає організаційно-управлінським 

запитам сучасності, засвоєння психологічних особливостей  особистісного 

розвитку та його реалізації у професійній діяльності.  

8. Заочна форма навчання сьогодні не відповідає принципам якості, 

інноваційності та рівності освіти. Вважаю за доцільне: 



 упродовж 2016 р. підготувати електронні курси на платформі Moodle 

для переходу на дистанційну форму навчання в режимі он-лайн за 

спеціальністю психологія; 

 з 2017 р. розпочати набір на дистанційну форму навчання на ОКР 

“бакалавр” за спеціальністю психологія; з 2017 року 3-5 курси заочного 

відділення перевести на дистанційну форму навчання. 

9. Співпрацювати зі студентським самоврядуванням з питань 

організації та підвищення якості навчального процесу, науково-виховної 

діяльності; стимулювати студентів за вагомі досягнення в навчанні, науковій, 

культурній та спортивній діяльності. 

10. Запровадити курси стажування з філософії, культурології, політології 

на базі Центру неперервної освіти. Підготувати програми стажування терміном 

1 місяць із відривом від виробництва для викладачів гуманітарних дисциплін 

вищих навчальних закладів Західного регіону.  

11. Відкрити Центр соцмережевих студій, який слугуватиме підвищенню 

іміджу факультету. Головна мета Центру – дослідження українського Інтернет-

дискурсу та його компаративного аналізу із залученням спеціалістів із різних 

галузей гуманітарних наук, а також ІТ-технологій для вироблення методик 

узгодження колективних дій та продукування якісно нових ціннісних наративів 

для українського громадянського суспільства.  

12. Оновити обладнання комп’ютерного класу. 


