Тематичний план
науково-дослідних робіт, що виконують в межах робочого часу викладачі філософського факультету,
а також досліджень докторантів, аспірантів, студентів на 2017 рік
№
з/п

Назва НДР
номер держреєстрації

1
1

2
Психологічні детермінанти
розвитку особистості в умовах
соціально-політичної
трансформації українського
суспільства

Прізвище, ім’я та по Кафедра, наукова
батькові наукового
установа
керівника, науковий
ступінь, вчене
звання
3
4
Грабовська Софія
Кафедра
Леонідівна,
психології
кандидат
філософських наук,
професор, завідувач
кафедри психології

Термін виконання

Очікувані результати у 2017
році

5
01.2015 – 12.2017

Карась Анатолій
Феодосійович,
доктор
філософських наук,
професор, завідувач
кафедри філософії

01.2015 – 12.2017

6
Виявлення психологічних
детермінант розвитку особистості
в сучасних умовах. Зокрема,
встановлення детермінант
ресурсності, професійної
компетентності та кар’єрних
орієнтацій особистості,
геронтогенезу, соціальних
уявлень студентської молоді.
10 статей, 20 доповідей на
конференціях та захист 2
дисертацій на звання кандидата
психологічних наук.
Виділення сутнісних
відмінностей філософських
парадигм сучасного
цивілізаційного розвитку
останньої третини ХХ –
початку ХХІ століть.
Публікація монографії, захист 1
кандидатської дисертації, 1
збірник тез, 1 рукопис
колективної монографії, 2
дипломні роботи.

0115U003560

2

Філософські парадигми
сучасного цивілізаційного
розвитку: остання третина ХХ –
початок ХХІ століть
0115U003722

Кафедра
філософії

1
3

2
Українська культура: виклики
сучасності
0116U001701

4

Політичний процес в Україні у
контексті світового досвіду
0116U001656

3
Сінькевич Ольга
Борисівна, доктор
філософських наук,
професор, завідувач
кафедри теорії та
історії культури

4
Кафедра теорії та
історії культури

5
01.2016 – 12.2018

Поліщук Микола
Васильович,
кандидат
філософських наук,
доцент, завідувач
кафедри політології

Кафедра
політології

01.2016 – 12.2018

6
Визначення головних ознак
“викликів часу” для
української культури та
дослідження цивілізаційного
виміру процесів глобалізації і
нелінійного характеру
взаємодії культурної
асиміляції та інтеграції.
Визначення механізмів
протидії культурній уніфікації
та проблеми толерантності в
контексті цивілізаційних
викликів сучасності.
Вивчення розбалансованості
національної ідентичності та
шляхів подолання небезпеки
“повторної колонізації”.
Дослідження політичного
процесу України у контексті
можливих змін виборчої системи.
Встановлення специфічних ознак
трансформації партійної системи,
поведінки політичних еліт та
інших суб’єктів політичного
процесу в Україні, особливостей
взаємодії у трикутнику
“президент-парламент-уряд” та
порівняння цих процесів з
відповідними процесами
(аналогами і гомологами) у
країнах Центральної та Східної
Європи. 1 монографія, 15 статей,
10 доповідей на конференціях.

1
5

2
Історія української філософії в
контексті європейської
духовної культури
0116U001700

6

Політичні аспекти безпеки
особи в контексті формування
нових регіональних систем
безпеки: індикатори та
інституційні принципи й
механізми гарантування

Декан філософського факультету

3
Пашук Андрій
Іванович, доктор
філософських наук,
професор, завідувач
кафедри історії
філософії

4
Кафедра історії
філософії

5
01.2016 – 12.2018

Денисенко Валерій
Миколайович,
доктор політичних
наук, професор,
завідувач кафедри
теорії та історії
політичної науки

Кафедра теорії та
історії політичної
науки

01.2017 – 12.2019

6
Дослідження історії української
філософії в контексті історичного
зв’язку філософських ідей,
концепцій, учень різних епох
розвитку українського духовного
життя. Аналіз історичних віх
філософського розвитку
українського народу в контексті
своєрідних парадигм, визначених
конкретними умовами буття
суспільства, між якими існує
генетичний зв’язок національної
ідентичності. Підготовка
дисертацій, бакалаврських і
магістерських робіт.
На основі узагальнення
практичного досвіду,
соціологічних опитувань
визначення критеріїв загроз та
викликів безпеки особи у
неконсолідованих суспільствах,
передовсім в Україні. Виявлення
того, як інституційні моделі
гарантування безпеки особи
можуть бути сформовані з
врахування українського досвіду
та досвіду подібних держав.
Підготовка дисертацій,
бакалаврських і магістерських
робіт.
доц. Л.В. Рижак

Обсяги фінансування НДР виконаних робіт, виконаних працівниками філософського
факультету за останні чотири роки

Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів і молодих учених філософського
факультету

Додаток 5 до наказу ректора від 12.10.2016р. № Н-341

Показники
наукової та науково-технічної діяльності за 2016 рік
№ з/п

Назва показника наукової
та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ
Науково-педагогічні кадри
Чисельність науково-педагогічних працівників у ВНЗ, усього

1,
1.1.

101

Чисельність штатних працівників, усього
з них: – доктори наук
– кандидати наук
Чисельність працівників, які працювали за зовнішнім сумісництвом,
усього

87
13
64
13

а)
б)

з них: – доктори наук
– кандидати наук
Чисельність працівників, які працювали за договорами цивільноправового характеру, усього (договорів, угод)

2
11
5

а)
б)

з них: – доктори наук
– кандидати наук
Загальна чисельність працівників науково-дослідної частини,
інституту, сектору, відділу ВНЗ/НУ, усього
Загальний фонд, усього
Чисельність штатних працівників (основне місце роботи в НДЧ,
інституті, секторі, відділі ВНЗ/НУ), усього

0
3

1.1.1.
а)
б)
1.1.2.

1.1.3.

1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.

з них: – дослідники, усього:
у тому числі: – доктори наук
– кандидати наук
– аспіранти
2)
– техніки
а)
у тому числі: – студенти
3)
– допоміжний персонал
а)
у тому числі: – студенти
4)
– інші
1.2.1.2.
Чисельність працівників, які працювали за сумісництвом, усього
1)

а)
б)
в)

1.2.1.2.1
а)
б)
2)
а)
3)
а)
4)
1.2.1.2.2
а)
б)
1.2.1.3.

Внутрішні сумісники, усього
у тому числі: – доктори наук
– кандидати наук
– техніки
у тому числі: – студенти
– допоміжний персонал, усього
у тому числі: – студенти
– інші
Зовнішні сумісники, усього
у тому числі: – доктори наук
– кандидати наук
Чисельність працівників, які працювали за договорами цивільноправового характеру, усього (договорів, угод)

1.2.2.

Спеціальний фонд, усього

1.2.2.1.
а)
б)
1.2.2.2.

Чисельність штатних працівників, усього
у тому числі: – доктори наук
– кандидати наук
Чисельність працівників, які працювали за сумісництвом, усього

1.2.2.2.1 Внутрішні сумісники, усього
а)
у тому числі: – доктори наук
б)
– кандидати наук
1.2.2.2.2 Зовнішні сумісники, усього
а)
у тому числі:– доктори наук
б)
– кандидати наук
1.2.2.3.
Чисельність працівників, які працювали за договорами цивільно-

правового характеру, усього (договорів, угод)
1.3.

Вікові категорії виконавців науково-дослідних робіт за загальним та
спеціальним фондом

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.4.
2,
2.1.

22-35 років
35-45 років
45-60 років
понад 60 років
Середній вік виконавців науково-дослідних робіт
Підготовка наукових кадрів
Загальна чисельність аспірантів у звітному періоді, усього

33
25
21
22
46

2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.3.

з них: – з відривом від виробництва
– без відриву від виробництва
Чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді
Чисельність аспірантів, які закінчили аспірантуру у звітному періоді,
усього
з них: – із захистом дисертації
Кількість діючих спеціалізованих вчених рад
Кількість спеціальностей в спеціалізованих вчених радах ВНЗ/НУ,
всього

29
18
7
11

2.3.1.
2.4.
2.5.

47

4
2
4 (12)

2.5.1.

з них: – спеціальностей в докторських спеціалізованих вчених радах

2 (6)

2.5.2.

– спеціальностей в кандидатських спеціалізованих вчених радах

4 (12)

2.6.

Кількість захищених дисертацій у звітному періоді, усього

23

2.6.1.

з них: – кандидатських дисертацій

19

1)

– захищених у спеціалізованих вчених радах ВНЗ/НУ, усього

16

а) у тому числі: – захищених працівниками ВНЗ/НУ
б) – захищених сторонніми

6
10

працівниками
2)

– захищених у спеціалізованих вчених радах за межами ВНЗ/НУ,
усього

3

2.6.2.
1)

– докторських дисертацій
– захищених у спеціалізованих вчених радах ВНЗ/НУ, усього

4
4

а) у тому числі: – захищених працівниками ВНЗ/НУ

1

б) – захищених сторонніми

працівниками
– захищених у спеціалізованих вчених радах за межами ВНЗ/НУ,
усього

2)

3
0

2.7.

Достроково захищені дисертації у період навчання в аспірантурі за
державним замовленням

3

2.8.

Кількість аспірантів, які залишилися працювати у ВНЗ/НУ

4

3.1.

Фінансування науково-технічної діяльності
Обсяг фінансування із загального фонду, тис. грн., усього, з них:

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

– фундаментальних досліджень
– прикладних досліджень і розробок
– збереження наукових об'єктів, що становлять НН

3.1.4.
3.2.

– проведення міжнародних наукових заходів
Обсяг надходжень до спеціального фонду за результатами наукової та
науково-технічної діяльності, тис. грн., усього, з них:

3.2.1.

– обсяг фінансування науково-технічних робіт за державними
цільовими програмами
– обсяг фінансування науково-технічних робіт за державним
замовленням
– обсяг фінансування наукових і науково- технічних робіт за
проектами
міжнародного співробітництва (гранти, наукові
проекти)
– обсяг фінансування наукових і науково- технічних робіт за
госпдоговорами

3,

3.2.2.
3.2.3.

3.2.4.
3.2.4.1.
3.2.5.

у тому числі: – міжнародними
– обсяг фінансування за надання наукових
послуг

3.2.6.

– обсяг фінансування фундаментальних досліджень, з них:

3.2.6.1.

– за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень

3.2.7.

– надходження від надання платних послуг та виконання
наукових і науково-технічних робіт, що акумулюються на рахунках
інших КПКВК
Матеріально-технічне забезпечення наукової та науковотехнічної діяльності ВНЗ/НУ

4,
4.1.

Капітальні витрати на придбання нового наукового обладнання, тис.
грн., усього,

4.1.1.

з них: – придбані за кошти загального
фонду

4.1.2.

– придбані за кошти спеціального
фонду, з них:

4.1.2.1.
4.1.3.

– за кошти іноземних грантів;
– придбані за кошти та/або передані спонсорами та інвесторами

4.2.

Кількість існуючих на базі ВНЗ/НУ наукових та науково-технічних
інфраструктур:

4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.

– лабораторії
– міжвідомчі центри
– науково-дослідні інститути
– центри спільного користування обладнанням

4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.
4.3.8.
5,

– наукові бібліотеки
– наукові музеї
– ботанічні сади
– інші (із зазначенням позицій)
Результативні показники виконання наукових, науковотехнічних робіт
Кількість робіт, відзначених Державною премією України в галузі
науки і техніки, поданих від ВНЗ/НУ, всього

5.1.

5.2.
5.3.

Кількість лауреатів (працівників ВНЗ/НУ), всього
Кількість робіт, відзначених міжнародними нагородами, усього

5.4.

Загальна кількість наукових, науково-технічних робіт, які
виконувались, та наукових об'єктів, які утримувались у звітному
періоді за рахунок коштів загального фонду державного бюджету,
всього, в тому числі:

5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.

– фундаментальні дослідження
– прикладні дослідження
– прикладні розробки
– збереження наукових об'єктів, що становлять НН

5.4.5.

– міжнародні наукові заходи (конференції,
семінари)

5.5.

Кількість наукових, науково-технічних робіт, договорів на науковотехнічні послуги, які виконувались за рахунок коштів замовників
(спец. фонд), усього

5.5.1.

з них: – наукові, науково-технічні роботи за державними цільовими
програмами

5.5.2.

– наукові, науково-технічні роботи за державним замовленням

5.5.3.
5.5.4.

– кількість міжнародних грантів
– кількість міжнародних договорів на виконання наукових та науковотехнічних робіт

5.5.5.

– наукові, науково-технічні роботи за госпдоговорами

5.5.4.1
5.5.5.

у тому числі: – міжнародними
– фундаментальні дослідження, з
них:

5.5.5.1.

– за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень

5.6.

Кількість наукових і науково-технічних робіт, які виконувались в
межах кафедральної тематики:

5.6.1

з них: – зареєстрованих в УкрІНТЕІ

5.7.

Кількість завершених наукових, науково-технічних робіт за рахунок
коштів загального фонду державного бюджету у звітному періоді,
усього, в тому числі:

5.7.1.
5.7.2.
5.7.3.
5.8.

– фундаментальні дослідження
– прикладні дослідження
– прикладні розробки
Кількість завершених наукових, науково-технічних робіт, договорів
на науково-технічні послуги, які виконувались за рахунок коштів
замовників, усього
з них: – наукові, науково-технічні роботи за державними цільовими
програмами

5.8.1.
5.8.2.

– наукові, науково-технічні роботи за державним замовленням

5.8.3.

– наукові, науково-технічні роботи за проектами міжнародного
співробітництва (гранти, наукові проекти)

5.8.4.

– наукові, науково-технічні роботи за госпдоговорами

5.8.4.1.
5.8.5.

у тому числі: – міжнародними
– фундаментальні дослідження, з
них:
– за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень

5.8.5.1.
5.8.6.
5.9.

– інше
Кількість закінчених наукових і науково-технічних робіт, які
виконувались в межах кафедральної тематики:

5.9.1.
5.10.

з них: – зареєстрованих в УкрІНТЕІ
Кількість проведених наукових заходів (семінарів,
конференцій, симпозіумів)

5.10.1.
5.10.2.
5.11.
5.11.1.
5.11.2.
5.12.

– з них: всеукраїнських
– міжнародних, всього
Взято участь у виставках, всього
з них: – у національних
– у міжнародних
Кількість угод про науково-технічне співробітництво із зарубіжними
ВНЗ/НУ, установами, організаціями

5.13.
1)

Створено науково-технічної продукції НТП (видів виробів), усього, в
тому числі:
" – нової техніки, з них:
а)
– за фундаментальними дослідженнями
б) – за прикладними дослідженнями і розробками
в) – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок

коштів замовників
г) – за роботами у межах кафедральної тематики
2)

" – нових технологій, з них:
а)
– за фундаментальними дослідженнями
б) – за прикладними дослідженнями і розробками
в) – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок

коштів замовників

г) – за роботами у межах кафедральної тематики

" – нових матеріалів, з них:

3)

а)
– за фундаментальними дослідженнями
б) – за прикладними дослідженнями і розробками
в) – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок

коштів замовників
г) – за роботами у межах кафедральної тематики

" – сортів рослин та порід тварин, з них:

4)

а)
– за фундаментальними дослідженнями
б) – за прикладними дослідженнями і розробками
в) – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок

коштів замовників
г) – за роботами у межах кафедральної тематики

" – методів, теорій, з них:

5)

а)
– за фундаментальними дослідженнями
б) – за прикладними дослідженнями і розробками
в) – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок

коштів замовників
г) – за роботами у межах кафедральної тематики

" – інше*(із зазначенням позицій), з них:

6)

а)
– за фундаментальними дослідженнями
б) – за прикладними дослідженнями і розробками
в) – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок

коштів замовників
г) – за роботами у межах кафедральної тематики

Впроваджено НТП у виробництво , створеної у відповідні періоди,
усього одиниць, у тому числі:

5.14.

" – нової техніки, з них:

1)

а)
– за фундаментальними дослідженнями
б) – за прикладними дослідженнями і розробками
в) – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок

коштів замовників
г) – за роботами у межах кафедральної тематики

" – нових технологій, з них:

2)

а)
– за фундаментальними дослідженнями
б) – за прикладними дослідженнями і розробками
в) – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок

коштів замовників
г)
3)

– за роботами у межах кафедральної
тематики
" – нових матеріалів, з них:

а)
– за фундаментальними дослідженнями
б) – за прикладними дослідженнями і розробками
в) – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок

коштів замовників
г) – за роботами у межах кафедральної тематики
4)

" – сортів рослин та порід тварин, з них:
а)
– за фундаментальними дослідженнями
б) – за прикладними дослідженнями і розробками
в) – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок

коштів замовників
г) – за роботами у межах кафедральної тематики
5)

" – методів, теорій, з них:
а)
– за фундаментальними дослідженнями
б) – за прикладними дослідженнями і розробками
в) – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок

коштів замовників
г) – за роботами у межах кафедральної тематики
6)

" – інше*(із зазначенням позицій), з них:
а)
– за фундаментальними дослідженнями
б) – за прикладними дослідженнями і розробками
в) – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок

коштів замовників
г) – за роботами у межах кафедральної тематики
5.15.

Впроваджено НТП у навчальний процес , створеної у відповідні
періоди, усього одиниць, у тому числі:

" – нової техніки
" – нових технологій
" – нових матеріалів
" – сортів рослин та порід тварин
" – методів, теорій
" – інше*(із зазначенням позицій)
6,
Наукові праці
6.1.
Опубліковано монографій
6.1.1.
Усього одиниць, в тому числі:
а)
– за фундаментальними дослідженнями
б) – за прикладними дослідженнями і розробками
1)
2)
3)
4)
5)
6)

В межах кафедральної тематики
Всього обліково-видавничих аркушів монографій
Усього опублікованих одиниць, в т. ч. в Україні:
а)
– за фундаментальними дослідженнями
б)
– за прикладними дослідженнями і
розробками
6.1.4.2.
В межах кафедральної тематики
6.1.4.3
Всього обліково-видавничих аркушів монографій
6.1.5.
За кордоном
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.

5

5
91,6
5

5
91,6

6.1.5.1.

Усього одиниць, в тому числі:
а)
– за фундаментальними дослідженнями
б) – за прикладними дослідженнями і розробками

6.1.5.2.
6.1.5.3.
6.2.
6.2.1.

6.2.2.
6.2.3.
6.3.
6.3.1.

В межах кафедральної тематики
Всього обліково-видавничих аркушів монографій виданих за
кордоном
Опубліковано підручників, навчальних посібників
Усього одиниць, в тому числі:
а)
– за фундаментальними дослідженнями
б) – за прикладними дослідженнями і розробками
В межах кафедральної тематики
Всього обліково-видавничих аркушів підручників
Кількість публікацій (статей)
Усього одиниць, в тому числі:
а)
– за фундаментальними дослідженнями
б) – за прикладними дослідженнями і розробками

12

12
243,2
159

В межах кафедральної тематики
Всього обліково-видавничих аркушів публікацій
(статей)
6.3.4.
За кордоном
6.3.4.1.
Усього одиниць, в тому числі:
а)
– за фундаментальними дослідженнями
б) – за прикладними дослідженнями і розробками

159
90,6

6.3.4.2.
6.3.4.3.

В межах кафедральної тематики
Всього обліково-видавничих аркушів публікацій
(статей) виданих за кордоном

37
23,7

6.3.5.

У міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of
science, для соціо-гуманітарних Copernicus)

6.3.2.
6.3.3.

6.3.5.1.

37

21

Усього одиниць, в тому числі:
а)
– за фундаментальними дослідженнями
б) – за прикладними дослідженнями і розробками

6.3.5.2.
6.3.5.3

В межах кафедральної тематики
Всього обліково-видавничих аркушів публікацій (статей) у
міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web
of science, для соціо- гуманітарних Copernicus)

6.3.6

Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз
даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus)

6.3.7

У міжнародних науковометричних базах даних
(крім РИНЦ)

6.3.7.1

21
16,6

18

Усього одиниць, в тому числі:
а)
– за фундаментальними дослідженнями
б) – за прикладними дослідженнями і розробками

6.3.7.2
6.3.7.3

В межах кафедральної тематики
Всього обліково-видавничих аркушів публікацій (статей) у
міжнародних науковометричних базах даних (крім РИНЦ)

18
7,6

6.3.8

7,

Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз
даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus)
Інноваційна спрямованість результатів наукових, науковотехнічних робіт

7.1.

Подано заявок на видачу охоронних документів, усього одиниць, в
тому числі:

7.1.1.
7.1.1.1.
7.1.2.
7.1.2.1.
7.2.

" – в Україні, з них:
– патентів на винаходи
" – за кордоном, з них:
– патентів на винаходи
Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:

7.2.1.
7.2.1.1.
7.2.2.
7.2.2.1.
7.2.2.2.
7.3.
7.3.1
7.3.2
8,
8.1.

" – в Україні, з них:
– патентів на винаходи
" – за кордоном, з них:
– патентів на винаходи
– відкриття
Кількість проданих ліцензій,
- усього одиниць
- отриманих коштів від продажу (тис. грн.)
Інноваційна інфраструктура
Кількість елементів інноваційної інфраструктури, створених за
звітній період на базі ВНЗ/ НУ, усього одиниць

8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4
8.1.5.
9,
9.1.

з них: – бізнес-інкубатори
– технопарки
– наукові парки
– навчально-наукові виробничі
комплекси
– інше (із зазначенням позицій)
Наукова робота студентів
Кількість студентів денної форми навчання, усього осіб у ВНЗ/НУ

639

9.2.

Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДДКР, усього осіб

360

9.2.1.

з них: – з оплатою із загального фонду бюджету

9.2.2.

– з оплатою із спеціального фонду
бюджету

9.3.

Кількість переможців, які одержали нагороди за результатами
олімпіад, усього,

9.3.1.
9.4.

в тому числі: – на міжнародних олімпіадах
Кількість студентів – учасників Всеукраїнських та міжнародних
конкурсів студентських НДР

4

9.4.1.

з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

2

9.4.2.

– переможці міжнародних конкурсів студентських НДР

9.5.

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього

9.5.1.

з них: – самостійно

3

6
3

9.6.

Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України

10,
10.1.
1)
2)
3)
4)
5)

Молоді вчені у ВНЗ та НУ (до 35 років)
Чисельність молодих учених у ВНЗ/НУ, усього
з них: – доктори наук
– кандидати наук
– аспіранти
– докторанти
– без ступеня, не включаючи
аспірантів
Чисельність молодих учених НДЧ, сектору, відділу ВНЗ/НУ, усього

10.2.

3)

з них: – доктори наук
– кандидати наук
– аспіранти
– докторанти
– без ступеня, не включаючи
аспірантів
Кількість науковців, що отримували премії, з них:
– гранти Президента України для підтримки наукових досліджень
молодих вчених
– гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових
досліджень
– щорічні гранти Президента України для обдарованої молоді

4)

– щорічні премії Президента України для молодих учених

5)

– премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим
в галузі фундаментальних і прикладних досліджень науковотехнічних розробок

6)

– премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у
розбудові України
– стипендії Верховної Ради України
– стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

1)
2)
3)
4)
5)
10.3.
1)
2)

7)
8)
10.4.
10.4.1.
1)
10.4.2.
10.4.3.
1)

Наукові праці, конференції
Опубліковано монографій
– за кордоном
Опубліковано підручників, навчальних посібників
Кількість публікацій (статей), усього одиниць:
з них: – статей у зарубіжних виданнях
а) в тому числі: – у міжнародних науковометричних базах даних
(Scopus, Web of science, для соціо-гуманітарних Copernicus)

10.4.5.

Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз
даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus)

10.4.6.

Взято участь у наукових заходах (семінарах,
конференціях, симпозіумах), усього
з них: – всеукраїнських
– міжнародних

1)
2)

1

83
0
29
47
3
4

1

1
1
1
50
13
4

19
7
12

Інформація
про наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність філософського факультету
у 2016 році
1. Узагальнена інформація щодо наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
факультету або наукового підрозділу (не більше 1 сторінки) (необхідно коротко відобразити
найбільш актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності факультету
(наукового підрозділу) у звітному році):
а) коротка довідка про факультет (науковий підрозділ) (до 7 рядків);
б) основні пріоритетні напрями наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
(до 7 рядків):
За 2013–2016 було захищено дві докторські дисертації (Островська К.О. та Сінькевич О.Б.).
Семеро викладачів факультету навчаються у докторантурі (доц. Сафонік Л.М., доц. Литвин В.С., доц.
Синиця А.С., доц. Шипунов Г.В., доц. Дахній А.Й., доц. Угрин Л.Я., доц. Дарморіз О.В.). Також на
заочній формі у докторантурі на при факультеті навчається троє сторонніх працівників (Ярошко О.З.,
Панчак-Бялоблоцька Н.В., Кіянка І.Б.). Над докторськими дисертаціями працюють доценти:
Добропас І.О., Король Н. М., Мандзій Л.С., Поляруш Б.Ю., Скочиляс Л.С., Стеценко В.І., Галецька
І.І., Гупаловська В.А., Петровська І.Р., Штепа О.С.
У штаті факультету працюють 13 докторів наук і 64 кандидати наук, це становить 88,5 %
від чисельності штатних викладачів.
в) наукові та науково-педагогічні кадри (можна у вигляді таблиці):
Індикатор
К-сть ставок / к-сть викладачів
з них докторів наук
кандидатів наук
К-сть співробітників, які захистили
докторські дисертації
К-сть співробітників, які захистили
кандидатські дисертації

2014
89,5 / 100
11 / 12
63,75 / 66

2015
85 / 106
12 / 15
60,5 / 78

2016
76,25 / 101
11,5 / 15
54 / 75

1

-

1

2

5

4

г) кількість виконаних НДР та обсяги їхнього фінансування за останні чотири роки,
відповідно до таблиці та побудувати діаграму:
Категорії
робіт
Фундаментальні
Прикладні
Госпдоговірні

2013
к-сть
тис.
од.
грн.
1
56,081
-

2014
к-сть
тис.
од.
грн.
1
25,453
-

2015
к-сть
тис.
од.
грн.
1
50,916
-

2016
к-сть
тис.
од.
грн.
-

д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту
кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій;
ж) найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і
розробок (визначити 1-2 найвагоміші результати, як пропозиції до узагальненого звіту
Міністерства; один результат – не більше 10 рядків; вказати назву теми, керівника, коротку
характеристику одержаного наукового результату).
2. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і
гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня

а) важливі результати за усіма закінченими у 2016 році фундаментальними науководослідними роботами, які виконували за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не
виконували, то зазначити наукові результати фундаментальних науково-дослідних робіт, які
виконували за кошти з інших джерел) (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом
України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”, пріоритетний тематичний
напрям, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р. № 942, назву
роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2016
рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень,
значимість і практичне застосування);
б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних
науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг фінансування за
повний період, зокрема на 2016 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його
новизну, науковий рівень, значимість і практичне застосування).
3. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні
розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки;
обов’язково зазначити підприємства та організації, які здійснювали апробацію, випробування,
та які можуть бути зацікавлені у їхньому використанні:
а) важливі результати за усіма закінченими у 2016 році прикладними науководослідними роботами, які виконували за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не
виконували, то зазначити наукові результати прикладних науково-дослідних робіт, які
виконували за кошти з інших джерел) (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом
України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”, пріоритетний тематичний
напрям, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р. № 942, назву
роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2016
рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень,
значимість і практичне застосування, виконані госпдоговірні роботи та обсяг коштів,
отриманих від їхнього виконання);
б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних
науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг фінансування за
повний період, зокрема на 2016 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його
новизну, науковий рівень, значимість і практичне застосування, виконані госпдоговірні роботи
та обсяг коштів, отриманих від їхнього виконання).
4. Розробки, які впроваджено у 2016 році за межами Університету (відповідно до таблиці):
№
з/п

Назва та
автори
розробки

Важливі показники,
які характеризують
рівень отриманого
наукового
результату; переваги
над аналогами,
економічний,
соціальний ефект

Місце
впровадження
(назва
організації,
відомча
належність,
адреса)

Дата акту
впровадження

1

2

3

4

5

Практичні
результати, які
отримано від
впровадження
(обладнання, обсяг
отриманих коштів,
налагоджено
співпрацю для
подальшої роботи
тощо)
6

5. Інформація про діяльність факультету (наукового підрозділу) з комерціалізації
науково-технічних розробок (коротко описати результати діяльності у 2016 році, застосовані
методи, підходи в організації роботи – до 15 рядків).

6. Список наукових праць, опублікованих і прийнятих редакціями до друку у 2016 році у виданнях, які мають імпакт-фактор,
включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та Index Copernicus, за формою (21):

№
з/п

Автори

Назва роботи (веб-посилання)

Назва видання, де
опубліковано роботу

Том, номер
(випуск,
першаостання
сторінки
роботи)

Статті
У виданнях, які мають імпакт-фактор
Application of the theory of planned behavior in academic cheating research
2015
Hapon N.
: a cross-cultural comparison
Ethics & Behavior
Vol. 26
1
(й інші)
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10508422.2015.1112745
Impact Factor: 0,88
No. 8
http://dx.doi.org/10.1080/10508422.2015.1112745
P. 638–659
У виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та Index Copernicus (крім тих, що мають
імпакт-фактор)
Technologies of political (socio-political) crowdsourcing and crowdfunding:
2015
Torun International Studies
2 Khoma N.
world experience and steps towards implementation in Ukraine
№ 1 (8)
Index Copernicus
http://apcz.pl/czasopisma/index.php/TSM/article/viewFile/TIS.2015.005/8509
P. 49–60
The attitude towards other nations through the prism of the attitude to
Journal of Education, Culture
2015
yourself
3 Konukh O.
and Society
№2
http://nowadays.home.pl/JECS/data/documents/JECS=202015=20=282=29=20161Index Copernicus
Р. 161–170
170.pdf
Theory and Typology, Challenges and Consequences of SemiThe Annals of the University
2016
Presidentialism Within Republican Form of Government and Prospects for
of Bucharest: Political
Vol. 18
4 Lytvyn V.
its Reformation in Ukraine
Science Series
No. 1
http://anale.fspub.unibuc.ro/archive/1-2016
Index Copernicus, Scopus
P. 35–65
https://drive.google.com/file/d/0B_NHEDJiWRwEQ3JQcTdGdlJvRGc/view
Journal of Education, Culture
2015
Characteristics and principles of the conception of resource-oriented teaching
5 Shtepa O.
and Society
№2
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=307791
Index Copernicus
Р. 151–160
Science and Education a New
2016
Принцип трьох “К” М. Мамардашвілі у дослідженні політичної
Dimension. Humanities and
Vol. 4 (12)
6 Гарбадин А.
свідомості
Social Science
Is. 76
http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/hum_iv_12__76.pdf
Index Copernicus
P. 16–19

7

Кліманська М.,
Климанська Л.

Психологічні особливості образу Радянського Союзу як об’єкта
комунікативної пам’яті
http://problemps.kpnu.edu.ua/wpcontent/uploads/sites/58/2016/10/2016_32.pdf

Проблеми сучасної
психології: зб. наук. праць
Кам’янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка
Index Copernicus
Психологія і особистість.
Науковий журнал
Index Copernicus
Sententiae
Scopus

8

Мандзик Т.

До проблеми ідентифікації з місцем: теоретичний аспект
http://psychpersonality.inf.ua/%D0%9F%D0%9E_%E2%84%962_2016_28.pdf

9

Пасічник І.

К’єркеґорове поняття естетики та Александер Ґотліб Баумґартен
http://sententiae.vntu.edu.ua/index.php/sententiae/article/download/279/264

10 Партико Т.

11 Петровська І.

Вікові зміни психологічного благополуччя у середній та пізній
дорослості
http://psychpersonality.inf.ua/%D0%9F%D0%9E_%E2%84%962_2016_18.pdf
Громадянська ідентичність у контексті сучасної світової психологічної
думки
http://psychoprospects.ucoz.com/index/0-2

Психологія і особистість.
Науковий журнал
Index Copernicus
Психологічні перспективи
Index Copernicus

Структурно-типологічний підхід до аналізу громадянської ідентичності
http://psychoprospects.ucoz.com/index/0-2

Психологічні перспективи
Index Copernicus

Типи громадянської ідентичності студентської молоді
http://problemps.kpnu.edu.ua/wpcontent/uploads/sites/58/2016/10/2016_31.pdf

Проблеми сучасної
психології: зб. наук. праць
Кам’янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка
Index Copernicus

14 Поліщук Р.

Сучасна соціокультурна ідентифікаційна модель суспільства
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/2/53.pdf

Молодий вчений
Index Copernicus

15 Сазонова О.

Трудоголізм як форма професійної мотиваційної деформації
програмістів
http://problemps.kpnu.edu.ua/wp-

Проблеми сучасної
психології: зб. наук. праць
Кам’янець-Подільського

12 Петровська І.

13 Петровська І.

2016
Вип. 32
С. 181–195
2016
№ 2 (10)
Ч. 2
С. 96–105
2016
№ 1 (34)
С. 124–131
2016
№ 2 (10)
Ч. 1
С. 83–96
2016
Вип. 28
С. 221–235
2016
Вип. 27
С. 161–173
2016
Вип. 31
С. 317–331
2016
№2
С. 224–228
2016
Вип. 31
С. 393–406

content/uploads/sites/58/2016/10/2016_31.pdf

16 Хома Н.

Методологічні підходи до аналізу комунікаційної політики
http://visnyk-politologia.mdu.in.ua/uk/visnik-15.pdf

17 Хома Н.

Теле- та Інтернет-популізм (на прикладі італійських політичних партій)
http://visnyk-politologia.mdu.in.ua/uk/visnik-13-14.pdf

18 Шипунов Г.

Еволюційна трансформація політичних партій: основні підходи до
концептуалізації
http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/hum_iv_15__90.pdf

19 Штепа О.

Психологічна ресурсність як критерій індивідуального здоров’я
http://problemps.kpnu.edu.ua/wpcontent/uploads/sites/58/2016/10/2016_32.pdf

20 Штепа О.

Психологічні ресурси як медіатор внутрішнього та зовнішнього Я
людини
http://problemps.kpnu.edu.ua/wpcontent/uploads/sites/58/2016/10/2016_31.pdf

21 Штепа О.

Характеристика особистісного досвіду психологічно ресурсних осіб
http://problemps.kpnu.edu.ua/wpcontent/uploads/sites/58/2016/10/2015_30.pdf

національного університету
імені Івана Огієнка
Index Copernicus
Вісник Маріупольського
державного університету.
Сер.: “Історія, Політологія”
Index Copernicus
Вісник Маріупольського
державного університету.
Сер.: “Історія, Політологія”
Index Copernicus
Science and Education a New
Dimension. Humanities and
Social Science
Index Copernicus
Проблеми сучасної
психології: зб. наук. праць
Кам’янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка
Index Copernicus
Проблеми сучасної
психології: зб. наук. праць
Кам’янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка
Index Copernicus
Проблеми сучасної
психології: зб. наук. праць
Кам’янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка
Index Copernicus

2016
Вип. 15
C. 360–366
2015
Вип. 13–14
C. 321–328
2016
Vol. 4 (15)
Is. 90
P. 53–58
2016
Вип. 32
С. 571–585

2016
Вип. 31
С. 559–568

2015
Вип. 30
С. 711–726

7. Відомості про науково-дослідну роботу студентів, молодих учених (коротко описати
діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених тощо – до 7
рядків). Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці та побудувати діаграму:
При факультеті функціонує Студентське наукове товариство (голова – асп. кафедри теорії та
історії культури Мокрик Р.Р.), яке координує науково-дослідну роботу студентів. На кожній кафедрі
факультету навчаються аспіранти, деякі з яких водночас є працівниками філософського факультету. Зпоміж докторантів філософського факультету молодими вченими є доц. Литвин В.С., доц. Синиця А.С.
та доц. Шипунов Г.В. Доц. Литвин В.С. є стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих
учених. З-поміж усіх молодих вчених факультету: 29 – кандидатів наук (із них – 3 докторанти), 47 –
аспірантів та 4 – науковців без наукового ступеня (не включаючи аспірантів).

Роки

Кількість студентів, які
беруть участь у наукових
дослідженнях
та відсоток від загальної
кількості студентів

Кількість молодих
учених, які працюють у
ВНЗ або науковій
установі

2013
2014
2015
2016

250
278 (44%)
264 (46%)
360 (56%)

24
25
34
33

Відсоток молодих
учених, які
залишаються у ВНЗ
або установі після
закінчення
аспірантури
8
10
6
9

На факультеті запроваджено внутрішні стимулюючі заходи та відзнаки для молодих вчених.
Так, у 2016 р. грамоти від ректора університету за відмінне навчання, успіхи в науковій роботі й
активну участь у громадському житті університету отримала аспірант Чміль І.І.
8. Наукові підрозділи, напрями їхньої діяльності, робота із замовниками: інститути,
наукові лабораторії, центри колективного користування новітнім обладнанням, центри
трансферу технологій тощо (зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність та
результативність роботи – до 30 рядків).
9. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями (надати
загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва: характеристику основних
напрямів міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва, приклади їхньої успішної
реалізації та перспективи розвитку) (до 20 рядків).
Викладачі та кафедри філософського факультету співпрацюють із науковими установами в
Польщі (Варшавський університет, Вроцлавський університет, Ягеллонський університет у Кракові,
Жешівський університет, Державна Східноєвропейська вища школа в Перемишлі, ВармінськоМазурський університет в Ольштині, Вища Школа “Educacija”, Люблінський католицький університет
імені Яна Павла ІІ, Вища школа регіональної господарки в Кутно, Академія спеціальної педагогіки,
Польська Академія наук), Німеччині (Український вільний університет у Мюнхені, Гумбольдський
університет, Єнський університет), Чеській Республіці (Карловий університет в м. Празі), Ізраїлі
(відділення політичних та близькосхідних досліджень університету Аріель в Єрусалимі), США
(“Council for Research in Values and Philosophy” у Вашингтоні), Словацькій Республіці (Пряшівський
університет), Угорщині (Печський університет). Співпраця відбувається у формі наукового
консультування, спільної участі у конференціях і семінарах, публікацій наукових праць, стажувань.
Викладачі (проф. Романюк А.С., а також доц. Литвин В.С.) і студенти кафедри політології
філософського факультету співпрацюють з Міжнародним Вишеградським Фондом, зокрема є
виконавцями проекту в рамках (навчального) Вишеградського гранту університетського навчання і
Програми “Східне партнерство”, спрямованого на імплементацію навчального курсу “Порівняльний
аналіз політичних інститутів країн Вишеградської групи й інших країн ЦСЄ”. У жовтні 2016 р. на
запрошення кафедри та в межах проекту в університеті з лекціями виступили професор Ягеллонського

університету в м. Краків (Республіка Польща) Б. В. Шляхта і професор Печського університету в м. Печ
(Угорщина) Ш. А. З. Гал. У вересні 2016 р. на запрошення кафедри теорії та історії культури у ЛНУ
виступили з лекціями професор Вармінсько-Мазурського університету в м. Ольштин (Республіка
Польща) Я. Я. Павлік та професор Карлового університету в м. Прага (Чеська Республіка) М. Путна.
Викладачі кафедри психології філософського факультету співпрацювали з Саарландським товариством
системної терапії (Німеччина) і Центром короткотермінової терапії в м. Лодзь (Республіка Польща),
зокрема брали участь у семінарі із системної психотерапії та проводили сертифіковані семінари у
напрямку короткотермінової терапії, сконцентрованої на розв’язання проблем. Окрема співпраця
ведеться із громадською організацією “Айне Вельт” (м. Лейпциг, Німеччина), що кооперується з
урядом Німеччини в напрямі обміну волонтерами, зокрема, з країнами Східної Європи. Також у
межах філософського факультету відбувається/продовжується співпраця із Німецькою асоціацією
сімейної системної психотерапії (м. Саарбрюкен, Німеччина), ГО “Справа Кольпінга”, Світовим
Конгресом Українців і Спілкою українців у Португалії. Здійснюється спільне (з Вищою школою
регіональної господарки в Кутно) видання піврічника “Studium Europy Środkowej i Wschodniej”.
Проф. Карась А.Ф. є членом редакційної колегії часопису “Culture and Philosophy” (Вашингтон
– Тбілісі) та “The Ukrainian Quarterly” (США), співкоординатором східноєвропейського регіону Ради
дослідження вартостей і філософії (США). Проф. Грабовська С.Л. є членом редколегії наукового
журналу “Journal of Education, Culture and Society” (м. Вроцлав, Польща). Проф. Романюк А.С. –
науковий редактор піврічника “Studium Europy Środkowej i Wschodniej” (м. Кутно, Польща). Доц.
Лосик О.М. – член рецензійно-експертної редакції наукового вісника філософського факультету
Торунського університету “Studia z historii filozofii” (Польща). Доц. Дідковська Л.І. – член редколегії
наукового журналу “Psychoprevention Studies” (Люблін, Польща), Онтарійської Асоціації консультантів,
психотерапевтів та психометристів (ОАССРР), Канадської Асоціації Групової Психотерапії (СGРА),
сертифікований психотерапевт Європейської Асоціації Психотерапевтів (ЕАР). Доц. Галецька І. І. –
член Європейської асоціації експериментальної соціальної психології, член Європейської асоціації
нейролінгвістичної психотерапії. Проф. Островська К.О. – рецензент міжнародних журналів “Journal
of Education, Culture and Society” та “E-methodology” (Польща). Доц. Литвин В.С. – рецензент у
закордонному фаховому виданні “Polish Political Science Yearbook” (Польща).
Викладачі філософського факультету проходили стажування за кордоном:
- викладач кафедри політології – у Вроцлавському університеті (Республіка Польща);
- кафедри теорії та історії культури – у Вроцлавському університеті (Республіка Польща).
Асистент кафедри теорії та історії політичної науки Кривенко С. О. брала участь у програмі
“Artes Liberales” Варшавського університету (Республіка Польща).
Детальні відомості щодо тематики співробітництва із зарубіжними партнерами (окремо
по кожній країні) викласти за формою:
Країна
партнер (за
алфавітом)

Установапартнер

Тема
співробітництва

1

2

3

Польща

Вища школа
“Educacija”

Соціальна
активність
особистості

Документ, в
рамках якого
здійснюється
співробітництво,
термін його дії
4

Угода між
університетами

Практичні
результати від
співробітництва
5
Виконання
кандидатських
дисертацій,
досліджень поза
кваліфікаційними
роботами
працівників і
студентів

Спільне видання
піврічника
(вийшов з друку
№ 5 за 2016 р.,
підготовлений до
друку № 6)
Участь у
конференціях,
підготовка статей
до вісника
“Politeja”,
читання лекцій

Вища школа
регіональної
економіки в
Кутно

Політичні
інститути та
системи країн
Центральної та
Східної Європи

Угода між
університетами

Польща

Ягеллонський
університет

Суспільнополітичний
розвиток України
та Польщі

Угода між
університетами

Польща

Університет
імені Марії
Кюрі
Склодовської

Узгодження умов
про подвійні
дипломи для
магістрів, широка
співпраця

Угода між
університетами

Участь у захисті
дисертацій

Угода між
університетами

Підготовлено
навчальний
посібник:
“Держава Ізраїль:
політика і
суспільство”
(проходить
рецензування)

Польща

Ізраїль

Ariel University
of Samaria

Підготовка
навчального
посібника

10. Інформація про наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність, що здійснювалась
спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих
академій наук (до 20 рядків) (спільні структурні підрозділи, проведені заходи, тематика досліджень,
видавнича діяльність, стажування студентів і аспірантів на базі академічних установ, результативність
спільної співпраці, об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного користування
наукоємним обладнанням).
Викладачі всіх кафедр філософського факультету співпрацюють у спільному проекті з
Національною академією наук України (Західного наукового центру НАН України і МОН України) в
межах Інституту соціогуманітарних проблем людини. Тематика досліджень стосується Західного
регіону, зокрема культурологічних, релігієзнавчих, політичних і психологічних аспектів соціального
розвитку регіону у межах теми “Мотивація соціальної активності особистості”. Результати
дослідження представлено в журналі “Соціогуманітарні проблеми людини” (головний редактор
журналу – проф. Мельник В.П., відп. секретар – доц. Король Н.М.). Вийшов з друку випуск 8, у
якому представлено результати роботи учасників Всеукраїнська наукової конференції „Духовність.
Культура. Пам`ять. До 150-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького”. Також
триває збір матеріалів до 9 випуску журналу “Соціогуманітарні проблеми людини”.
11. Заходи, здійснені спільно з Львівською облдержадміністрацією та спрямовані на
підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб (до
20 рядків) (госпдоговірна тематика, обсяги її фінансування, вирішені регіональні проблеми
тощо).

12. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності,
доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових
видавництв світу.
13. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконують на кафедрах у межах
робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, наукових керівників, науковий
результат, його значимість – до 40 рядків).
Перехідні теми в межах робочого часу викладачів:
“Психологічні детермінанти розвитку особистості в умовах соціально-політичної
трансформації українського суспільства”
Науковий керівник – кандидат філософських наук, професор, завідувач кафедри психології,
Грабовська С.Л.
Номер держреєстрації: 0115U003560.
Термін виконання: 01.2015 – 12.2017 роки.
Досліджено мотивацію самоставлення літніх людей, в яких домінує різний емоційний тонус.
З’ясовано, що сильно виражені стенічні емоції покращують самоприйняття, а висока напруженість
фрустраційних реакцій пов’язана зі стійкими сумнівами щодо цінності своєї особистості. Виявлено
суперечності у самоставленні осіб похилого віку, які мають підвищений емоційний тонус: сильні
астенічні емоції пов’язані як з негативним самоставленням (внутрішні конфлікти, самоприниження,
самозвинувачення, знижена самоцінність, закритість), так і з позитивним (самоприйняття).
Виявлено особливості становлення громадянської ідентичності особистості, з’ясовано
суперечності в усвідомленому та неусвідомленому сприйнятті себе як громадянина України, а також
взаємозв’язки між громадянською ідентичністю та еміграційними настроями населення. До аналізу
громадянської ідентичності як багатогранного соціально-психологічного феномену пропонується
застосовувати конструктивний підхід, бо в контексті цього підходу громадянська ідентичність може
розглядатися як динамічна система конструктів, в якій зосереджені уявлення людини про себе як
громадянина, що супроводжуються оціночними і смисловими проявами. Емпірично перевірено
розроблену психологічну модель сексуальності людини. Здійснено емпіричне дослідження
особливостей сексуальності жінок та чоловіків різного віку, з різними умовами проживання, рівнем
доходу і рівнем релігійності, які проживають у сільській та міській місцевості. Проаналізовано
уявлення чоловіків та жінок про їхню сексуальність. Виокремлено фізичний, душевний та духовний
рівень прояву сексуальності. Порівняно особливості сексуальності жінок і чоловіків.
“Філософські парадигми сучасного цивілізаційного розвитку: остання третина ХХ –
початок ХХІ століть”
Науковий керівник – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії
Карась А.Ф.
№ держреєстрації: 0115U003722.
Термін виконання: 01.2015 – 12.2017 роки.
Дослідження зосереджено довкола пошуку сучасних засад філософії діалогу й порозуміння у
побудові європейської та світової спільнот у контексті глобальних викликів. Окреслено перспективи
пошуку форми філософської рефлексії, яка передбачає посилення етичної складової мислення,
пов’язаного з преображенням чуттєво-емоційної природи людини та культури в аспекті сприйняття
індивідуальної свободи як відповідальності моральної та правової. Визначено, що етичною підставою
порозуміння є формування громадянської ідентичності як новітнього соцієтального феномену.
Проаналізовано вплив глобальних тенденцій на становлення концепту особової відповідальності. На
основі дистанціювання від умоглядної філософії і за участю звернення до традиції екзистенціалізму,
показано, що сучасна філософія неможлива поза персонально зорієнтованим виміром самоздійснення
в межах буттєвої вкоріненості. Досліджено громадянський тип етичної поведінки, який засновується

на добровільній та солідарній соціальній єдності. Аргументовано, як і чому громадянська етика
спрямовує сучасну соціальність у напрямку поваги до різноманіття, гідності й свободи людини.
Окреслені теоретичні моделі інформаційного суспільства, з’ясовано, що перехід від індустріального до
постіндустріального суспільства завершився утвердженням масового добробуту і масової демократії.
Показано, що впровадження високотехнологічних інформаційно-орієнтованих форм виробництва та
поява Інтернету зумовили перехід у нову форму суспільства – мережеве суспільство. Розглянуто
зміну гендерного дискурсу в європейському та українському контексті, проаналізовано вплив зміни
світоглядних парадигм на смислове наповнення таких понять як фемінність та маскулінність.
Досліджено теоретичні і практичні засади становлення діалогу між різними соціально-політичними,
релігійними і культурними групами в Україні, а також проаналізовано постколоніальні особливості
розвитку “діалогу-культур”. Встановлено, що поняття “діалог культур”, попри його позитивну
конотацію, варто застосовувати з обережністю, зважаючи на обставини, в яких воно протікає. За
наслідками дослідження було підготовлено низку наукових статей, в яких проаналізовано вплив
інформаційного суспільства на сучасний глобальний цивілізаційний розвиток.
“Політичний процес в Україні у контексті світового досвіду”
Науковий керівник – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри політології
Поліщук М.В.
№ держреєстрації: 0116U001656.
Термін виконання: 01.2016 – 12.2018 роки.
Проаналізовано особливості політичного процесу в Україні в контексті формування та
функціонування місцевих органів влади за результатами місцевих виборів у жовтні 2015 року.
Досліджено особливості реформування політичної системи України у 2016 році. Вивчено
особливості взаємодії влади і політичних сил, влади та суспільства, а також політичних партій і
суспільства в умовах війни на Донбасі. З’ясовано особливості формування і реалізації стратегії і
тактики зовнішньої політики. Визначено основні можливості та загрози на зовнішньо- та
внутрішньополітичному рівнях для стабілізації політичної ситуації в Україні й окреслено
перспективи подолання регіонального, мовного/ідеологічного соціополітичних поділів у межах
українського суспільства. Вивчено причини та наслідки урядово-парламентської кризи початку
2016 року, а також проаналізовано ймовірність проведення дострокових парламентських виборів як
наслідку парламентської кризи. Досліджено напрямки децентралізації, задекларовані у проекті
змін до Конституції України, окреслено сильні та слабкі сторони цих змін та визначено основні
виклики, які містяться у напрямах децентралізації, задекларованих у проекті змін до Основного
закону. Проаналізовано передумови становлення та розвитку партійних, виборчих, урядових та
парламентських інститутів країн Вишеградської групи й інших країн Центрально-Східної Європи,
урядову стабільність в країнах регіону й Україні, вивчено моделі та інституційно-процесуальні
особливості і типи напівпрезидентської системи правління в країнах регіону. На підставі цього, а
також за результатами виконання кафедрою Вишеградського гранту університетського навчаня було
опубліковано монографію “Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської групи та
інших країн Центрально-Східної Європи”, у якій вперше у вітчизняній політичній науці комплексно і
всесторонньо проаналізовано основні особливості і тенденції розвитку політичних інститутів у країнах
регіону за період після падіння “Берлінського муру”. Водночас, вивчено проблеми політичних систем
і режимів сучасності, проаналізовано процес формування і особливості діяльності суспільно-політичних
рухів, досліджено специфіку їх трансформації у партії у процесі трансформації політичних систем.
“Українська культура: виклики сучасності”
Науковий керівник – доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри теорії та історії
культури Сінькевич О.Б.
Номер держреєстрації: 0116U001701
Термін виконання: 01.2016 – 12.2018 роки.

Досліджено вплив процесів глобалізації і глобальної експансії інформаційного суспільства
на трансформацію механізмів ідентичності. Доведено, що розмивання традиційних патернів
ідентичності виявляє різноспрямовані орієнтири ідентифікаційних процесів. На одному полюсі
об’єктом ідентифікації стає космополітичне всесвітнє громадянство, в основі якого лежать
принципи глобалізму. На другому полюсі залишається проблема формування адаптованої до
сучасних умов моделі національно-цивілізаційної ідентичності. Досліджено проблему соціальної
довіри в контексті міфологізації сучасного українського суспільства. Проаналізовано окремі елементи
сучасної соціальної міфології в українській культурі через призму війни, пропаганди. Розглянуто
феномен української інтелігенції в контексті проблеми культурної еліти. Визначено моральноетичні маркери здоров’я культури: здатність і свідома готовність до персонального і спільнотного
осмислення добра, творення простору спільної домівки; персональна відповідальність за майбутнє.
Наголошено на необхідності вироблення аутентичної етики і культури; самостійного, критичного
мислення; морального гартування волі, стійких моральних переконань, гуманістичних принципів.
Виявлено важелі впливу на морально-етичну сферу процесів модернізації релігійного середовища.
“Історія української філософії в контексті європейської духовної культури”
Науковий керівник – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри історії
філософії Пашук А.І.
№ держреєстрації: 0116U001700.
Термін виконання: 01.2016 – 31.12.2018 роки.
Виявлено загальні й особливі закономірності розвитку європейської і української філософії,
з’ясовано специфіку співвідношення філософії та духовної культури в Україні, розкрито основні
чинники розвитку української філософії в її генетичному зв’язку з конкретно-історичними умовами
буття суспільства, духовним життям українського народу і духовною культурою в цілому, порівняно
зв’язок філософії і духовної культури в європейській і українській філософській традиції.
14. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень (придбані наукові прилади та
обладнання). Крім того, оновити відомості про потреби в унікальних наукових приладах та
обладнанні іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн. за формою:
№
Назва приладу (українською
з/п мовою та мовою оригіналу) і його
марка, фірма-виробник, країна
1
2

Обґрунтування потреби
закупівлі приладу в
розрізі наукової тематики
3

Вартість, дол.
США або
євро
4

Вартість,
тис. грн.
5

15. Заключна частина. Зауваження та пропозиції щодо забезпечення організації та координації
наукового процесу у вищих навчальних закладах і наукових установах до департаменту науковотехнічного розвитку МОН України, основні труднощі та недоліки в роботі вищих навчальних
закладів та наукових установ при провадженні наукової та науково-технічної діяльності у 2016 році.
Пропозиції та зауваження щодо налагодження більш ефективної роботи в організації цих процесів.

Декан філософського факультету

______________ доц. Л. В. Рижак

ЗВІТ
про наукову роботу філософського факультету у 2016 році
3 Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник
(науковий ступінь, наукове звання), № держреєстрації, термін виконання:
І. Тема “Психологічні детермінанти розвитку особистості в умовах соціально-політичної
трансформації українського суспільства”.
Науковий керівник – кандидат філософських наук, професор, завідувач кафедри психології,
Грабовська С.Л.
Номер держреєстрації: 0115U003560.
Термін виконання: 01.2015 – 12.2017 роки.
Виконавці: 25 викладачів, серед них: 4 – професори, 15 – доцентів, 1 – старший викладач, 5
– асистентів (чи без звання). Наукові ступені викладачів – 3 доктори наук та 19 кандидатів наук.
3.1 Резюме
Досліджено мотивацію самоставлення літніх людей, в яких домінує різний емоційний тонус.
З’ясовано, що сильно виражені стенічні емоції покращують самоприйняття, а висока напруженість
фрустраційних реакцій пов’язана зі стійкими сумнівами щодо цінності своєї особистості. Виявлено
суперечності у самоставленні осіб похилого віку, які мають підвищений емоційний тонус: сильні
астенічні емоції пов’язані як з негативним самоставленням (внутрішні конфлікти, самоприниження,
самозвинувачення, знижена самоцінність, закритість), так і з позитивним (самоприйняття).
Виявлені особливості становлення громадянської ідентичності особистості, з’ясовано суперечності
в усвідомленому та неусвідомленому сприйнятті себе як громадянина України, а також взаємозв’язки
між громадянською ідентичністю та еміграційними настроями населення. До аналізу громадянської
ідентичності як багатогранного соціально-психологічного феномену пропонується застосовувати
конструктивний підхід, бо в контексті цього підходу громадянська ідентичність може розглядатися
як динамічна система конструктів, в якій зосереджені уявлення людини про себе як громадянина, що
супроводжуються оціночними і смисловими проявами. Емпірично перевірено розроблену
психологічну модель сексуальності людини. Здійснено емпіричне дослідження особливостей
сексуальності жінок та чоловіків різного віку, з різними умовами проживання, рівнем доходу і рівнем
релігійності, які проживають у сільській та міській місцевості. Проаналізовано уявлення чоловіків та
жінок про їхню сексуальність. Виокремлено фізичний, душевний та духовний рівень прояву
сексуальності. Здійснено порівняльний аналіз особливостей сексуальності жінок та чоловіків.
3.2 За звітний період захищено три кандидатських дисертації:
Василець Н.М. “Соціально-психологічні чинники довіри громадян до працівників органів
внутрішніх справ України”. Науковий керівник – доц. Бородій Д. І., проф. Москалець В. М.
Горбаль І.С. “Соціально-психологічні чинники суб'єктивного благополуччя пенсіонерів”.
Науковий керівник – доц. Галецька І.І.
Сеник О.М. “Соціально-психологічні чинники уявлень студентської молоді про часову
перспективу”. Науковий керівник – проф. Партико Т.Б.
3.3 За звітний період бібліографія: 1 монографія, 2 навчальних посібники, 47 статтей, 32 тези
доповідей на конференціях.
ІІ. Тема “Філософські парадигми сучасного цивілізаційного розвитку: остання третина
ХХ – початок ХХІ століть”.
Науковий керівник – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії
Карась А.Ф.
№ держреєстрації: 0115U003722.
Термін виконання: 01.2015 – 12.2017 роки.
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Виконавці: 19 викладачів. Серед них (за вченими званнями): 3 – професори, 9 – доцентів,
7 – асистентів (чи без звання). Науковий ступінь викладачів: 3 – доктори наук, 14 – кандидатів наук.
3.1 Резюме
Дослідження зосереджено довкола пошуку сучасних засад філософії діалогу й порозуміння у
побудові європейської та світової спільнот у контексті глобальних викликів. Окреслено перспективи
пошуку форми філософської рефлексії, яка передбачає посилення етичної складової мислення,
пов’язаного з преображенням чуттєво-емоційної природи людини і культури в аспекті сприйняття
індивідуальної свободи як відповідальності моральної і правової. Визначено, що етичною підставою
порозуміння є формування громадянської ідентичності як новітнього соцієтального феномену.
Проаналізовано вплив глобальних тенденцій на становлення концепту особової відповідальності. На
основі дистанціювання від умоглядної філософії і за участю звернення до традиції екзистенціалізму,
показано, що сучасна філософія неможлива поза персонально зорієнтованим виміром самоздійснення
в межах буттєвої вкоріненості. Досліджено громадянський тип етичної поведінки, який засновується
на добровільній та солідарній соціальній єдності. Аргументовано, як і чому громадянська етика
спрямовує сучасну соціальність у напрямку поваги до різноманіття, гідності і свободи людини.
Окреслені теоретичні моделі інформаційного суспільства, з’ясовано, що перехід від індустріального до
постіндустріального суспільства завершився утвердженням масового добробуту і масової демократії.
Показано, що впровадження високотехнологічних інформаційно-орієнтованих форм виробництва та
поява Інтернету зумовили перехід у нову форму суспільства – мережеве суспільство. Розглянуто
зміну гендерного дискурсу в європейському та українському контексті, проаналізовано вплив зміни
світоглядних парадигм на смислове наповнення таких понять як фемінність і маскулінність.
Досліджено теоретичні і практичні засади становлення діалогу між різними соціально-політичними,
релігійними і культурними групами в Україні, а також проаналізовано постколоніальні особливості
розвитку “діалогу-культур”. Встановлено, що поняття “діалог культур”, попри його позитивну
конотацію, варто застосовувати з обережністю, зважаючи на обставини, в яких воно протікає. За
наслідками дослідження підготовлено низку наукових статей, в яких проаналізовано вплив
інформаційного суспільства на сучасний глобальний цивілізаційний розвиток.
3.2 За звітний період захищено одну кандидатську дисертацію:
Ференц О.І. “Поняття Іншого у сучасній філософській рефлексії”. Науковий керівник –
доц. Добропас І.О.
3.3 За звітний період бібліографія: 1 монографія, 1 підручник, 1 навчальний посібник, 1 –
вісник, 21 стаття, 35 тез доповідей на конференціях.
IІІ. Тема “Політичний процес в Україні у контексті світового досвіду”.
Науковий керівник – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри політології
Поліщук М.В.
№ держреєстрації: 0116U001656.
Термін виконання: 01.2016 – 12.2018 роки.
Виконавці: 13 викладачів (з них 12 – штатні, 1 – зовнішній сумісник). Серед них (за вченими
званнями): 1 – професор, 7 – доцентів, 5 – асистентів (чи без звання). Наукові ступені викладачів: 1 –
доктор наук та 11 – кандидатів наук.
3.1 Резюме
Проаналізовано особливості політичного процесу в Україні в контексті формування та
функціонування місцевих органів влади за результатами місцевих виборів у жовтні 2015 року.
Досліджено особливості реформування політичної системи України у 2016 р. Вивчено особливості
взаємодії влади і політичних сил, влади і суспільства, політичних партій і суспільства в умовах
війни на Донбасі. З’ясовано особливості формування і реалізації стратегії і тактики зовнішньої
політики. Визначено основні можливості та загрози на зовнішньо- та внутрішньополітичному
рівнях для стабілізації політичної ситуації в Україні, окреслено перспективи подолання регіонального,
мовного/ідеологічного соціополітичних поділів в межах українського суспільства.
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Вивчено причини і наслідки урядово-парламентської кризи початку 2016 року, здійснено
аналіз ймовірності проведення дострокових парламентських виборів, як наслідку парламентської
кризи. Досліджено напрямки децентралізації, які задекларовані у проекті змін до Конституції
України, окреслено сильні та слабкі сторони цих змін, а також визначено основні виклики, які
містяться у напрямках децентралізації, задекларованих у проекті змін до Основного закону.
Проаналізовано передумови становлення та розвитку партійних, виборчих, урядових та
парламентських інститутів країн Вишеградської групи й інших країн Центрально-Східної Європи,
проведено зведений аналіз урядової стабільності в країнах означеного регіону й Україні, вивчено
моделі та інституційно-процесуальні особливості і типи напівпрезидентської системи державного
правління в країнах Європи. Здійснено порівняльний аналіз політичних інститутів різних країн
світу та вивчено проблеми політичних систем і режимів сучасності.
Проаналізовано процес формування та особливості діяльності суспільно-політичних рухів
у країнах Центрально-Східної Європи, досліджено специфіку їх трансформації у політичні
партії, з’ясовано роль суспільно-політичних рухів у процесі трансформації політичних систем
країн Центрально-Східної Європи.
3.2 За звітний період захищено одну кандидатську дисертацію:
Чміль І.І. “Становлення, функціонування і трансформація суспільно-політичних рухів у
політичні партії (на прикладі країн Центрально-Східної Європи)”. Науковий керівник – доц.
Мандзій Л.С.
3.3 За звітний період бібліографія: 1 монографія, 1 підручник, 3 навчальні посібники, 1 словник,
22 статті, 18 тез доповідей на конференціях.
ІV. Тема “Українська культура: виклики сучасності”.
Науковий керівник – доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри теорії та історії
культури Сінькевич О.Б.
Номер держреєстрації: 0116U001701
Термін виконання: 01.2016 – 12.2018 роки.
Виконавці: 24 працівники. Серед них (за вченим званням): 3 – професори, 14 – доцентів, 7 –
асистентів (чи без вченого звання). За науковими ступенями: 4 – доктори наук, 19 – кандидатів наук.
3.1 Резюме
Досліджено вплив процесів глобалізації і глобальної експансії інформаційного суспільства
на трансформацію механізмів ідентичності. Доведено, що розмивання традиційних патернів
ідентичності виявляє різноспрямовані орієнтири ідентифікаційних процесів. На одному полюсі
об’єктом ідентифікації стає космополітичне всесвітнє громадянство, в основі якого лежать
принципи глобалізму. На другому полюсі залишається проблема формування адаптованої до
сучасних умов моделі національно-цивілізаційної ідентичності. Досліджено проблему соціальної
довіри в контексті міфологізації сучасного українського суспільства. Проаналізовано окремі елементи
сучасної соціальної міфології в українській культурі через призму війни, пропаганди. Розглянуто
феномен української інтелігенції в контексті проблеми культурної еліти. Визначено моральноетичні маркери здоров’я культури: здатність і свідома готовність до персонального і спільнотного
осмислення добра, творення простору спільної домівки; персональна відповідальність за майбутнє.
Наголошено на необхідності вироблення аутентичної етики і культури; самостійного, критичного
мислення; морального гартування волі, стійких моральних переконань, гуманістичних принципів,
апробованих життям. Виявлено основні важелі впливу на морально-етичну сферу процесів
модернізації сучасного релігійного середовища.
3.2 За звітний період захищено одну докторську дисертацію:
Сінькевич О.Б. “Ідентифікаційні практики масової культури: соціально-філософський
аналіз”. Науковий консультант – проф. Мельник В.П.
3.3 За звітний період бібліографія: 1 журнал, 27 статей, 44 тези доповідей на конференціях.
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V. Тема “Історія української філософії в контексті європейської духовної культури”.
Науковий керівник – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри історії
філософії Пашук А.І.
№ держреєстрації: 0116U001700.
Термін виконання: 01.2016 – 31.12.2018 роки.
Виконавці: 6 викладачів, серед них (за вченими званнями): 1 – професор, 3 – доценти, 2 –
асистенти (чи без звання). Наукові ступені викладачів: 1 – доктор наук, 3 – кандидати наук.
3.1 Резюме
Виявлено загальні й особливі закономірності розвитку європейської і української філософії,
з’ясовано специфіку співвідношення філософії та духовної культури в Україні, розкрито основні
чинники розвитку української філософії в її генетичному зв’язку з конкретно-історичними умовами
буття суспільства, духовним життям українського народу і духовною культурою в цілому, здійснено
порівняльний аналіз зв’язку філософії і духовної культури в європейській і українській філософській
традиції.
3.3 За звітний період бібліографія: 1 монографія, 1 підручник, 1 навчальний посібник, 2 статі,
8 тез доповідей на конференціях.
5 Інші форми наукової діяльності (робота спеціалізованих вчених, експертних рад,
рецензування та опонування дисертацій тощо).
На філософському факультеті діє дві спеціалізовані вчені ради:
Д 35.051.02 – соціальна філософія та філософія історії, філософська антропологія, філософія
культури та історія філософії. Голова ради – д-р філос. наук, проф. Мельник В. П., заступник
голови – д-р філос. наук, проф. Пашук А. І., секретар ради – канд. філос. наук, доц. ЛіщинськаМилян О. І. Членами ради є професори: Альчук М. П., Гапон Н. П., Денисенко В. М., Карась А. Ф.,
Кашуба М. В., Лиcий В. П. До складу ради входять доктори філос. та політ. наук. За період з
01.11.2015 до 31.10.2016 рр. на 7 засіданнях спеціалізованої вченої ради відбулися захисти 4
дисертацій: 2 – докторські, 2 – кандидатські. Серед них: 1 докторська дисертація – працівником
факультету, а 2 кандидатські дисертації – працівниками інших ВНЗ; 1 кандидатська дисертація –
випускником аспірантури ЛНУ імені Івана Франка.
Д 35.051.17 – політичні інститути і процеси, теорія та історія політичної науки. Голова ради –
д-р політ. наук, проф. Денисенко В. М., заступник голови – д-р політ. наук, проф. Вдовичин І. Я.,
секретар ради – канд. політ. наук Бунь В. В. Членами ради є професори Романюк А. С., Гапон Н. П.,
Вдовичин І. Я., Мельник В. П. та доцент Хома Н. М. До складу ради входять д-ри та кандидати
політ. наук, д-ри філософ. та іст. наук. За період з 01.11.2015 до 31.10.2016 рр. на 21 засіданні
спеціалізованої вченої ради відбулися захисти 16 дисертацій: 2 – докторських, 14 – кандидатських.
З них: 5 кандидатських дисертацій випускників аспірантури ЛНУ імені Івана Франка (в тому числі
3 – співробітників); 8 кандидатських дисертацій – сторонніми працівниками/працівниками інших
ВНЗ; 1 кандидатська дисертація – здобувачем ЛНУ імені Івана Франка; 2 докторські дисертації –
працівниками інших ВНЗ.
Працівники факультету також є членами інших спеціалізованих вчених рад, зокрема: проф.
Квас О.В. – член спеціалізованої вченої ради Д 36.053.01 у Дрогобицькому державному педагогічному
університеті імені Івана Франка; проф. Островська К.О. – член спеціалізованої вченої ради Інституту
корекційної педагогіки і психології НПУ ім. М. Драгоманова за спеціальністю 19.00.08 – спеціальна
психологія; проф. Романюк А.С – член спеціалізованої вченої ради К 35.051.26 у Львівському
національному університеті імені Івана Франка.
За звітний період прорецензовано 21 дисертаційну роботу: 4 докторських дисертації (із них:
проф. проф. Лисий В.П. – 1, проф. Альчук М.П. – 1, проф. Кашуба М.В. – 1, доц. Хамар У.В. – 1)
та 17 кандидатських дисертацій (із них: проф. Квас О.В. – 1, проф. Кизименко Л.Д. – 1, доц.
Мащак С.О. – 1, проф. Романюк А.С. – 1, доц. Литвин В.С. – 1, доц. Стеценко В.І. – 1, доц. Король
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Н.М. – 1, доц. Шипунов Г.В. – 1, доц. Бунь В.В. – 2, доц. Гарбадин А.С. – 4, доц. Шиманова О.В.
– 2, проф. Вдовичин І.Я. – 1.).
Підготовлено 6 відгуків на автореферати докторських дисертацій (з них: проф. Карась А.Ф. –
3, проф. Альчук М.П. – 2, проф. Денисенко В.М. – 1) та 13 відгуків на автореферати кандидатських
дисертацій (з них: проф. Грабовська С.Л. – 2, проф. Партико Т.Б. – 2, доц. Колесник І.М. – 2,
проф. Денисенко В.М. – 2, доц. Хома Н.М. – 4, доц. Шиманова О. В. – 1).
Викладачі факультету опонували на захистах дисертаційних робіт: 6 докторських дисертацій
(з них: проф. Карась А.Ф. – 1, проф. Романюк А.С. – 1, проф. Денисенко В.М. – 1, доц. Хома Н.М. –
3) і 12 кандидатських дисертацій (з них: проф. Романюк А.С. – 3, доц. Була С.П. – 1, доц. Король
Н.М. – 1, проф. Денисенко В.М. – 2, доц. Хома Н.М. – 3, доц. Шипунов Г.В. – 1, проф. Вдовичин
І.Я. – 1).
Підготовлено 1 експертний висновок про дисертаційній роботі (проф. Гапон Н.П.).
На факультеті виходить “Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки” (відп.
ред. – проф. Карась А.Ф., відп. секретар – к. філос. н. Откович К.В.), “Вісник Львівського університету.
Серія: Філософсько-політологічні студії” (відп. ред. – проф. Денисенко В.М., відп. секретар –
доц. Угрин Л.Я.), “Вісник Львівського національного університету. Серія: Психологічні науки”
(відп. ред. – проф. Островська К.О., відп. секретар – асист. Перун М.Б.), спільно з Західним науковим
центром НАН України видається журнал “Соціогуманітарні проблеми людини” (головний редактор
журналу – проф. Мельник В.П., відп. секретар – доц. Король Н.М.), студентський культурологічного
часопис “Гілея”.
Проф. Мельник В.П. – відповідальний редактор Вісника Львівського національного університету
імені Івана Франка (Серія: “Філософські науки”); головний редактор журналу “Соціогуманітарні
проблеми людини”; заст. голови науково-методичної комісії з філософії Міністерства освіти і
науки України; член експертної наукової комісії з соціально-гуманітарних наук Міністерства
освіти і науки України. Проф. Денисенко В.М. – член редакційної колегії “Вісника ЛНУ. Серія:
Філософські науки”, журналу “Соціогуманітарні проблеми людини” та “Наукового вісника
Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Філософія”. Проф. Лисий В.П. –
член науково-технічної ради університету; член редколегії Вісника Львівського університету. Серія
“Філософські науки”; член Наукового товариства ім. Т. Шевченка (Філософська комісія. Історикофілософська секція). Проф. Карась А.Ф. – член редакційної колегії часописів: “Culture and Philosophy” /
A journal for phenomenological inquiry (Washington, D.C. – Tbilisi, Georgia); “The Ukrainian Quarterly”
(USA); “Філософські науки” ЛНУ (Львів); “Софія” (Київ); “Вісник НТШ” (Львів); “Соціогуманітарний
вісник” (Львів); член Президії Ради НТШ та Генеральний Секретар Світової ради НТШ; Член
Львівського відділення Конгресу української інтелігенції; керівник науково-теоретичного семінару
кафедри; керівник спеціального наукового семінару кафедри “Семіотика соціально-культурних
процесів”; співкоординатор східноєвропейського регіону Ради дослідження вартостей і філософії
(The Council for Research in Values and Philosophy, USA). Проф. Братасюк М.Г. – член редколегії
постійно діючих збірників “Деонтологічні засади професії юриста” (Київ, УДУФМТ) і “Теоретикоправові аспекти державно-правової реформи в Україні” (Київ, УДУФМТ). Проф. Квас О.В. –
член редколегій наукових видань “Вісник Львівського університету”. Серія Педагогічна та “Вісник
Львівського університету”. Серія Психологічна. Проф. Грабовська С.Л. – член редколегії наукового
журналу “Journal of Education, Culture and Society” (Польща) та редколегії наукового видання
“Вісник Львівського університету. Серія Психологічна”. Проф. Островська К.О. – член експертноконсультативної ради з питань аутизму при МОН України (Наказ МОНУ № 621 від 28.05.2013 р.),
член робочої групи з питань дошкільної освіти дітей з особливими потребами в Україні (Наказ
МОНУ № 512 від 15.05.2013 р.), член редколегії Наукового часопису НПУ ім. М. П. Драгоманова,
сер. № 19 Корекційна педагогіка та спеціальна психологія, та редколегії наукового видання “Вісник
Львівського університету. Серія Психологічна”. Проф. Романюк А.С. – член редакційної колегії
Наукового вісника Ужгородського університету Серія: Політологія, Соціологія, Філософія,
затвердженого постановою президії ВАК України від 4.07.2006 р. № 2-05/7 як фахове видання
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в галузі політичних наук; член редакційної колегії збірника наукових праць “Українська
національна ідея: реалії та перспективи розвитку”, затвердженого постановою президії ВАК
України від 14.11.2001 № 2-05/9 як фахове видання в галузі політичних наук; науковий редактор
піврічника “Studium Europy Środkowej i Wschodniej” (видається Вищою школою народної господарки в
м. Кутно – Республіка Польща). Проф. Альчук М.П. – вчений секретар Львівської філії “Українського
філософського фонду”. Доц. Дарморіз О.В. – член наукового товариства ім. Тараса Шевченка і
Української асоціації культурологів; відповідальна за випуск студентського наукового культурологічного
часопису “Гілея: Філософія культури постмодерної доби”. Доц. Васьків А.Ю. – член редколегії
студентського наукового збірника “Гілея”; член Комісії МОН України з питань розробки змісту
факультативних курсів з етики віри та релігієзнавства; член Української Асоціації Культурологів;
член постійно діючої науково-аналітичної групи при Синоді Єпископів УГКЦ. Доц. Король Н.М. –
відповідальний секретар вісника “Соціогуманітарні проблеми людини” (Західноукраїнський
науковий центр). Доц. Колесник І. М. – член редколегії журналу Молодіжної асоціації релігієзнавців
“Релігієзнавчі нариси” (м. Київ). Доц. Рижак Л.В. – відп. секретар “Вісника ЛНУ. Серія : філософські
науки”, член редколегії; член редколегії журналу “Соціогуманітарні проблеми людини”. Доц.
Джунь В.В. – член редколегії і відповідальний секретар збірника наукових статей “Феномен
людини. Здоровий спосіб життя”. Доц. Лосик О.М. – член рецензійно-експертної редакції наукового
вісника філософського факультету Торунського університету “Studia z historii filozofii”; член
редакційної ради наукового журналу “Психологічні виміри культури, економіки, управління”
Західного наукового центру НАН України та МОН України. Доц. Хома Н.М. – член редколегій
“Humanitarian Vision (Гуманітарні візії)” (НУ “Львівська політехніка”), “Соціогуманітарні проблеми
людини” (філос. ф-т ЛНУ імені Івана Франка), “Політичне життя” (ДонНУ ім. В. Стуса, м. Вінниця).
Доц. Дідковська Л.І. – член редколегії наукового журналу “Psychoprevention Studies” (Published by
Natanaleum Association Institute for Psychoprevention and Psychotherapy, Люблін, Польща). Доц.
Партико Т.Б. – член Вченої Ради Університету третього віку у Львові. Доц. Литвин В.С. – член
Науково-технічної ради університету. Асист. Перун М.Б. − член редколегії наукового видання
“Вісник Львівського університету. Серія Психологічна”.
Рецензування монографій, підручників і навчальних посібників, статей:
Проф. Островська К.О. – рецензент міжнародних журналів “Journal of Education, Culture and
Society” (Польща) та “E-methodology” (Польща).
Доц. Литвин В.С. – рецензент статей у закордонному фаховому виданні “Polish Political
Science Yearbook” (Польща).
Також за звітний період прорецензовано монографії, підручники і навчальні посібники, з
них: проф. Грабовська С.Л. – 2, проф. Кашуба М.В. – 1, проф. Альчук М.П. – 1, доц. Хома Н.М. –
3, проф. Вдовичин І.Я. – 1.
При філософському факультеті працює аспірантура за спеціальностями 031 – релігієзнавство;
033 – філософія; 052 – політологія; 053 – психологія, а також докторантура за спеціальностями:
033 – філософія та 052 – політологія.
6 Зовнішні зв’язки:
6.1 Співпраця з науковими установами НАН України та галузевих академій наук України
(наукові стажування, кількість спільних публікацій, спільні наукові заходи):
Кафедра психології продовжувала співпрацю з такими науковими установами і організаціями:
 Інститутом психології НАПН України (м. Київ);
 Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України (м. Київ);
 Інститутом корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П. Драгоманова (м. Київ);
 кафедрою психології, педагогіки, конфліктології та PR Києво-Могилянської академії (м.
Київ);
 факультетом соціології та управління Запорізького національного університету;
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Дрогобицьким державним університетом імені Івана Франка;
Запорізьким національним університетом;
Факультетом психології Східноєвропейського національного університету;
Львівським інститутом підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
Інститутом педагогіки та психології професійної освіти НАПН України;
Львівським католицьким університетом;
кафедрою психології, педагогіки та соціального управління Національного університету
“Львівська політехніка”;
 Комунальним закладом “Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня”;
 Львівським обласним центром зайнятості;
 Комунальним закладом “Львівський обласний дитячий психоневрологічний диспансер”;
 Навчально-методичним центром освіти м. Львова;
 Інформаційно-консультативним центром “Погляд у майбутнє”, медико-психологічною
студією “АМ-Верітас”;
 Львівським обласним та міським центрами працевлаштування;
 Благодійним фондом “Відкрите серце”.
Викладачі кафедри активно співпрацюють з Інститутом соціогуманітарних проблем людини
Західного наукового центру НАН України і МОН України. В рамках цієї співпраці проводилися
дослідження теми “Мотивація соціальної активності особистості” та проведено спільні наукові
конференції. В рамках угод також виконувались курсові, кваліфікаційні, дипломні і магістерські
роботи, проводились наукові дослідження проблем, з якими стикаються працівники вказаних
установ, розроблялись практичні рекомендації та надавались тренінгові послуги.
Проф. Грабовська С.Л. – член Правління Товариства конфліктологів України; член
правління Асоціації політичних психологів України; голова Львівського осередку Асоціації
політичних психологів України; член наукової ради Університету третього віку м. Львова; член
науково-методичної ради Інституту післядипломної освіти при Львівському національному
університеті імені Івана Франка.
Доц. Галецька І. І. – дійсний член Асоціації практикуючих психологів Львівської області.
Доц. Дідковська Л. І. – президент Української Асоціації Гештальт-терапії (УАГТ), голова
секції Гештальт-психотерапії Української Спілки Психотерапевтів (УСП).
Доц. Гупаловська В. А. – дійсний член Української спілки психотерапевтів, Товариства по
сприянню розвиткові символдрами.
Проф. Грабовська С.Л. та проф. Партико Т.Б. – член-кореспонденти Української Академії
Акмеологічних наук.
Доц. Карковська Р. І., доц. Кліманська М. Б., доц. Вовк А. О., доц. Чолій С. М., асист.
Гребінь Н. В., доц. Єсип М. З. – дійсні члени Асоціації політичних психологів України.
Кафедра філософії продовжувала співпрацю з такими науковими установами і організаціями:
 філософським факультетом Київського національного університету імені Т. Шевченка
(участь в конференції молодих вчених, студентській конференції, опонування дисертації);
 Українським католицьким університетом (участь в спільних семінарах та конференціях);
 кафедрою суспільних дисциплін Львівського інституту банківської справи Університету
банківської справи Національного банку України (м. Київ) (організація семінару та
конференції за напрямом “проблеми розвитку громадянського суспільства в Україні”);
 з Науковим товариством імені Т. Шевченка (організація спільних семінарів “Семіотика
соціально-культурних процесів”. За 2015 рік проведено 4 семінари).
Доц. Добропас І.О. з 1 грудня 2015 року по 31 грудня 2015 року проходила стажування без
відриву від виробництва в Українському католицькому університеті при кафедрі філософії.
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Кафедра політології співпрацювала з такими науковими установами:
 з Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України;
 з кафедрою політології Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна;
 з кафедрою політології Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника” (проведення спільних круглих столів,
науково-консультативних зустрічей);
 з кафедрою політології та державного управління Чернівецького національного університету ім.
Ю. Федьковича (проведення спільних круглих столів, науково-консультативних зустрічей);
 з факультетом суспільних наук Ужгородського державного університету (взаємна участь у
конференціях);
 з кафедрою політології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
(взаємна участь у конференціях, проведення спільних круглих столів, науково-консультативних
зустрічей);
 з кафедрою політології та державного управління Донецького національного університету
(взаємна участь у конференціях);
 з кафедрою соціології та соціальної роботи Національного університету “Львівська Політехніка”
(взаємна участь у конференціях);
 з кафедрою історії та теорії держави і права Міжнародної Кадрової Академії (взаємна
участь у конференціях);
 з факультетом політико-інформаційного менеджменту Національного університету
“Острозька академія” (взаємна участь у конференціях);
 з кафедрою загальнотеоретичних та державно-правових наук правничого факультету
Національного Університету “Києво-Могилянська Академія” (взаємна участь у конференціях).
Кафедра теорії та історії культури співпрацювала з такими науковими установами:
Інститутом філософії НАН України ім. Г. Сковороди (наукове консультування);
Київським національним університетом імені Т. Шевченка (наукове консультування);
Києво-Могилянською академією (консультативні зустрічі, участь у конференціях);
Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова (наукове консультування,
рецензування наукових праць,. участь у конференціях);.
 Національним аерокосмічним університетом імені М.Є. Жуковського “Харківський
авіаційний інститут” (наукове консультування, рецензування наукових праць, участь у
конференціях, опонування на захисті дисертацій);
 Донецьким вищим навчальним закладом “Донецький національний технічний університет”
(спільні наукові заходи, участь у конференціях);
 Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича (наукове консультування,
участь у конференціях);
 Житомирським державним університетом імені Івана Франка (консультативні зустрічі, участь
у конференціях, опонування на захисті дисертацій);
 Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки (наукове консультування,
участь у конференціях)
 Дрогобицьким національним педагогічним університетом імені І. Франка (участь у
конференціях);
 Національним університетом “Острозька академія” (наукове консультування, рецензування
наукових праць, захисти кандидатських дисертацій);
 Інститутом народознавства НАН України (наукові стажування);
 Національним університетом “Львівська політехніка” (наукові стажування)
 Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника (консультативні зустрічі,
участь у конференціях).
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У травні 2016 р. спільно з Донецьким вищим навчальним закладом “Донецький національний
технічний університет” проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Феномен
української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій”.
Професор Житомирського державного університету імені Івана Франка М.А. Козловець та
професор Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського “Харківський
авіаційний інститут” В.О. Чернієнко були опонентами на захисті докторської дисертації доцента
О.Б. Сінькевич.
Доц. Король Н. М. пройшла підвищення кваліфікації (наукове стажування) у Відділі етнології
сучасності Інституту народознавства Національної академії наук України (20 жовтня – 20 листопада
2015 року).
Доц. Колесник пройшов підвищення кваліфікації (наукове стажування) в Інституті народознавства
Національної академії наук України, відділ етнографії сучасності (21 жовтня – 21 листопада 2015 року).
Ас. Кохановська М.Г. пройшла підвищення кваліфікації (наукове стажування) у Відділі
етнології сучасності Інституту народознавства Національної академії наук України (20 жовтня –
20 листопада 2015 року.
На кафедрі теорії та історії культури ЛНУ проведено наукове стажування викладачів:
- Сурмай І.М., доцента кафедри українознавства Львівського Державного університету
внутрішніх справ (грудень 2015);
- Муляр Н.М., доцента кафедри культурології та мистецької освіти Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка (листопад 2015 р.);
- Петрів О.В., доцента кафедри культурології та мистецької освіти Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка (квітень-травень 2016 р.).
Кафедра теорії та історії політичної науки співпрацює із Інститутом політичних і
етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса (м. Київ).
Щорічно проводяться конференції спільно із Ужгородським національним університетом.
Також викладачі кафедри політології Ужгородського національного університету та ДВНЗ
“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” регулярно проходять
наукове стажування на базі кафедри теорії та історії політичної науки.
Налагоджена тісна співпраця з Національним університетом “Львівська політехніка”.
Також активно налагоджується співпраця із Прикарпатським національним університетом імені
Василя Стефаника, на базі якого проходять спільні конференції з викладачами кафедри теорії та
історії політичної науки.
6.2 Співпраця із закордонними науковими установами та фірмами (наукові стажування,
ґранти, контракти, кількість спільних публікацій, спільні наукові заходи, запрошення
закордонних науковців):
Кафедра психології продовжувала співпрацю з такими зарубіжними науковими й іншими
установами та організаціями:
 факультетом психології Варшавського університету;
 Комітетом психології Польської Академії наук;
 Інститутом соціальної психології Вроцлавського університету;
 кафедрою психології розвитку Ягеллонського університету (м. Краків, Польща);
 Вищою Школою “Educacija” (м. Вроцлав, Польща);
 Інститутом педагогіки Вроцлавського університету (координатор співпраці А. Кобелярек,
доктор педагогіки, керівник Університету Третього віку);
 Німецькою асоціацією сімейної системної психотерапії (м. Саарбрюкен, Німеччина);
 Саарландським товариством системної терапії (Німеччина). Зокрема доц. Волошок О.В.,
проф. Грабовська С.Л., доц. Гупаловська В. А., проф. Островська К. О., доц. Кліманська
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М. Б., доц. Левус Н. І., ст. викл. Михальчишин Г. Є. брали участь у семінарі із системної
психотерапії під егідою товариства;
 ГО “Справа Кольпінга”;
 Світовим Конгресом Українців та Спілкою українців у Португалії;
 Центром короткотермінової терапії в м. Лодзь (Польща). Зокрема проведено сертифіковані
семінари у напрямку короткотермінової терапії, сконцентрованої н а розв’язання проблем
(координатор Я. Лелонкевич, психотерапевт, супервізор);
 громадською організацією “Айне Вельт” (м. Лейпциг, Німеччина), що співпрацює з
урядом Німеччини у напрямі обміну волонтерами, зокрема, з країнами Східної Європи
(координатор С. Вундт).
Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних наукових конференціях, які проводяться
в Україні та за кордоном. Проф. Грабовська С.Л. є членом редакційної колегії журналу “Journal
of Education, Culture and Society” (edited by Alexsander Kobelyarek, м. Вроцлав, Польща). Доц.
Дідковська Л. І. – член Онтарійської Асоціації консультантів, психотерапевтів та психометристів
(ОАССРР), член Канадської Асоціації Групової Психотерапії (СGРА), сертифікований психотерапевт
Європейської Асоціації Психотерапевтів (ЕАР). Доц. Галецька І. І. – член Європейської асоціації
експериментальної соціальної психології з 2001 р., дійсний член Європейської асоціації нейролінгвістичної
психотерапії з 2004 р.
Кафедра філософії співпрацювала з такими зарубіжними науковими й іншими установами:
 “Council for Research in Values and Philosophy” (м. Вашингтон, США): організація наукової
конференції та стажування викладачів кафедри;
 Академією спеціальної педагогіки (м. Варшава, Республіка Польща): стажування аспірантів
кафедри;
 Пряшівським Університетом (м. Пряшів, Словацька Республіка): підготовка спільних
публікацій, участь в конференціях, стажування викладачів;
 Українським вільним університетом (м. Мюнхен, Німеччина): участь викладачів у спільно
організованій конференції, спільні публікації.
Кафедра політології співпрацювала з такими зарубіжними науковими й іншими установами:
 Міжнародний Вишеградський Фонд (Словаччина);
 Вища школа міжнародної господарки в м. Кутно (Польща);
 факультет політології і міжнародних відносин, а також Інститут політичних наук та
міжнародних відносин Ягеллонського університету (м. Краків, Республіка Польща);
 філософський факультет Пряшівського університету (м. Пряшів, Чеська Республіка);
 відділення політичних та близькосхідних досліджень університету Аріель (м. Єрусалим,
Ізраїль).
Участь у виконанні проекту в рамках Вишеградського гранту університетського навчання
(Visegrad University Studies Grant) та Програми “Східне партнерство” (Visegrad 4 Eastern Partnership
Program), спрямованого на імплементацію навчального курсу “Порівняльний аналіз політичних
інститутів країн Вишеградської групи й інших країн ЦСЄ” (Договір про надання фінансових ресурсів
Вишеградського гранту університетського навчання Міжнародного Вишеградського Фонду №
61450033) (термін виконання проекту – 2015–2018 рр.).
Здійснюється спільне (з Вищою школою міжнародної господарки в м. Кутно, Республіка
Польща) видання піврічника “Studium Europy Środkowej i Wschodniej”.
Доц. Мандзій Л.С. і доц. Була С.П. пройшли підвищення кваліфікації (наукове стажування)
у Вроцлавському університеті (м. Вроцлав, Республіка Польща).
У жовтні 2016 р. на запрошення кафедри і в межах Вишеградського гранту університетського
навчання у ЛНУ виступили з лекціями професор Ягеллонського університету в м. Краків (Республіка
Польща) Б. В. Шляхта і професор Печського університету в м. Печ (Угорщина) Ш. А. З. Гал.
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Кафедра теорії та історії культури співпрацювала з такими зарубіжними науковими
установами:
 Варшавським університетом (наукове консультування);
 Вроцлавським університетом (наукові стажування, участь у конференціях);
 Ягеллонським університетом (консультативні зустрічі, участь у конференціях);
 відділом соціальної філософії і філософії культури Жешівського університету (наукові
стажування);
 Державною Східноєвропейською вищою школою в Перемишлі (наукові стажування);
 Інститутом славістики Гумбольдського університету в Німеччині (наукові стажування);
 Інститутом класичної німецької філософії Гумбольдського університету в Німеччині
(наукові стажування);
 Інститутом філософії Єнського університету в Німеччині (наукові стажування);
 Вармінсько-Мазурським університетом в м. Ольштині, Республіка Польща (консультативні
зустрічі, участь у конференціях);
 Карловим університетом в м. Празі, Чеська Республіка (консультативні зустрічі, участь у
конференціях, участь у програмі академічної мобільності).
Аспірант кафедри Р. Мокрик відповідно до програми академічної мобільності проходить
навчання у магістратурі Карлового університету (науковий керівник проф. М. Путна).
У період з 10 по 16 травня 2016 р. ас. Власевич Т. В. проходила наукове стажування у
відділі історичних та педагогічних наук Інституту культурознавства Вроцлавського університету.
Наукову роботу в рамках стажування курував доктор П. Ференскі.
У вересні 2016 р. на запрошення кафедри у ЛНУ виступили з лекціями професор ВармінськоМазурського університету в м. Ольштині (Республіка Польща) Я.Я. Павлік та професор Карлового
університету в м. Празі (Чеська Республіка) М. Путна.
Аспіранти та викладачі кафедри теорії та історії політичної науки активно публікують
свої праці у міжнародному виданні – “Society for Cultural and Scientific Progress in Central and
Eastern Europe” (Будапешт), “Science and Education a New Dimension. Humanities and Social
Sciences”.
Кафедра продовжила співпрацю з вченими Люблінського католицького університету імені
Яна Павла ІІ в Польщі.
Доц. Шипунов Г.В. брав участь у міжнародних конференціях: Polsko-Ukraińska Konferencja
Naukowa “Specyfika Procesu Politycznego w Krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Czynniki
Koncepcyjne i Instytucjonalne” (Польща, Кутно, 26-27 червня 2015 р.), International Scientific and
Practical Conference “Modern Scientific Researches and Developments: Theoretical Value and Practical
Results” (Словаччина, Братислава, 15-18 березня 2016 р.), Scientific and Professional Conference
“Humanities and Social Science in the Era of Globalization – 2016” (Угорщина, Будапешт, 28 травня
2016 р.).
Асистент Кривенко С. О. брала участь у програмі “Artes Liberales” Варшавського університету
(1.06–31.07.2016) (Варшава, Польща).
Доц. Гарбадин А.С. брав участь у міжнародній конференції “Science and сivilization” (2016).
7 Аспірантура та докторантура:
7.1 Захист дисертацій випускниками докторантури та аспірантури* (9):
Дата
подачі до
Науковий
Рік
Дата захисту,
Прізвище,
спеціалізо
Тема
керівник,
закіншифр ради,
ініціали
ваної
дисертації
консультант
чення
установа
вченої
ради
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Кандидатські дисертації
Буник Вікторія
Петрівна

Василець
Наталія
Михайлівна

Горбаль Ірина
Степанівна

Проф.
Денисенко
В.М.

Доц. Бородій
Д. І., проф.
Москалець В.
М.

Доц. Галецька
І. І.

*Кірієнко
Оксана
Дмитрівна

Доц. Угрин
Л.Я.

*Кривенко
СоломіяВасилина
Олександрівна

Проф.
Денисенко
В.М.

Мартиняк Юлія
Олегівна

Проф.
Денисенко
В.М.

*Сеник Оксана
Мирославівна

Проф. Партико
Т.Б.

Ференц Оксана
Іванівна

Доц. Добропас
І.О.

2016

2013

2014

2016

2015

2016

2012

2013

26.10.2015

22.01.2015

11.05.2016

03.03.2016
Д 35.051.17
ЛНУ ім.
І.Франка
28.04.2016
Д 26.453.01
Інститут
психології
імені
Г.С.Костюка
НАПН
України
29.09.2016
Д 26.457.01
Інститут
соціальної та
політичної
психології
НАПН
України

18.04.2016

30.09.2016
Д 35.051.17
ЛНУ ім.
І.Франка

29.10.2015

03.03.2016
Д 35.051.17
ЛНУ ім.
І.Франка

06.06.2016

28.10.2016
Д 35.051.17
ЛНУ ім.
І.Франка

22.10.2015

03.06.2015

17.03.2016
Д 26.457.01
Інститут
соціальної та
політичної
психології
НАПН
України
04.12.2015
Д 35.051.02
ЛНУ ім.
І.Франка

Внутрішні та зовнішні
чинники
універсалізації
суспільно-політичного
процесу: теоретикометодологічний аналіз
Соціальнопсихологічні
чинники довіри
громадян до
працівників органів
внутрішніх справ
України
Соціальнопсихологічні
чинники
суб'єктивного
благополуччя
пенсіонерів
Принципи
трансформації
політичної
ідентичності індивіда
в умовах глобалізації
Семантична
парадоксальність
політичного дискурсу
(теоретикометодологічний аналіз)
Взаємодетерміновані
сть антропологічних
та часовопросторових вимірів
політичного
Соціальнопсихологічні
чинники уявлень
студентської молоді
про часову
перспективу
Поняття Іншого в
сучасній
філософській
рефлексії
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*Чміль Ірина
Ігорівна

Доц. Мандзій
Л.С.

2016

20.05.2016

30.09.2016
Д 35.051.17
ЛНУ ім.
І.Франка

Становлення,
функціонування і
трансформація
суспільно-політичних
рухів у політичні
партії (на прикладі
країн ЦентральноСхідної Європи)

*Співробітники.
7.2 Захист дисертацій співробітниками* (5):
Прізвище,
ініціали

Посада,
кафедра

Сінькевич
Ольга
Борисівна

Зав.
кафедри
теорії та
історії
культури

Дата
захисту,
Спеціальність
шифр ради,
установи
Докторські дисертації
09.00.03 –
соціальна
філософія,
філософія історії

09.06.2016
Д 35.051.02
ЛНУ ім.
І.Франка

Тема дисертації

Ідентифікаційні
практики масової
культури: соціальнофілософський аналіз

Кандидатські дисертації
*Кірієнко
Оксана
Дмитрівна

*Кривенко
СоломіяВасилина
Олександрівна

*Сеник Оксана
Мирославівна

*Чміль Ірина
Ігорівна

Асистент
кафедри
теорії а
історії
політичної
науки
Асистент
кафедри
теорії та
історії
політичної
науки

Асистент
кафедри
психології

Асистент
кафедри
політології

23.00.01 – теорія
та історія
політичної
науки

30.09.2016
Д 35.051.17
ЛНУ ім.
І.Франка

Принципи
трансформації
політичної
ідентичності індивіда в
умовах глобалізації

23.00.01 – теорія
та історія
політичної
науки

03.03.2016
Д 35.051.17
ЛНУ ім.
І.Франка

Семантична
парадоксальність
політичного дискурсу
(теоретикометодологічний аналіз)

19.00.05 –
соціальна
психологія;
психологія
соціальної
роботи

17.03.2016
Д 26.457.01
Інститут
соціальної та
політичної
психології
НАПН
України

Соціальнопсихологічні чинники
уявлень студентської
молоді про часову
перспективу

30.09.2016
Д 35.051.17
ЛНУ ім.
І.Франка

Становлення,
функціонування і
трансформація суспільнополітичних рухів у
політичні партії (на
прикладі країн ЦентральноСхідної Європи)

23.00.02 –
політичні
інститути та
процеси

* Випускники докторантури та аспірантури.
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7.3 Захисти у спеціалізованих вчених радах університету сторонніми працівниками (12):
Дата
Прізвище,
Науковий керівник,
Спеціальність
захисту,
Тема дисертації
ініціали
консультант
шифр ради
Докторські дисертації
Проф.
Ідейно-теоретична
Бебик В.М.,
23.00.01 –
спадщина та
Відкритий
теорія та
практична діяльність
Бегей Ігор
04.12.2015
міжнародний
історія
української лівиці
Іванович
Д 35.051.17
університет
політичної
Галичини (кінець
розвитку людини
науки
ХІХ – перша третина
“Україна”
ХХ століть)
Проф. Гетьманчук
Еволюція
М.П.,
23.00.02 –
демократичних
Бучин Микола
Львівський
політичні
01.07.2016
принципів виборів
Антонович
державний
інститути та
Д 35.051.17
та особливості
університет
процеси
їхньої реалізації в
внутрішніх справ
Україні
Система термінів
Томи з Аквіну та її
Проф. Пашук А.І.,
рецепція в
Содомора
Львівський
09.00.05 –
українському
20.10.2016
Павло
національний
історія
філософському
Д 35.051.02
Андрійович
університет імені
філософії
контексті (на
І.Франка
матеріалі “Cуми
теології” та “Cуми
проти поган”)
Кандидатські дисертації
Методологічний
потенціал поняття
Проф. Петрушенко
09.00.03 –
природи в
Бондаренко
В.Л., Національний
соціальна
осмисленні сучасних
04.12.2015
Віталій
університет
філософія,
цивілізаційних
Д 35.051.02
Васильович
“Львівська
філософія
процесів та у
політехніка”
історії
вирішенні завдань
соціального
виховання
Місцеве
Проф. Марчук В.В.,
самоврядування як
ДВНЗ
23.00.02 –
ресурс політики
Гладій Василь
“Прикарпатський
політичні
22.04.2016
євроінтеграції: досвід
Іванович
національний
інститути та
Д 35.051.17
Вишеградської групи
університет імені
процеси
та перспективи для
Василя Стефаника”
України
Проф. Марчук В.В.,
ПолітикоДВНЗ
23.00.02 –
інституційні
Жекало Ганна
“Прикарпатський
політичні
22.04.2016
механізми
Іванівна
національний
інститути та
Д 35.051.17
регулювання
університет імені
процеси
політичних
Василя Стефаника”
конфліктів в Україні
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Кавилін
Олексій
Анатолійович

Проф. Климончук
В.Й., ДВНЗ
“Прикарпатський
національний
університет імені
Василя Стефаника”

23.00.02 –
політичні
інститути та
процеси

Пасічний Роман
Ярославович

Проф. Гетьманчук
М. П., Львівський
державний
університет
внутрішніх справ

23.00.01 –
теорія та
історія
політичної
науки

10.06.2016
Д 35.051.17

Смирнова
Катерина
Євгенівна

Проф. Примуш
М.П., Донецький
національний
університет (м.
Вінниця)

23.00.02 –
політичні
інститути та
процеси

10.06.2016
Д 35.051.17

Сухорольська
Ірина Юріївна

Проф. Турчин Я.Б.,
Національний
університет
“Львівська
політехніка”

23.00.02 –
політичні
інститути та
процеси

1.04.2016
Д 35.051.17

23.00.02 –
політичні
інститути та
процеси

28.10.2016
Д 35.051.17

23.00.02 –
політичні
інститути та
процеси

01.04.2016
Д 35.051.17

Чубаєвський
Віталій
Іванович
Ямельницький
Олег
Ярославович

Доц. Черній А. Л.,
Рівненський
державний
гуманітарний
університет
Доц. Дорош Л.О.,
Національний
університет
“Львівська
політехніка”

1.07.2016
Д 35.051.17

Інституціоналізація
політичної участі
молоді в сучасній
Україні
Формування
соціальнополітичної
доктрини
Української ГрекоКатолицької
Церкви
Політичні
революції та
режимні
трансформації у
країнах арабського
сходу
Громадська
дипломатія як
чинник
демократизації
політичної системи
України
Електоральний
процес як чинник
легітимації
політичної влади в
Україні
Політична
мобілізація як
чинник активізації
політичної участі в
Україні

7.4. Захисти дисертацій здобувачами (1):
Прізвище,
ініціали

Науковий керівник,
консультант

Дата
захисту,
шифр

Тема дисертації

04.03.2016
Д 35.051.17

Обґрунтування
сучасного типу
революцій в
транзитному
суспільстві на
прикладі України

Спеціальність

Кандидатських дисертації
Сасин Ганна
Володимирівна

Проф. Денисенко
В.М., Львівський
національний
університет імені
І.Франка

23.00.02 –
політичні
інститути та
процеси
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8 Студентська наукова робота: кількість наукових гуртків і кількість студентів, що
беруть участь у їхній роботі; участь (кількість студентів) у виконанні держбюджетної чи
іншої наукової тематики; проведені студентські наукові конференції на базі університету;
виступи на конференціях (кількість доповідей за участю студентів, назви конференцій);
індивідуальні та спільні зі співробітниками університету публікації; отримані нагороди у
II етапі Всеукраїнських студентських Олімпіад, міжнародних Олімпіадах, Всеукраїнських
конкурсах студентських наукових робіт, турнірах, чемпіонатах тощо.
Проведено І етап Всеукраїнських студентських олімпіад із спеціальностей “Політологія”
(12 студентів, 15 лютого 2016 р.), “Психологія” (15 студентів, 16 лютого 2016 р.), “Філософія.
Релігієзнавство” (10 студентів, 15 лютого 2016 р.), з навчальних дисциплін “Культурологія” (10
студентів, 16 лютого 2016 р.) та “Психіатрія та наркологія. Медична психологія” (8 студентів,
15 лютого 2016 р.). Загалом в І етапі Всеукраїнських студентських олімпіад за трьома
спеціальностями і двома навчальними дисциплінами взяли участь 55 студентів.
Студенти філософського факультету взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнських студентських
олімпіад:
2 студентів (Болушевська Крістіна Олександрівна – ФФП-42с і Потапова Еліна Валеріївна
– ФФП-31с) – у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Психологія”
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 13-15 квітня 2016 року);
3 студентів (Ковальчук Михайло Васильович – ФФФ-41с, Партем Марта Ігорівна – ФФФм51с та Щур Павло Зенонович – ФФФ-41с) – у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади із
спеціальності “Філософія. Релігієзнавство (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, 13-14 квітня 2016 року);
2 студентів (Федак Ольга Степанівна – ФФКм-51с і Человань Діана Фролівна – ФФК-31с)
– у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади із навчальної дисципліни “Культурологія”
(Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, 4-5 квітня
2016 року);
2 студентів (Бобенко Юлія Андріївна – ФФП-41с і Кравчук Анна Сергіївна – ФФП-31с) –
у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисциплін “Психіатрія та наркологія.
Медична психологія” (Харківський національний медичний університет, 27-29 квітня 2016 року);
2 студентів (Шестопалова Альона Олександрівна – ФФІ-41с та Максимич Назарій Віталійович
– ФФІ-31с) – у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з спеціальності “Політологія”
(Національний педуніверситет імені М. Драгоманова, Київ, 18-20 квітня 2016 року).
Студенти філософського факультету здобули призові місця на II етапі Всеукраїнських
студентських олімпіад:
Шестопалова А.О. (4 курс) – 2 місце на Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності “Політологія”;
Бобенко Ю.А. (4 курс) – 3 місце на Всеукраїнській олімпіаді з навчальної дисципліни “Психіатрія
та наркологія. Медична психологія”;
Партем М.І. (5 курс) – 3 місце у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності “Філософія.
Релігієзнавство”.
Проведено відбірковий тур Всеукраїнського конкурсу студентських робіт з філософських
і політичних наук, а також з галузі “Педагогічна та вікова психологія”.
Призери ІІ туру Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт:
Сичова Я.А. (3 курс) – 1 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з
політичних наук (“Прикарпатський національний університеті імені В. Стефаника”, м. ІваноФранківськ, 17-18 березня 2016 р.);
Русиняк А.В. (4 курс) – 2 місце Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з
політичних наук (“Прикарпатський національний університеті імені В. Стефаника“, м. ІваноФранківськ, 17-18 березня 2016 р.).
У Всеукраїнському конкурсі для магістрів і аспірантів вищих навчальних закладів України
“Мистецтво жити разом: діалог культур та особистостей”, який проходив у Києві в квітні-травні
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2016 року, було подано доповідь студентки Ткачук Б.В. (5 курс) “Толерантність як ненасильницький
спосіб вирішення проблем сучасності”. Робота зайняла друге місце. Крім того, студенти 4 курсу
Бокало Р.А., Ткачук Б.В., Чайка І.О. брали участь у Круглому столі “Діалог культур: традиції та
виклики”, що проводився 25 травня 2016 р. Українсько-Турецьким культурним центром “Сяйво”
факультету психології Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка та
Міжнародної асоціації студентів політичної науки (м. Київ).
11-12 травня 2016 р. відбулась щорічна наукова студентська конференція філософського
факультету “Дні науки-2016”, в рамках якої працювали три секції (філософії, політології та
культурології). У роботі секцій участь взяли майже 80 осіб. Із них: майже 60 студентів факультету, 8
студентів інших університетів, 9 аспірантів, 1 учень школи. У відкритті конференції і її пленарному
засіданні участь взяли 8 осіб, у секції філософії – 20 осіб (більша частина з доповідями), у секції
культурології – 8 осіб, у секції політології – 19 осіб. Загалом було опубліковано 34 студентських
(і аспірантських) тез, які висвітлено у збірнику тез студентської наукової конференції філософського
факультету “Дні науки 2016”: Тези студентської наукової конференції філософського факультету
“Дні науки 2016” [Електронний ресурс] / Відп. за випуск Л.В. Рижак, В.С. Литвин, І.М. Бойко. –
Львів : Малий видавничий центр філософського факультету Львівського національного університету
імені Івана Франка, 2016. – 76 с. – Режим доступу до інформації : http://filos.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2013/10/Тези.-12-pt.pdf – 4,7 д.а.
11-12 травня 2016 року проведено 13-ту науково-практичну конференцію студентів та молодих
вчених “Психологічні проблеми сучасності”. Конференція була організована Студентським науковопрактичним товариством психологів спільно із кафедрою психології філософського факультету,
а проведена була в рамках Днів науки філософського факультету. У роботі конференції взяли участь
понад 60 студентів (серед яких як з Львівського національного університету ім. І. Франка, так і з інших
ВНЗ України), зокрема студентами було здійснено 28 (з них – 18 доповідей студентів факультету).
Робота конференції проходила у трьох секціях: “Психологічні проблеми навчання, профорієнтації та
працевлаштування”, “Теоретичні та прикладні аспекти клінічної психології та психології здоров’я” та
“Особистість і суспільство: актуальні проблеми соціальної психології”. За результатами конференції
видано збірник тез доповідей: Психологічні проблеми сучасності: Тези ХІІΙ науково-практичної
конференції студентів та молодих вчених. Львів, 11-12 травня 2016 року [Електронний ресурс]. –
Львів, 2016. – 72 с. – Режим доступу : http://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/10/Tezi_SNPT.pdf
– 4,5 д.а.
Серед наукових публікацій студентів за результатами проведених конференцій – 62 тези
доповідей на конференції (самостійних). Також опубліковано 6 статей студентів (у співавторстві з
викладачами та самостійних), серед яких 1 – у закордонному фаховому виданні, а 5 – у фахових
виданнях України:
Самостійні статті (3):
1) Гнатюк В. Філософська синтеза ключових підходів до визначення теоретикометодологічних основ суб’єктно-об’єктних відношень / Володимир Гнатюк // Вісник
Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – Львів : ЛНУ імені
Івана Франка, 2016. – Випуск 8. – С. 258–270. – 0,81 д.а.
2) Ткачук Б. Релігійна свобода через призму гострих моральних проблем сучасності : від
досвіду до діалогу / Б. Ткачук // Релігійна свобода : на перехресті епох, країн і культур.
Науковий щорічник. – № 19 ; за загальною редакцією проф. А. Колодного. – К. : УАР,
2015–2016. – С. 39–42. – 0,25 д.а.
3) Шестопалова А. Порівняльна характеристика екологічної політики СРСР та НДР (1945–1990)
/ Альона Шестопалова // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні
студії. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Випуск 8. – С. 271–279. – 0,56 д.а.
Статті у співавторстві з викладачами (3):
1) Buła S. The concept of “local democracy” within the framework of the deployment of institutional
and legal forms of local self-government : correlation, formalization and schematization of the
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main concepts / Svitlana Bula, Volodymir Hnatiuk // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej :
Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. – 2015. – Nr. 4. – P. 94–107. –
0,88 д.а.
2) Гупаловська В. Особливості сексуальності жінок з різним самоставленням / В. А.
Гупаловська, С. Т. Устянич // Науковий вісник Херсонського державного університету.
Серія “Психологічні науки”. – Херсон. – 2015. – Вип. 2. – Т. 2. – С. 87–95. – 0,5 д.а.
3) Єсип М. Особливості самоактуалізації осіб з низьким рівнем стресостійкості в період
проведення АТО / М. Єсип, Ю. Пильо // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових
праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія
“Психологія” ; гол. ред. Н. Скотна. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана
Франка, 2015. – Випуск 37. – С. 105–116. – 0,63 д.а.
Регулярно проводять засідання наукові студентські гуртки: психологічний (голова – доц.
Галецька І.І.), політологічний (голова – доц. Гарбадин А.С. і ас. Кривенко С.О.), культурологічний
(голова – доц. Колесник І.М.), філософський (голова – доц. Височанський Р.Р.). В роботі студентських
наукових гуртків беруть участь близько 120 студентів 1-5 курсів. На факультеті діє Студентська
рада філософського факультету (голова – Апродова С.В., заступник голови – Балагура В.Р.),
Профбюро факультету (голова – Спересенко М.В.). Також функціонують: Студентське науковопрактичне товариство психологів (12 студентів), Тренінгова майстерня (14 студентів),
Навчальний проект “Кіноаналіз” (понад 20 студенів), гуртки “Лібертарні студії” (керівник –
Максимич Н.), а також “Політичний клуб” (керівники – доц. Гарбадин А.С. і студ. Максимич
Н.В.). Працює науково-консультаційний центр у студентському гуртожитку № 2 (керівник – доц.
Шипунов Г.В.). В рамках проектів МІГУС та МПЕН студенти факультету працюють над
розробкою культурологічної, релігієзнавчої та психологічної проблематики.
При кафедрі психології активно діє Психологічна лабораторія, яка провела 46 психологічних
заходів. Сумарна кількість відвідувачів – 3143. Кількість студентів-психологів, що відвідали
заходи – 1474 (46,8 %); кількість студентів ЛНУ, що відвідали заходи: 1133 (36 %); кількість
студентів інших ВУЗів, що відвідали заходи – 536 (17,2 %).
На базі кафедри теорії та історії культури діє студентський наукове культурологічне товариство
“Гілея”, в роботі якого беруть участь 20 студентів. Основні напрями роботи: культурологія, етика,
естетика і релігієзнавство. Діє кіноклуб, де відбуваються перегляди фільмів на актуальну тематику з
обговоренням, проводяться круглі столи. Видано 7 номер студентського культурологічного часопису
“Гілея: філософія культури постмодерної доби”. Зібрано матеріали для 8 номера часопису.
Загалом науково-дослідна робота студентів (НДРС) факультету здійснюється у формах: курсові
та магістерські роботи; участь студентів у роботі наукових, науково-практичних конференцій та
семінарів; участь у навчальних семінарах; волонтерська робота; участь студентів в організації та
проведенні наукових і науково-практичних конференції і семінарів; робота студентських товариств;
участь студентів у виконанні кафедральної наукової теми. Робота здійснювалась згідно із річними
планами. Студенти факультету перманентно мають зустрічі та круглі столи з провідними науковцями
та політичними діячами з України та за кордону. Викладачі ж надають консультації студентам, які
готуються до участі у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах студентських науково-дослідних робіт.
За результатами науково-дослідної роботи студентів:
студентка Ткачук Б.В. (6 курс, спеціальність “Культурологія”) отримала стипендію
Президента України на І сем. 2016-2017 н.р.;
студент Гуцал В.О. (3 курс, спеціальність “Політологія”) отримав академічну стипендія
імені С. Кемського на І семестр 2016-2017 н.р.;
студентка Боженко Ж.С. (3 курс, спеціальність “Політологія”) отримала академічна стипендію
Кабінету Міністрів України обдарованим студентам з числа інвалідів на 2016-2017 н.р.
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9 Публікації: (бібліографічний опис згідно з державним стандартом)
Монографії
Видано 5 монографій загальним обсягом 91,6 друк. арк.
Бібліографічний опис
Карамишева Н.В. Майбутнє. Логіко-філософське дослідження
/ Н.В. Карамишева. – Львів : Ліга-Прес, 2016. – 190 с.
Квас О. Теорія і практика духовно-морального виховання
старшокласників-вихованців інтернатних закладів засобами
української етнопедагогіки / Олена Квас, Світлана Волошин. –
Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 200 с.
Романюк А.С., Литвин В.С. Порівняльний аналіз політичних
інститутів країн Вишеградської групи та інших країн ЦентральноСхідної Європи / А.С. Романюк, В.С. Литвин. – Львів : ЛНУ імені
Івана Франка, 2016. – 548 с.
Сафонік Л. Буттєвість сенсу людського життя / Лідія
Сафонік. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 350 с.
Свобода як цивілізаційний принцип. У двох книгах. Книга 1.
Класичні концепції свободи та цивілізації у західноєвропейській,
філософській та політологічній традиціях / [В.М. Денисенко, І.Ю.
Остапець, Ю.О. Привалов]. – Київ-Львів : Ліга-Прес, 2016. – 232 с.

Обсяг, друк. арк.
11,2
12,5, у тім числі
автора ун-ту 6,5

44,2

21,9
13,5, у тім числі
автора ун-ту 7,8

Підручники
Видано 3 підручники загальним обсягом 32,8 друк. арк.
Бібліографічний опис
Історія політичної думки / за заг. ред. Н. М. Хоми [І. В.
Алєксєєнко, Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна та ін.]. – Л. : “Новий
Світ-2000”, 2016. – 1000 с.
Денисенко В. М. Теорія політики / В. М. Денисенко, В. С.
Бліхар, М. П. Требін, Л. Я. Угрин та ін. – Львів : Ліга-Прес, 2015.
– 668 с.
Філософія / Бліхар В.С., Карась А.Ф., Требін М.П. ; за ред.
В.В. Середи, М. Цимбалюка. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – 428 с.

Обсяг, друк. арк.
57,6, у тім числі
автора ун-ту 5,7
38,8, у тім числі
авторів ун-ту 18,8
24,9, у тім числі
автора ун-ту 8,3

Навчальні посібники
Видано 9 навчальних посібників загальним обсягом 210,4 друк. арк.
Бібліографічний опис
Баклицький І.О. Психодіагностика. Психологічний практикум
/ О. П. Баклицька, І. О. Баклицький, Р. І. Сірко, В. І. Слободяник. –
Львів : СПОЛОМ, 2015. – 464 с.
Була С. П. Інститут місцевого самоврядування : теоретикометодологічні засади та досвід практичної реалізації / С. П. Була.
– Л. : ПП Сорока Т.Б., 2016. – 244 с.
Вдовичин І.Я. Історія держави і права зарубіжних країн /
І.Я. Вдовичин. – Львів : Видавництво Львівської комерційної
академії, 2015. – 592 с.

Обсяг, друк. арк.
27,0, у тім числі
автора ун-ту 6,4
14,2

25,6
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Вдовичин І.Я. Історія політичних і правових вчень / І.Я.
Вдовичин. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії,
2016. – 492 с.
Галецька І. Клініко-психологічне дослідження / І. Галецька.
– Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 241 с.
Дахній А. Нариси історії західної філософії ХІХ-ХХ ст.* /
Андрій Дахній. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 488 с.
Осадчук І. Ю. Політичні інститути пострадянських країн :
порівняльний аналіз / І. Ю. Осадчук. – Львів : ЛНУ імені Івана
Франка, 2016. – 306 с.
Рижак Л. Філософія як рефлексія духу / Людмила Рижак.
– Вид. 2-е, перероб., доп. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015.
– 532 с.
Шведа Ю.Р. Псефологія* / Ю. Р. Шведа. – Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2016. – 396 с.
*гриф Міністерства освіти і науки України

24,2
14,1
38,4
24,7

30,7
32,1

Вісники
Видано 2 вісники загальним обсягом 32,2 друк. арк.
Серія, випуск
Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні
студії [Електронний ресурс]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені
Івана Франка, 2015. – Вип. 8. – 340 с. – Режим доступу до інформації :
http://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/02/visnyk08.pdf
Вісник Львівського університету. Серія філософські науки.
– Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип.
17. – 145 с.
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20,4

11,8

Журнали
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Бібліографічний опис
Соціогуманітарні проблеми людини. – Львів : Інститут
соціогуманітарних проблем людини, 2015. – Вип. 8. – 142 с.
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Політологія : енциклопедичний словник / [В. М. Денисенко,
Л. Я. Угрин, Н. М. Хома] ; за ред. д-ра філос. наук, проф. В. М.
Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 406 с.
Політологічний енциклопедичний словник / уклад. : [Л. М.
Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін.] ; за ред. М. П.
Требіна. – Х. : Право, 2015. – 816 с.

Обсяг, друк. арк.
23,6, у тім числі
авторів ун-ту 6,2
61,9, у тім числі
автора ун-ту 1,4
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Інші видання
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Бібліографічний опис
Тези звітної наукової конференції філософського факультету /
Відп. за випуск Л. Рижак, В. Литвин. – Львів : Видавничий центр
ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 268 с.
Тези міжнародної конференції “Філософія діалогу й порозуміння
в побудові світової спільнот”. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка,
2016. – 286 с.
Психологічні проблеми сучасності : Тези ХІІΙ науковопрактичної конференції студентів та молодих вчених, Львів, 11–
12 травня 2016 року. – Львів, 2016. – 72 с.
Тези студентської наукової конференції філософського
факультету “Дні науки 2016” / Відп. за випуск Л.В. Рижак, В.С.
Литвин, І.М. Бойко. – Львів : Малий видавничий центр філософського
факультету Львівського національного університету імені Івана
Франка, 2016. – 76 с.

Обсяг, друк. арк.
16,7
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4,5

4,7
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and legal forms of local self-government : correlation, formalization and schematization of the
22

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
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наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, В. Литвин. –
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Львів : ЛНУ імені Івана
Франка, 2016. – Вип. 13. – С. 200–204. – 0,31 д.а.
92) Хома Н. Урбанізований простір у вимірі політики / Н. М. Хома // Тези звітної наукової
конференції філософського факультету за 2015 рік / Відп. за випуск Л. Рижак, В. Литвин.
– Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 176–180. – 0,31 д.а.
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Франка, 2016. – С. 189–192. – 0,25 д.а.
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Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 221–222. – 0,13 д.а.
99) Шурко О. Інституційний вимір політичної культури / О. Б. Шурко // Тези звітної наукової
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10 Конференції: стислий звіт про проведення конференцій на базі університету (0,5 с.
про кожну конференцію):
Викладачі та аспіранти факультету взяли участь у 57 наукових конференціях різних рівнів:
міжнародних – 35 (у тім числі за кордоном – 11) і 22 вітчизняних: всеукраїнських – 14, регіональних –
8 та виголосили на них 167 доповідей.
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За звітний період на факультеті проведено 8 конференцій (враховуючи звітну університетську)
з них: 2 – міжнародні, 2 – всеукраїнські, 4 – регіональних. Також проведено 1 круглий стіл.
25-26 листопада 2015 р. відбулась науково-практична конференція “Індивідуальний супровід
осіб із спектром аутистичних порушень: проблема диференційованого оцінювання” (м. Львів). Її
організаторами виступили кафедра психології Львівського національного університету імені Івана
Франка, а співорганізаторами – Міністерство освіти і науки України, департамент освіти і науки
Львівської облдержадміністрації, Експериментальний навчальний заклад Всеукраїнського рівня
Львівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат “Довіра”, ГО “Справа Кольпінга в Україні”.
У роботі конференції взяли участь близько 70 учасників, із яких представники департаменту вищої
освіти, департаменту загальної, середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України,
Центральної психолого-медико-педагогічної консультації, викладачі Львівського національного
університету ім. Івана Франка, Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки
(м. Луцьк), Рівненського інституту Університет “Україна” (м. Рівне), Інституту післядипломної освіти
(Івано-Франківська і Львова), спеціалісти департаменту освіти і науки ЛОДА, директори та педагоги
навчально-реабілітаційних центрів, ДНЗ, науковці провідних університетів країни, лідери громадських
організацій, батьки дітей з особливими потребами. Проведене пленарне засідання (10 доповідей,
працювали дві секції (20 доповідей), проведено круглий стіл. Учасники конференції обговорили
проблеми, пов’язані з диференційованим оцінюванням в інклюзивних школах. Учасники отримали
сертифікати участі у конференції.
1-8 лютого 2016 року відбулася звітна наукова конференція співробітників університету
за 2015 рік. Вона проведена згідно з програмою. У ній взяли участь викладачі кафедр та аспіранти.
Тематика доповідей відповідала кафедральним темам, що виконуються в межах робочого часу
викладачів. У доповідях обговорено проблеми: формуванням політичних уявлень особистості;
соціально-психологічної адаптації на різних вікових етапах, психокорекції, психологічного супроводу в
освітньому процесі; правової антропології, духовності у філософсько-релігійному дискурсі, феномену
свободи, кризи культури та сакральної традиції української культури; становлення та розвиток
політичної науки в Україні; проблеми, пов’язані з особливістю демократичного транзиту в умовах
глобалізації; дослідження сучасних форм політичного активізму, використання соціальних мереж у
політичному житті України і проблеми трансформації політичних систем в умовах конфліктної
ситуації. Значну увагу приділено особливостям становлення та функціонування політичних
інститутів в Україні й інших країнах світу та необхідності узагальнення властивостей перебігу
політичного процесу в нашій державі. Розглядалися проблеми контекстуальності соціальних
смислів та їхнього парадигмального визначення залежно від онтологічних, епістемних та етикопрактичних філософських підходів. Заслухано й обговорено 85 доповідей. Результати виступів
на конференції відображено у збірнику Тези звітної наукової конференції філософського факультету /
Відп. за випуск Л. Рижак, В. Литвин. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. –
268 с.
10-11 березня 2016 р. проведена міждисциплінарна науково-практична конференція “Правові
та соціальні аспекти інклюзії дітей з особливими потребами” (м. Львів). Організатори: Львівський
національний університет імені Івана Франка (кафедра психології); співорганізатори: МОН України,
Львівська міська рада, Львівська обласна держадміністрація, Інститут соціогуманітарних проблем
людини ЗНЦ НАН України, ГО “Справа Кольпінга в Україні”. Кількість учасників: понад 100
осіб. Представлені навчальні заклади та наукові установи: МОН України (відділ інклюзивної
освіти та інтернатних закладів), Мінсоцполітики України, Центральна психолого-медико-педагогічної
консультація, Інститут інноваційних технологій та змісту освіти, Інститут корекційної педагогіки і
психології НПУ імені М. П. Драгоманова, Львівський національний університет імені І. Франка,
Івано-Франківський обласний інститут післядипломної освіти, загальноосвітня школа для дітей
з важкими порушеннями мовлення (м. Львів), Благодійний фонд “Дитина з майбутнім” (м. Київ),
спеціалісти департаменту освіти і науки ЛОДА, департаменту соціального захисту населення ЛОДА,
центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді, вчителі, психологи, правозахисники, керівники
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громадських організацій і благодійних фондів. Під час конференції відбулося пленарне засідання (8
доповідей), працювало 3 секції, відбувся круглий стіл. Обговорені результати експерименту навчання
дітей з обмеженими можливостями в інклюзивному просторі України. Учасники отримали сертифікати
участі у конференції.
11-12 травня 2016 р. відбулась щорічна наукова студентська конференція філософського
факультету “Дні науки-2016”, в рамках якої працювали три секції (філософії, політології та
культурології). Кількість учасників конференції склала майже 80 осіб. Серед них: майже 60 студентів
факультету, 8 студентів інших університетів, 9 аспірантів, 1 учень школи. Було опубліковано 34
студентських і аспірантських тез, які висвітлено у збірнику тез студентської наукової конференції
філософського факультету “Дні науки 2016”: Тези студентської наукової конференції філософського
факультету “Дні науки 2016” [Електронний ресурс] / Відп. за випуск Л.В. Рижак, В.С. Литвин,
І.М. Бойко. – Львів : Малий видавничий центр філософського факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка, 2016. – 76 с. – Режим доступу : http://filos.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2013/10/Тези.-12-pt.pdf
11-12 травня 2016 р. відбулась ХІІІ Науково-практична конференція студентів та молодих
вчених “Психологічні проблеми сучасності”. Конференція була організована Студентським науковопрактичним товариством психологів спільно із кафедрою психології філософського факультету,
а проведена була в рамках Днів науки філософського факультету. У роботі конференції взяла участь
понад 60 студентів і аспірантів, серед яких як з Львівського національного університету ім. І. Франка, так
і з інших ВНЗ України. За результатами конференції видано збірник тез доповідей (28 тез). На
пленарному засіданні аспірантами проголошено доповіді із описом результатів їхніх наукових
пошуків. Робота конференції проходила у 3 секціях: “Психологічні проблеми навчання, профорієнтації
та працевлаштування”, “Теоретичні та прикладні аспекти клінічної психології та психології здоров’я”
та “Особистість і суспільство: актуальні проблеми соціальної психології”, роботою яких курували
викладачі кафедри психології доценти Д. І. Бородій, О. С. Штепа, І. І. Галецька, Л. І. Дідковська,
В. А. Гупаловська, А. О. Вовк. Обговорено питання професійного самовизначення і самоздійснення
молоді, стресостійкості особистості в умовах кризового суспільства, етнічної толерантності, ставлення
до фінансових аспектів життя й ін. Учасники отримали сертифікати участі у конференції. Видано
матеріали/збірник тез конференції: Психологічні проблеми сучасності: Тези ХІІΙ науково-практичної
конференції студентів та молодих вчених. Львів, 11-12 травня 2016 року [Електронний ресурс]. –
Львів, 2016. – 72 с. – Режим доступу : http://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/10/Tezi_SNPT.pdf
30 травня 2016 р. відбувся круглий стіл “Іван Франко в інтелектуальному просторі України
та світу”, організований філософським факультетом Львівського національного університету ім. І.
Франка. Одним із співорганізаторів заходу був Інститут Івана Франка НАН України. В ході заходу
зосереджено увагу на рецепції Франкової прози у тогочасній європейській критиці і в перекладацькій
справі. Під час обговорення проблематики круглого столу науковці порушили питання цивілізаційного
вибору України в працях Івана Франка.
9-10 червня 2016. проведено міждисциплінарну науково-практичну конференцію “Права
осіб з обмеженими можливостями: дуальна освіта, соціальні та медичні послуги” (м. Львів). Із
співорганізаторів – Львівський національний університет імені Івана Франка (кафедра психології),
департамент освіти і науки Львівської ОДА, Інститут соціогуманітарних проблем людини ЗНЦ
НАН України, ГО “Справа Кольпінга в Україні”, КЗ ЛОР НРЦ “Довіра”. Кількість учасників: 60
осіб. Були представлені навчальні заклади і наукові установи: Львівський національний університет
ім. Івана Франка, Український Католицький університет (Львів), Львівський обласний інститут
післядипломної освіти, депутати обласної та міської ради, спеціалісти департаменту освіти і науки
ЛОДА, центру соціальних служб сім’ї, дітей і молоді, вчителі, психологи, правозахисники, керівники
громадських організацій і благодійних фондів з України. Проведене пленарне засідання (10 доповідей),
працювали дві секції, проведено круглий стіл “Реалізація прав і обов’язків осіб із порушеннями
психофізичного розвитку: освітній, медичний та соціальний вимір”. Учасники отримали сертифікати
участі у конференції.
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22-24 червня 2016 р. з ініціативи кафедри філософії філософського факультету і силами її
колективу проведено Міжнародну конференцію “Філософія діалогу й порозуміння в розбудові
європейської і світової спільнот”. У конференції взяли участь близько 150 учасників, із них з-за
кордону близько 30 (зокрема з Польщі, Словаччини, Румунії, Німеччини, США, Лівану, Китаю). У
дискусіях брали участь відомі вчені з Інституту філософії НАН України та з університетів Києва,
Харкова, Полтави, Дніпра, Донецька, Сум, Чернігова, Чернівців, Одеси тощо. Однією із провідних
наукових тематизацій конференції стояла проблема актуальності так званого “втіленого розуму”,
яка стосується пошуку мисленнєвих засобів подолання картезіанського дуалізму між тілом і душею
та пошуку ментально-культурних практик, спрямованих на глобальне взаєморозуміння між людьми.
Визначено, що базовою етичною підставою порозуміння є, зокрема, формування громадянської
ідентичності як новітнього соцієтального феномену. Розглядалися питання змін у гендерному
дискурсі в європейському і українському контекстах. Проаналізовано вплив сучасних світоглядних
парадигм на смислове наповнення таких понять, як фемінність і маскулінність. Розглянуто сучасні
стратегії комунікативних процесів гендерного дискурсу. Висвітлювався вплив глобальних тенденцій
на становлення концепту особової відповідальності. Окреме пленарне засідання було присвячено
ретроспективному аналізу місця та ролі Львівсько-Варшавської філософсько-математичної школи,
представники якої залишили помітний доробок, зокрема, в аспекті пошуку метафізичних засад
порозуміння між двома Світовими війнами. Також обговорювалася специфіка аксіологічних факторів
формування української ідентичності та духовної культури в аспекті теоретичних і практичних
засад продуктивного діалогу між різними соціально-політичними, релігійними і культурними групами
в Україні. Проаналізовано постколоніальні особливості розвитку “діалогу-культур” та наслідки
відсутності продуктивного діалогу, що може призводити до міжкультурних та міжрелігійних війн,
нової хвилі тероризму тощо. Учасники конференції прийшли до спільного висновку, що ті сили
в країні, які не поділяють європейських цінностей і не здатні до діалогу, можуть опинитися поза
демократичним цінностями сучасного громадянського цивілізаційного розвитку. За результатами
конференції видано відповідний тематичний збірник тез: Тези міжнародної конференції “Філософія
діалогу й порозуміння в побудові світової спільнот”. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2016. –
286 с. Також за результатами конференції готується монографія.
7-8 жовтня 2016 р. відбулась всеукраїнська наукова конференція із міжнародною участю
“Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи). Серед
організаторів конференції – кафедра політології Львівського національного університету ім. І. Франка.
У відкритті конференції та вітальному слові взяли участь: Мельник Володимир Петрович, ректор
Львівського національного університету імені Івана Франка; Синютка Олег Михайлович, голова
Львівської обласної державної адміністрації; Юринець Оксана Василівна і Хміль Михайло Михайлович,
народні депутати України, проф. Романюк А.С. тощо. Конференція проводилась за такими секціями:
партійні і виборчі системи: інституційно-процесуальна кореляція, українські партії і багатопартійність,
партії та партійні системи: світовий досвід. Виступала низка учасників конференції із різних міст
України (Київ, Харків, Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, Рівне, Острог, Дніпро, Луцьк), а
також з інших країн (Ізраїль, США, Польща, Словаччина, Росія). Кількість учасників конференції
склала понад 70 осіб. За результатами конференції готується збірник наукових статей і тез.

Звіт заслухано і затверджено на Вченій раді філософського факультету. Протокол № ____
від _____________ 2016 року.
Декан філософського факультету _______________________ доц. Л.В. Рижак
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ІНФОРМАЦІЯ
про науково-дослідну роботу студентів (НДРС)
філософського факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік
1. Кількість студентів ВНЗ денної форми навчання станом на 1 жовтня 2016 року – 639 осіб.
2. Структури, які здійснюють організацію НДРС у ВНЗ в цілому, а також на рівні кафедр та
факультетів (Рада з НДРС, Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих
вчених, органи студентського самоврядування, відділ у структурі ВНЗ, добровільні об’єднання
студентів тощо; можна представити у вигляді схеми). Зазначити їхні функції (діяльність):
Методична Рада
філософського
факультету
Голова – кандидат
філос. наук, ас.
Власевич Т.В.

Вчена Рада філософського
факультету
Голова – декан, кандидат філос.
наук, доц. Рижак Л.В.
Заступник голови – доктор
філос. наук, проф. Карась А.Ф.
Секретар – ас. Стельмащук Х.Р.

Добровільні об’єднання і
товариства студентів:
1. Тренінгова майстерня
2. Навчальний проект
“Кіноаналіз”
3. Студентське науковопрактичне товариство
психологів (СНПТ)
4. “Лібертарні студії”
5. Науково-консультаційний
центр у студентському
гуртожитку

Організація НДРС на
кафедрах:
Відповідальний за НДРС –
ас., заступник декана з
навчально-виховної роботи
Власевич Т.В.

Навчально-методичні
кабінети:
1. Навчально-методичний
кабінет філософії
(Завідувач – Миськів О.Ф.)
2. Навчально-методичний
кабінет мистецтвознавства
(Завідувач – Гучко Г.І.)

Інші підрозділи:
1. Навчальна лабораторія
при кафедрі психології
2. Лабораторія етики та
естетики
3. Психологічна служба
університету
4. Центр політичних
досліджень

Студентське
самоврядування:
1. Студентська рада:
Голова – студ. ІІІ курсу
Апродова С.В.
2. Профбюро факультету:
Голова – студ. Спересенко М.В.

Студентські гуртки:
1. Психологічний (голова –
доц. Галецька І.І.)
2. Політологічний
(Політичний клуб) (голова –
доц. Гарбадин А.С.)
3. Культурологічний
(голова – доц. Колесник І.М.)
4. Філософський (голова –
доц. Височанський Р.Р.)

Студентське наукове
товариство (голова – асп.
кафедри теорії та історії
культури Мокрик Р.Р.)

Наукові видання факультету:
1. “Вісник Львівського
університету”. Серії:
філософські науки,
філософсько-політологічні
студії, психологічні науки
2. “Соціогуманітарні
проблеми людини”
3. “Гілея”

3. Залучення студентів до виконання госпдоговірних та держбюджетних тем, що виконуються у
ВНЗ:
Кількість
Кількість студентів,
Кількість
Кількість студентів,
госпдоговірних
залучених до виконання
держбюджетних залучених до виконання
тем
госпдоговірних тем
тем
держбюджетних тем
1
2
3
4
4. Залучення студентів до виконання вітчизняних та міжнародних проектів (ґрантів), що виконуються
у ВНЗ:
Кількість
вітчизняних проектів
1
Кількість
міжнародних
проектів (ґрантів)
1

Кількість студентів,
залучених до виконання
вітчизняних проектів
2

Категорія залучених
студентів (курс
навчання)
3

Форма залучення
(види виконуваних
робіт)
4

Кількість студентів,
залучених до виконання
міжнародних проектів
(ґрантів)
2

Категорія залучених
студентів (курс
навчання)

Форми залучення
(види виконуваних
робіт)

3

4

5. Залучення студентів до наукової роботи у позанавчальний час:
Назва форми наукової
діяльності студентів

Форми залучення
(види виконуваних робіт)

1
Студентські наукові
гуртки
(психологічний,
культурологічний,
політологічний,
філософський)

2
Обговорення сучасник наукових
проблем і напрямків
дослідження, планів і
результатів студентських
наукових досліджень в рамках
засідань гуртків, круглих столів
та методологічних семінарів.
Обговорення актуальних проблем,
сучасних наукових текстів та
студентських дослідницьких робіт
в галузях культурології, етики,
естетики та релігієзнавства.
Видання студентського
культурологічного часопису
„Гілея: філософія культури
постмодерної доби”.

Товариства:
Студентський наукове
культурологічне
товариство “Гілея”

Студентське науковопрактичне товариство
психологів (СНПТ)

Проведення психологічних
досліджень, обговорення питань
молоді, проведення тренінгів,
семінарів, лекцій, обговорення
актуальних тем. Проведення
конференції “Психологічні
проблеми сучасності”.

Кількість
залучених
студентів
3
120

Курс
навчання
студентів
4
1-5

20

1-5

12

1-5

“Лібертарні студії”

Об’єднання:
Тренінгова майстерня

Навчальний проект
“Кіноаналіз”

Політологічні та політичні
дослідження, аналіз цінностей
лібералізму та інших політичних
ідеологій сучасності
Розвиток комунікативних
навичок та вмінь проводити
соціально-психологічні тренінги
шляхом участі в тренінговій
груповій роботі.
Перегляд кінофільмів і
обговорення їх змісту з метою
навчитися аналізувати ситуації
взаємодії, ознайомитися із
різноманітними способами
роботи практикуючого
психолога.

10

1-5

Всього 42
14

1-4

20

1-5

Всього 34

клуби за інтересами
проблемні групи
наукові, науковометодичні, науковопрактичні семінари
інші (навести назву)
6. Наукова робота студентів на базі структурних підрозділів:
Назва підрозділу

1
навчально-наукові центри
науково-дослідні лабораторії
студентські конструкторські бюро
студентські проектно-технологічні бюро
дослідні господарства
творчі майстерні
центри науково-технічної творчості молоді
інші (навести назву)

Форми залучення
(види виконуваних
робіт)
2

Кількість
залучених
студентів
3

Курс
навчання
студентів
4

7. Кількість захищених бакалаврських, магістерських і дипломних робіт – 90 (роботи студентів
денної форми навчання), 40 (робіт студентів заочної форми навчання).
8. Кількість наукових публікацій студентів (статей, тез доповідей) за результатами їхньої науководослідної роботи
6/62:
у співавторстві статті (3), тези доповідей на конференціях (0);
самостійних статті (3), тези доповідей на конференціях (62).
9. Кількість охоронних документів на винаходи, отриманих студентами:
у співавторстві __________,
самостійно _______________.
10. Інформація про проведені на базі вищого навчального закладу міжнародні та всеукраїнські
студентські конференції:

Назва
конференції
1
13-та науковопрактична
конференція
студентів та
молодих вчених
“Психологічні
проблеми
сучасності”
Щорічна
наукова
студентська
конференція
філософського
факультету
“Дні науки2016”

Статус конференції
(міжнародна,
всеукраїнська)
2

Загальна
кількість
учасників
3

Кількість
учасників від
інших ВНЗ
4

Кількість закордонних
учасників, назви країн

Міжнародна

60

3 + 1 учень
школи

-

Всеукраїнська

80

8 + 1 учень
школи

-

5

11. Організація міжфакультетських, загальноуніверситетських масових заходів: конкурсів, олімпіад,
оглядів, виставок студентської наукової творчості тощо (у довільній формі).
12. Участь студентів у міжнародних (за межами України) заходах та програмах (конференціях,
конкурсах, олімпіадах, виставках; освітніх проектах, програмах обміну студентами, програмах
міжнародних обмінів з отриманням двох дипломів тощо).
Назва заходу,
програми
1

2

Кількість залучених
студентів
3

Програма обміну
“Erasmus+”

Греція

1*

Програма обміну
“Erasmus+”

Республіка
Польща

1**

Назва країни

Результат участі
4
Вдосконалення знань про
особливості вивчення
психології за кордоном
Вдосконалення знань про
особливості міжнародного
співробітництва в регіоні

* Ожайська С., спеціальність психологія.
** Філінський В., спеціальність політологія.
13. Форми заохочення студентів ВНЗ за результатами науково-дослідної роботи:
Назва форми заохочення
Стипендії:
Президента України
Верховної Ради України
Кабінету Міністрів України
Інших установ та фондів
Іменні премії:
Академічна стипендія імені С. Кемського
Декан філософського факультету

Прізвище, ініціали, курс
Ткачук Б.В., VI курс, культурологія
Боженко Ж.С., ІІІ курс, політологія
Гуцал В.О., ІІІ курс, політологія
______________

доц. Л.В. Рижак

ЗВІТ
ПРО НАУКОВУ РОБОТУ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ
ЗА 2016 РІК
Теми, які виконуються у межах робочого часу
Тема “Психологічні детермінанти розвитку особистості в умовах соціально-політичної
трансформації українського суспільства”. Науковий керівник – канд. філос. наук, проф. Грабовська С. Л.
Номер держреєстрації: 0115U003560.
Основні результати
Досліджено мотивацію самоставлення літніх людей, в яких домінує різний емоційний
тонус. З’ясовано, що сильно виражені стенічні емоції покращують самоприйняття, а висока
напруженість фрустраційних реакцій пов’язана зі стійкими сумнівами щодо цінності своєї
особистості. Виявлено суперечності у самоставленні осіб похилого віку, які мають підвищений
емоційний тонус: сильні астенічні емоції пов’язані як з негативним самоставленням (внутрішні
конфлікти, самоприниження, самозвинувачення, знижена самоцінність, закритість), так і з
позитивним (самоприйняття). Виявлено особливості становлення громадянської ідентичності
особистості, з’ясовано суперечності в усвідомленому та неусвідомленому сприйнятті себе як
громадянина України, а також взаємозв’язки між громадянською ідентичністю і еміграційними
настроями населення. До аналізу громадянської ідентичності як багатогранного соціальнопсихологічного феномену запропоновано застосовувати конструктивний підхід, бо в контексті
цього підходу громадянська ідентичність може розглядатися як динамічна система конструктів,
в якій зосереджені уявлення людини про себе як громадянина, що супроводжуються
оціночними і смисловими проявами. Емпірично перевірено розроблену психологічну модель
сексуальності людини. Здійснено емпіричне дослідження особливостей сексуальності жінок та
чоловіків різного віку, з різними умовами проживання, рівнем доходу і рівнем релігійності, які
проживають у сільській та міській місцевості. Проаналізовано уявлення чоловіків та жінок про
їхню сексуальність. Виокремлено фізичний, душевний і духовний рівень прояву сексуальності.
Здійснено порівняльний аналіз особливостей сексуальності жінок та чоловіків.
За звітний період захищено три кандидатських дисертації (Василець Н.М., Горбаль І.С.,
Сеник О.М.).
За звітний період бібліографія: 1 монографія, 2 навчальних посібники, 47 статей, 32 тези доповідей
на конференціях.
Тема “Філософські парадигми сучасного цивілізаційного розвитку: остання третина ХХ –
початок ХХІ століть”. Науковий керівник – д-р філос. наук, проф. Карась А. Ф. Номер
держреєстрації: 0115U003722.
Основні результати
Дослідження зосереджено довкола пошуку сучасних засад філософії діалогу й порозуміння у
побудові європейської та світової спільнот у контексті глобальних викликів. Окреслено перспективи
пошуку форми філософської рефлексії, яка передбачає посилення етичної складової мислення,
пов’язаного з преображенням чуттєво-емоційної природи людини і культури в аспекті сприйняття
індивідуальної свободи як відповідальності моральної і правової. Визначено, що етичною підставою
порозуміння є формування громадянської ідентичності як новітнього соцієтального феномену.
Проаналізовано вплив глобальних тенденцій на становлення концепту особової відповідальності. На
основі дистанціювання від умоглядної філософії і за участю звернення до традиції екзистенціалізму,
показано, що сучасна філософія неможлива поза персонально зорієнтованим виміром самоздійснення
в межах буттєвої вкоріненості. Досліджено громадянський тип етичної поведінки, який засновується
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на добровільній та солідарній соціальній єдності. Аргументовано, як і чому громадянська етика
спрямовує сучасну соціальність у напрямку поваги до різноманіття, гідності і свободи людини.
Окреслені теоретичні моделі інформаційного суспільства, з’ясовано, що перехід від індустріального до
постіндустріального суспільства завершився утвердженням масового добробуту і масової демократії.
Показано, що впровадження високотехнологічних інформаційно-орієнтованих форм виробництва та
поява Інтернету зумовили перехід у нову форму суспільства – мережеве суспільство. Розглянуто
зміну гендерного дискурсу в європейському та українському контексті, проаналізовано вплив зміни
світоглядних парадигм на смислове наповнення таких понять як фемінність і маскулінність.
Досліджено теоретичні і практичні засади становлення діалогу між різними соціально-політичними,
релігійними і культурними групами в Україні, а також проаналізовано постколоніальні особливості
розвитку “діалогу-культур”. Встановлено, що поняття “діалог культур”, попри його позитивну
конотацію, варто застосовувати з обережністю, зважаючи на обставини, в яких воно протікає. За
наслідками дослідження підготовлено низку наукових статей, в яких проаналізовано вплив
інформаційного суспільства на сучасний глобальний цивілізаційний розвиток.
За звітний період захищено одну кандидатську дисертацію (Ференц О.І.).
За звітний період бібліографія: 1 монографія, 1 підручник, 1 навчальний посібник, 1 вісник,
21 стаття, 35 тез доповідей на конференціях.
Тема “Політичний процес в Україні у контексті світового досвіду”. Науковий керівник –
канд. філос. наук, проф. Поліщук М. В. Номер держреєстрації: 0116U001656.
Основні результати
Проаналізовано особливості політичного процесу в Україні в контексті формування та
функціонування місцевих органів влади за результатами місцевих виборів у жовтні 2015 року.
Досліджено особливості реформування політичної системи України у 2016 році. Вивчено
особливості взаємодії влади і політичних сил, влади та суспільства, а також політичних партій і
суспільства в умовах війни на Донбасі. З’ясовано особливості формування і реалізації стратегії і
тактики зовнішньої політики. Визначено основні можливості та загрози на зовнішньо- та
внутрішньополітичному рівнях для стабілізації політичної ситуації в Україні й окреслено
перспективи подолання регіонального, мовного/ідеологічного соціополітичних поділів в межах
українського суспільства.
Вивчено причини і наслідки урядово-парламентської кризи початку 2016 року, здійснено
аналіз ймовірності проведення дострокових парламентських виборів, як наслідку парламентської
кризи. Досліджено напрямки децентралізації, які задекларовані у проекті змін до Конституції
України, окреслено сильні та слабкі сторони цих змін, а також визначено основні виклики, які
містяться у напрямках децентралізації, задекларованих у проекті змін до Основного закону.
Проаналізовано передумови становлення та розвитку партійних, виборчих, урядових та
парламентських інститутів країн Вишеградської групи й інших країн Центрально-Східної Європи,
проведено зведений аналіз урядової стабільності в країнах означеного регіону й Україні, вивчено
моделі та інституційно-процесуальні особливості і типи напівпрезидентської системи державного
правління в країнах Європи. Здійснено порівняльний аналіз політичних інститутів різних країн
світу та вивчено проблеми політичних систем і режимів сучасності.
Проаналізовано процес формування та особливості діяльності суспільно-політичних рухів
у країнах Центрально-Східної Європи, досліджено специфіку їх трансформації у політичні
партії, з’ясовано роль суспільно-політичних рухів у процесі трансформації політичних систем
країн Центрально-Східної Європи.
За звітний період захищено одну кандидатську дисертацію (Чміль І.І.).
За звітний період бібліографія: 1 монографія, 1 підручник, 3 навчальні посібники, 1 словник,
22 статті, 18 тез доповідей на конференціях.
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Тема “Українська культура: виклики сучасності”. Науковий керівник – д-р філос. наук,
проф. Сінькевич О. Б. Номер держреєстрації: 0116U001701.
Основні результати
Досліджено вплив процесів глобалізації і глобальної експансії інформаційного суспільства
на трансформацію механізмів ідентичності. Доведено, що розмивання традиційних патернів
ідентичності виявляє різноспрямовані орієнтири ідентифікаційних процесів. На одному полюсі
об’єктом ідентифікації стає космополітичне всесвітнє громадянство, в основі якого лежать
принципи глобалізму. На другому полюсі залишається проблема формування адаптованої до
сучасних умов моделі національно-цивілізаційної ідентичності. Досліджено проблему соціальної
довіри в контексті міфологізації сучасного українського суспільства. Проаналізовано окремі елементи
сучасної соціальної міфології в українській культурі через призму війни, пропаганди. Розглянуто
феномен української інтелігенції в контексті проблеми культурної еліти. Визначено моральноетичні маркери здоров’я культури: здатність і свідома готовність до персонального і спільнотного
осмислення добра, творення простору спільної домівки; персональна відповідальність за майбутнє.
Наголошено на необхідності вироблення аутентичної етики і культури; самостійного, критичного
мислення; морального гартування волі, стійких моральних переконань, гуманістичних принципів,
апробованих життям. Виявлено основні важелі впливу на морально-етичну сферу процесів
модернізації сучасного релігійного середовища.
За звітний період захищено одну докторську дисертацію (Сінькевич О.Б.).
За звітний період бібліографія: 1 журнал, 27 статей, 44 тези доповідей на конференціях.
Тема “Історія української філософії в контексті європейської духовної культури”. Науковий
керівник – д-р філос. наук, проф. Пашук А.І. Номер держреєстрації: 0116U001700.
Основні результати
Виявлено загальні й особливі закономірності розвитку європейської і української філософії,
з’ясовано специфіку співвідношення філософії та духовної культури в Україні, розкрито основні
чинники розвитку української філософії в її генетичному зв’язку з конкретно-історичними умовами
буття суспільства, духовним життям українського народу і духовною культурою в цілому, здійснено
порівняльний аналіз зв’язку філософії і духовної культури в європейській і українській філософській
традиції.
За звітний період бібліографія: 1 монографія, 1 підручник, 1 навчальний посібник, 2 статі, 8 тез
доповідей на конференціях
Інші форми наукової діяльності
На філософському факультеті діє дві спеціалізовані вчені ради:
Д 35.051.02 – соціальна філософія та філософія історії, філософська антропологія, філософія
культури та історія філософії. Голова ради – д-р філос. наук, проф. Мельник В. П., заступник
голови – д-р філос. наук, проф. Пашук А. І., секретар ради – канд. філос. наук, доц. ЛіщинськаМилян О. І. Членами ради є професори: Альчук М. П., Гапон Н. П., Денисенко В. М., Карась А. Ф.,
Кашуба М. В., Лиcий В. П. До складу ради входять доктори філос. та політ. наук. За період з
01.11.2015 до 31.10.2016 рр. на 7 засіданнях спеціалізованої вченої ради відбулися захисти 4
дисертацій: 2 – докторські, 2 – кандидатські. Серед них: 1 докторська дисертація – працівником
факультету, а 2 кандидатські дисертації – працівниками інших ВНЗ; 1 кандидатська дисертація –
випускником аспірантури ЛНУ імені Івана Франка.
Д 35.051.17 – політичні інститути і процеси, теорія та історія політичної науки. Голова ради –
д-р політ. наук, проф. Денисенко В. М., заступник голови – д-р політ. наук, проф. Вдовичин І. Я.,
секретар ради – канд. політ. наук Бунь В. В. Членами ради є професори Романюк А. С., Гапон Н. П.,
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Вдовичин І. Я., Мельник В. П. та доцент Хома Н. М. До складу ради входять д-ри та кандидати
політ. наук, д-ри філософ. та іст. наук. За період з 01.11.2015 до 31.10.2016 рр. на 21 засіданні
спеціалізованої вченої ради відбулися захисти 16 дисертацій: 2 – докторських, 14 – кандидатських.
З них: 5 кандидатських дисертацій випускників аспірантури ЛНУ імені Івана Франка (в тому числі
3 – співробітників); 8 кандидатських дисертацій – сторонніми працівниками/працівниками інших
ВНЗ; 1 кандидатська дисертація – здобувачем ЛНУ імені Івана Франка; 2 докторські дисертації –
працівниками інших ВНЗ.
Працівники факультету також є членами інших спеціалізованих вчених рад, зокрема: проф.
Квас О.В. – член спеціалізованої вченої ради Д 36.053.01 у Дрогобицькому державному педагогічному
університеті імені Івана Франка; проф. Островська К.О. – член спеціалізованої вченої ради Інституту
корекційної педагогіки і психології НПУ ім. М. Драгоманова за спеціальністю 19.00.08 – спеціальна
психологія; проф. Романюк А.С – член спеціалізованої вченої ради К 35.051.26 у Львівському
національному університеті імені Івана Франка.
За звітний період прорецензовано 21 дисертаційну роботу: 4 докторських дисертації (із них:
проф. проф. Лисий В.П. – 1, проф. Альчук М.П. – 1, проф. Кашуба М.В. – 1, доц. Хамар У.В. – 1)
та 17 кандидатських дисертацій (із них: проф. Квас О.В. – 1, проф. Кизименко Л.Д. – 1, доц.
Мащак С.О. – 1, проф. Романюк А.С. – 1, доц. Литвин В.С. – 1, доц. Стеценко В.І. – 1, доц. Король
Н.М. – 1, доц. Шипунов Г.В. – 1, доц. Бунь В.В. – 2, доц. Гарбадин А.С. – 4, доц. Шиманова О.В.
– 2, проф. Вдовичин І.Я. – 1.).
Підготовлено 6 відгуків на автореферати докторських дисертацій (з них: проф. Карась А.Ф. –
3, проф. Альчук М.П. – 2, проф. Денисенко В.М. – 1) та 13 відгуків на автореферати кандидатських
дисертацій (з них: проф. Грабовська С.Л. – 2, проф. Партико Т.Б. – 2, доц. Колесник І.М. – 2,
проф. Денисенко В.М. – 2, доц. Хома Н.М. – 4, доц. Шиманова О. В. – 1).
Викладачі факультету опонували на захистах дисертаційних робіт: 6 докторських дисертацій
(з них: проф. Карась А.Ф. – 1, проф. Романюк А.С. – 1, проф. Денисенко В.М. – 1, доц. Хома Н.М. –
3) і 12 кандидатських дисертацій (з них: проф. Романюк А.С. – 3, доц. Була С.П. – 1, доц. Король
Н.М. – 1, проф. Денисенко В.М. – 2, доц. Хома Н.М. – 3, доц. Шипунов Г.В. – 1, проф. Вдовичин
І.Я. – 1).
Підготовлено 1 експертний висновок про дисертаційній роботі (проф. Гапон Н.П.).
На факультеті виходить “Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки” (відп.
ред. – проф. Карась А.Ф., відп. секретар – к. філос. н. Откович К.В.), “Вісник Львівського університету.
Серія: Філософсько-політологічні студії” (відп. ред. – проф. Денисенко В.М., відп. секретар –
доц. Угрин Л.Я.), “Вісник Львівського національного університету. Серія: Психологічні науки”
(відп. ред. – проф. Островська К.О., відп. секретар – асист. Перун М.Б.), спільно з Західним науковим
центром НАН України видається журнал “Соціогуманітарні проблеми людини” (головний редактор
журналу – проф. Мельник В.П., відп. секретар – доц. Король Н.М..), студентський культурологічного
часопис “Гілея”.
Проф. Мельник В.П. – відповідальний редактор Вісника Львівського національного університету
імені Івана Франка (Серія: “Філософські науки”); головний редактор журналу “Соціогуманітарні
проблеми людини”; заст. голови науково-методичної комісії з філософії Міністерства освіти і
науки України; член експертної наукової комісії з соціально-гуманітарних наук Міністерства
освіти і науки України. Проф. Денисенко В.М. – член редакційної колегії “Вісника ЛНУ. Серія:
Філософські науки”, журналу “Соціогуманітарні проблеми людини” та “Наукового вісника
Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Філософія”. Проф. Лисий В.П. –
член науково-технічної ради університету; член редколегії Вісника Львівського університету. Серія
“Філософські науки”; член Наукового товариства ім. Т. Шевченка (Філософська комісія. Історикофілософська секція). Проф. Карась А.Ф. – член редакційної колегії часописів: “Culture and Philosophy” /
A journal for phenomenological inquiry (Washington, D.C. – Tbilisi, Georgia); “The Ukrainian Quarterly”
(USA); “Філософські науки” ЛНУ (Львів); “Софія” (Київ); “Вісник НТШ” (Львів); “Соціогуманітарний
вісник” (Львів); член Президії Ради НТШ та Генеральний Секретар Світової ради НТШ; Член
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Львівського відділення Конгресу української інтелігенції; керівник науково-теоретичного семінару
кафедри; керівник спеціального наукового семінару кафедри “Семіотика соціально-культурних
процесів”; співкоординатор східноєвропейського регіону Ради дослідження вартостей і філософії
(The Council for Research in Values and Philosophy, USA). Проф. Братасюк М.Г. – член редколегії
постійно діючих збірників “Деонтологічні засади професії юриста” (Київ, УДУФМТ) і “Теоретикоправові аспекти державно-правової реформи в Україні” (Київ, УДУФМТ). Проф. Квас О.В. –
член редколегій наукових видань “Вісник Львівського університету”. Серія Педагогічна та “Вісник
Львівського університету”. Серія Психологічна. Проф. Грабовська С.Л. – член редколегії наукового
журналу “Journal of Education, Culture and Society” (Польща) та редколегії наукового видання
“Вісник Львівського університету. Серія Психологічна”. Проф. Островська К.О. – член експертноконсультативної ради з питань аутизму при МОН України (Наказ МОНУ № 621 від 28.05.2013 р.),
член робочої групи з питань дошкільної освіти дітей з особливими потребами в Україні (Наказ
МОНУ № 512 від 15.05.2013 р.), член редколегії Наукового часопису НПУ ім. М. П. Драгоманова,
сер. № 19 Корекційна педагогіка та спеціальна психологія, та редколегії наукового видання “Вісник
Львівського університету. Серія Психологічна”. Проф. Романюк А.С. – член редакційної колегії
Наукового вісника Ужгородського університету Серія: Політологія, Соціологія, Філософія,
затвердженого постановою президії ВАК України від 4.07.2006 р. № 2-05/7 як фахове видання
в галузі політичних наук; член редакційної колегії збірника наукових праць “Українська
національна ідея: реалії та перспективи розвитку”, затвердженого постановою президії ВАК
України від 14.11.2001 № 2-05/9 як фахове видання в галузі політичних наук; науковий редактор
піврічника “Studium Europy Środkowej i Wschodniej” (видається Вищою школою народної господарки в
м. Кутно – Республіка Польща). Проф. Альчук М.П. – вчений секретар Львівської філії “Українського
філософського фонду”. Доц. Дарморіз О.В. – член наукового товариства ім. Тараса Шевченка і
Української асоціації культурологів; відповідальна за випуск студентського наукового культурологічного
часопису “Гілея: Філософія культури постмодерної доби”. Доц. Васьків А.Ю. – член редколегії
студентського наукового збірника “Гілея”; член Комісії МОН України з питань розробки змісту
факультативних курсів з етики віри та релігієзнавства; член Української Асоціації Культурологів;
член постійно діючої науково-аналітичної групи при Синоді Єпископів УГКЦ. Доц. Король Н.М. –
відповідальний секретар вісника “Соціогуманітарні проблеми людини” (Західноукраїнський
науковий центр). Доц. Колесник І. М. – член редколегії журналу Молодіжної асоціації релігієзнавців
“Релігієзнавчі нариси” (м. Київ). Доц. Рижак Л.В. – відп. секретар “Вісника ЛНУ. Серія : філософські
науки”, член редколегії; член редколегії журналу “Соціогуманітарні проблеми людини”. Доц.
Джунь В.В. – член редколегії і відповідальний секретар збірника наукових статей “Феномен
людини. Здоровий спосіб життя”. Доц. Лосик О.М. – член рецензійно-експертної редакції наукового
вісника філософського факультету Торунського університету “Studia z historii filozofii”; член
редакційної ради наукового журналу “Психологічні виміри культури, економіки, управління”
Західного наукового центру НАН України та МОН України. Доц. Хома Н.М. – член редколегій
“Humanitarian Vision (Гуманітарні візії)” (НУ “Львівська політехніка”), “Соціогуманітарні проблеми
людини” (філос. ф-т ЛНУ імені Івана Франка), “Політичне життя” (ДонНУ ім. В. Стуса, м. Вінниця).
Доц. Дідковська Л.І. – член редколегії наукового журналу “Psychoprevention Studies” (Published by
Natanaleum Association Institute for Psychoprevention and Psychotherapy, Люблін, Польща). Доц.
Партико Т.Б. – член Вченої Ради Університету третього віку у Львові. Доц. Литвин В.С. – член
Науково-технічної ради університету. Асист. Перун М.Б. − член редколегії наукового видання
“Вісник Львівського університету. Серія Психологічна”.
Рецензування монографій, підручників і навчальних посібників, статей:
Проф. Островська К.О. – рецензент міжнародних журналів “Journal of Education, Culture and
Society” (Польща) та “E-methodology” (Польща).
Доц. Литвин В.С. – рецензент статей у закордонному фаховому виданні “Polish Political
Science Yearbook” (Польща).
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Також за звітний період прорецензовано монографії, підручники і навчальні посібники, з
них: проф. Грабовська С.Л. – 2, проф. Кашуба М.В. – 1, проф. Альчук М.П. – 1, доц. Хома Н.М. –
3, проф. Вдовичин І.Я. – 1.
При філософському факультеті працює аспірантура за спеціальностями 031 – релігієзнавство;
033 – філософія; 052 – політологія; 053 – психологія, а також докторантура за спеціальностями:
033 – філософія та 052 – політологія.
Співпраця з науковими установами НАН України та іншими вітчизняними організаціями
Кафедра психології співпрацює з такими науковими установами:
Інститутом психології НАПН України (м. Київ);
Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України (м. Київ);
Інститутом корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П. Драгоманова (м. Київ);
кафедрою психології, педагогіки, конфліктології та PR Києво-Могилянської академії (м.
Київ);
 факультетом соціології та управління Запорізького національного університету;
 Дрогобицьким державним університетом імені Івана Франка;
 Запорізьким національним університетом;
 Факультетом психології Східноєвропейського національного університету;
 Львівським інститутом підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 Інститутом педагогіки та психології професійної освіти НАПН України;
 Львівським католицьким університетом;
 кафедрою психології, педагогіки та соціального управління Національного університету
“Львівська політехніка”;
 Комунальним закладом “Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня”;
 Львівським обласним центром зайнятості;
 Комунальним закладом “Львівський обласний дитячий психоневрологічний диспансер”;
 Навчально-методичним центром освіти м. Львова;
 Інформаційно-консультативним центром “Погляд у майбутнє”, медико-психологічною
студією “АМ-Верітас”;
 Львівським обласним та міським центрами працевлаштування;
 Благодійним фондом “Відкрите серце”.
Викладачі кафедри активно співпрацюють з Інститутом соціогуманітарних проблем людини
Західного наукового центру НАН України і МОН України. В рамках цієї співпраці проводилися
дослідження теми “Мотивація соціальної активності особистості” та проведено спільні наукові
конференції. В рамках угод також виконувались курсові, кваліфікаційні, дипломні і магістерські
роботи, проводились наукові дослідження проблем, з якими стикаються працівники вказаних
установ, розроблялись практичні рекомендації та надавались тренінгові послуги.
Проф. Грабовська С.Л. – член Правління Товариства конфліктологів України; член
правління Асоціації політичних психологів України; голова Львівського осередку Асоціації
політичних психологів України; член наукової ради Університету третього віку м. Львова; член
науково-методичної ради Інституту післядипломної освіти при Львівському національному
університеті імені Івана Франка.
Доц. Галецька І. І. – дійсний член Асоціації практикуючих психологів Львівської області.
Доц. Дідковська Л. І. – президент Української Асоціації Гештальт-терапії (УАГТ), голова
секції Гештальт-психотерапії Української Спілки Психотерапевтів (УСП).
Доц. Гупаловська В. А. – дійсний член Української спілки психотерапевтів, Товариства по
сприянню розвиткові символдрами.
Проф. Грабовська С.Л. та проф. Партико Т.Б. – член-кореспонденти Української Академії
Акмеологічних наук.
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Доц. Карковська Р. І., доц. Кліманська М. Б., доц. Вовк А. О., доц. Чолій С. М., асист.
Гребінь Н. В., доц. Єсип М. З. – дійсні члени Асоціації політичних психологів України.
Кафедра філософії співпрацює з такими науковими установами:
 філософським факультетом Київського національного університету імені Т. Шевченка
(участь в конференції молодих вчених, студентській конференції, опонування дисертації);
 Українським католицьким університетом (участь в спільних семінарах та конференціях);
 кафедрою суспільних дисциплін Львівського інституту банківської справи Університету
банківської справи Національного банку України (м. Київ) (організація семінару та
конференції за напрямом “проблеми розвитку громадянського суспільства в Україні”);
 з Науковим товариством імені Т. Шевченка (організація спільних семінарів “Семіотика
соціально-культурних процесів”. За 2015 рік проведено 4 семінари).
Доц. Добропас І.О. з 1 грудня 2015 року по 31 грудня 2015 року проходила стажування без
відриву від виробництва в Українському католицькому університеті при кафедрі філософії.
Кафедра політології співпрацює з такими науковими установами:
 з Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України;
 з кафедрою політології Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна;
 з кафедрою політології Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника” (проведення спільних круглих столів,
науково-консультативних зустрічей);
 з кафедрою політології та державного управління Чернівецького національного університету ім.
Ю. Федьковича (проведення спільних круглих столів, науково-консультативних зустрічей);
 з факультетом суспільних наук Ужгородського державного університету (взаємна участь у
конференціях);
 з кафедрою політології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
(взаємна участь у конференціях, проведення спільних круглих столів, науково-консультативних
зустрічей);
 з кафедрою політології та державного управління Донецького національного університету
(взаємна участь у конференціях);
 з кафедрою соціології та соціальної роботи Національного університету “Львівська Політехніка”
(взаємна участь у конференціях);
 з кафедрою історії та теорії держави і права Міжнародної Кадрової Академії (взаємна
участь у конференціях);
 з факультетом політико-інформаційного менеджменту Національного університету
“Острозька академія” (взаємна участь у конференціях);
 з кафедрою загальнотеоретичних та державно-правових наук правничого факультету
Національного Університету “Києво-Могилянська Академія” (взаємна участь у конференціях).
Кафедра теорії та історії культури співпрацює з такими науковими установами:
 Інститутом філософії НАН України ім. Г. Сковороди (наукове консультування);
 Київським національним університетом імені Т. Шевченка (наукове консультування);
 Києво-Могилянською академією (консультативні зустрічі, участь у конференціях);
 Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова (наукове консультування,
рецензування наукових праць,. участь у конференціях);.
 Національним аерокосмічним університетом імені М.Є. Жуковського “Харківський
авіаційний інститут” (наукове консультування, рецензування наукових праць, участь у
конференціях, опонування на захисті дисертацій);
 Донецьким вищим навчальним закладом “Донецький національний технічний університет”
(спільні наукові заходи, участь у конференціях);
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 Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича (наукове консультування,
участь у конференціях);
 Житомирським державним університетом імені Івана Франка (консультативні зустрічі, участь
у конференціях, опонування на захисті дисертацій);
 Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки (наукове консультування,
участь у конференціях)
 Дрогобицьким національним педагогічним університетом імені І. Франка (участь у
конференціях);
 Національним університетом “Острозька академія” (наукове консультування, рецензування
наукових праць, захисти кандидатських дисертацій);
 Інститутом народознавства НАН України (наукові стажування);
 Національним університетом “Львівська політехніка” (наукові стажування)
 Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника (консультативні зустрічі,
участь у конференціях).
У травні 2016 р. спільно з Донецьким вищим навчальним закладом “Донецький національний
технічний університет” проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Феномен
української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій”.
Професор Житомирського державного університету імені Івана Франка М.А. Козловець та
професор Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського “Харківський
авіаційний інститут” В.О. Чернієнко були опонентами на захисті докторської дисертації доцента
О.Б. Сінькевич.
Доц. Король Н. М. пройшла підвищення кваліфікації (наукове стажування) у Відділі етнології
сучасності Інституту народознавства Національної академії наук України (20 жовтня – 20 листопада
2015 року).
Доц. Колесник пройшов підвищення кваліфікації (наукове стажування) в Інституті народознавства
Національної академії наук України, відділ етнографії сучасності (21 жовтня – 21 листопада 2015 року).
Ас. Кохановська М.Г. пройшла підвищення кваліфікації (наукове стажування) у Відділі
етнології сучасності Інституту народознавства Національної академії наук України (20 жовтня –
20 листопада 2015 року.
На кафедрі теорії та історії культури ЛНУ проведено наукове стажування викладачів:
- Сурмай І.М., доцента кафедри українознавства Львівського Державного університету
внутрішніх справ (грудень 2015);
- Муляр Н.М., доцента кафедри культурології та мистецької освіти Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка (листопад 2015 р.);
- Петрів О.В., доцента кафедри культурології та мистецької освіти Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка (квітень-травень 2016 р.).
Кафедри теорії та історії політичної науки співпрацює з такими науковими установами:
 Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса (м. Київ).
Щорічно проводяться конференції спільно із Ужгородським національним університетом.
Також викладачі кафедри політології Ужгородського національного університету та ДВНЗ
“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” регулярно проходять
наукове стажування на базі кафедри теорії та історії політичної науки.
Налагоджена тісна співпраця з Національним університетом “Львівська політехніка”.
Також активно налагоджується співпраця із Прикарпатським національним університетом імені
Василя Стефаника, на базі якого проходять спільні конференції з викладачами кафедри теорії та
історії політичної науки.
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Співпраця із зарубіжними науковими установами
Кафедри психології співпрацює з такими зарубіжними науковими установами:
факультетом психології Варшавського університету;
Комітетом психології Польської Академії наук;
Інститутом соціальної психології Вроцлавського університету;
кафедрою психології розвитку Ягеллонського університету (м. Краків, Польща);
Вищою Школою “Educacija” (м. Вроцлав, Польща);
Інститутом педагогіки Вроцлавського університету (координатор співпраці А. Кобелярек,
доктор педагогіки, керівник Університету Третього віку);
 Німецькою асоціацією сімейної системної психотерапії (м. Саарбрюкен, Німеччина);
 Саарландським товариством системної терапії (Німеччина). Зокрема доц. Волошок О.В.,
проф. Грабовська С.Л., доц. Гупаловська В. А., проф. Островська К. О., доц. Кліманська
М. Б., доц. Левус Н. І., ст. викл. Михальчишин Г. Є. брали участь у семінарі із системної
психотерапії під егідою товариства;
 ГО “Справа Кольпінга”;
 Світовим Конгресом Українців та Спілкою українців у Португалії;
 Центром короткотермінової терапії в м. Лодзь (Польща). Зокрема проведено сертифіковані
семінари у напрямку короткотермінової терапії, сконцентрованої н а розв’язання проблем
(координатор Я. Лелонкевич, психотерапевт, супервізор);
 громадською організацією “Айне Вельт” (м. Лейпциг, Німеччина), що співпрацює з
урядом Німеччини у напрямі обміну волонтерами, зокрема, з країнами Східної Європи
(координатор С. Вундт).
Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних наукових конференціях, які проводяться
в Україні та за кордоном. Проф. Грабовська С.Л. є членом редакційної колегії журналу “Journal
of Education, Culture and Society” (edited by Alexsander Kobelyarek, м. Вроцлав, Польща). Доц.
Дідковська Л. І. – член Онтарійської Асоціації консультантів, психотерапевтів та психометристів
(ОАССРР), член Канадської Асоціації Групової Психотерапії (СGРА), сертифікований психотерапевт
Європейської Асоціації Психотерапевтів (ЕАР). Доц. Галецька І. І. – член Європейської асоціації
експериментальної соціальної психології з 2001 р., дійсний член Європейської асоціації нейролінгвістичної
психотерапії з 2004 р.












Кафедри філософії співпрацює з такими зарубіжними науковими установами:
“Council for Research in Values and Philosophy” (м. Вашингтон, США): організація наукової
конференції та стажування викладачів кафедри;
Академією спеціальної педагогіки (м. Варшава, Республіка Польща): стажування аспірантів
кафедри;
Пряшівським Університетом (м. Пряшів, Словацька Республіка): підготовка спільних
публікацій, участь в конференціях, стажування викладачів;
Українським вільним університетом (м. Мюнхен, Німеччина): участь викладачів у спільно
організованій конференції, спільні публікації.

Кафедри політології співпрацює з такими зарубіжними науковими установами:
 Міжнародний Вишеградський Фонд (Словаччина);
 Вища школа міжнародної господарки в м. Кутно (Польща);
 факультет політології і міжнародних відносин, а також Інститут політичних наук та
міжнародних відносин Ягеллонського університету (м. Краків, Республіка Польща);
 філософський факультет Пряшівського університету (м. Пряшів, Чеська Республіка);
 відділення політичних та близькосхідних досліджень університету Аріель (м. Єрусалим,
Ізраїль).
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Участь у виконанні проекту в рамках Вишеградського гранту університетського навчання
(Visegrad University Studies Grant) та Програми “Східне партнерство” (Visegrad 4 Eastern Partnership
Program), спрямованого на імплементацію навчального курсу “Порівняльний аналіз політичних
інститутів країн Вишеградської групи й інших країн ЦСЄ” (Договір про надання фінансових ресурсів
Вишеградського гранту університетського навчання Міжнародного Вишеградського Фонду №
61450033) (термін виконання проекту – 2015–2018 рр.).
Здійснюється спільне (з Вищою школою міжнародної господарки в м. Кутно, Республіка
Польща) видання піврічника “Studium Europy Środkowej i Wschodniej”.
Доц. Мандзій Л.С. і доц. Була С.П. пройшли підвищення кваліфікації (наукове стажування)
у Вроцлавському університеті (м. Вроцлав, Республіка Польща).
У жовтні 2016 р. на запрошення кафедри і в межах Вишеградського гранту університетського
навчання у ЛНУ виступили з лекціями професор Ягеллонського університету в м. Краків (Республіка
Польща) Б. В. Шляхта і професор Печського університету в м. Печ (Угорщина) Ш. А. З. Гал.
Кафедри теорії та історії культури співпрацює з такими зарубіжними науковими установами:
 Варшавським університетом (наукове консультування);
 Вроцлавським університетом (наукові стажування, участь у конференціях);
 Ягеллонським університетом (консультативні зустрічі, участь у конференціях);
 відділом соціальної філософії і філософії культури Жешівського університету (наукові
стажування);
 Державною Східноєвропейською вищою школою в Перемишлі (наукові стажування);
 Інститутом славістики Гумбольдського університету в Німеччині (наукові стажування);
 Інститутом класичної німецької філософії Гумбольдського університету в Німеччині (наукові
стажування);
 Інститутом філософії Єнського університету в Німеччині (наукові стажування);
 Вармінсько-Мазурським університетом в м. Ольштині, Республіка Польща (консультативні
зустрічі, участь у конференціях);
 Карловим університетом в м. Празі, Чеська Республіка (консультативні зустрічі, участь у
конференціях, участь у програмі академічної мобільності).
Аспірант кафедри Р. Мокрик відповідно до програми академічної мобільності проходить
навчання у магістратурі Карлового університету (науковий керівник проф. М. Путна).
У період з 10 по 16 травня 2016 р. ас. Власевич Т. В. проходила наукове стажування у відділі
історичних та педагогічних наук Інституту культурознавства Вроцлавського університету. Наукову
роботу в рамках стажування курував доктор П. Ференскі.
У вересні 2016 р. на запрошення кафедри у ЛНУ виступили з лекціями професор ВармінськоМазурського університету в м. Ольштині (Республіка Польща) Я.Я. Павлік та професор Карлового
університету в м. Празі (Чеська Республіка) М. Путна.
Кафедри теорії та історії політичної науки співпрацює з такими зарубіжними науковими
установами:
 Люблінським католицьким університетом імені Яна Павла ІІ в Польщі;
Аспіранти та викладачі кафедри активно публікують свої праці у міжнародному виданні –
“Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe” (Будапешт), “Science
and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences”.
Доц. Шипунов Г.В. брав участь у міжнародних конференціях: Polsko-Ukraińska
Konferencja Naukowa “Specyfika Procesu Politycznego w Krajach Europy Środkowo-Wschodniej:
Czynniki Koncepcyjne i Instytucjonalne” (Польща, Кутно, 26-27 червня 2015 р.), International
Scientific and Practical Conference “Modern Scientific Researches and Developments: Theoretical
Value and Practical Results” (Словаччина, Братислава, 15-18 березня 2016 р.), Scientific and
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Professional Conference “Humanities and Social Science in the Era of Globalization – 2016”
(Угорщина, Будапешт, 28 травня 2016 р.).
Асистент Кривенко С. О. брала участь у програмі “Artes Liberales” Варшавського університету
(1.06–31.07.2016) (Варшава, Польща).
Доц. Гарбадин А.С. брав участь у міжнародній конференції “Science and сivilization” (2016).
Аспірантура та докторантура
В аспірантурі навчалися 37 аспірантів денної форми і 9 заочної.
У докторантурі навчались 7 докторантів денної форми навчання (двоє із них – з 1 вересня
2016 р.) та 3 заочної (усі – з 1 вересня 2016 р.).
Захист дисертацій випускниками докторантури та аспірантури* (9):
Дата
подачі до
Науковий
Рік
Дата захисту,
Прізвище,
спеціалізо
керівник,
закіншифр ради,
ініціали
ваної
консультант
чення
установа
вченої
ради
Кандидатські дисертації

Буник Вікторія
Петрівна

Василець
Наталія
Михайлівна

Горбаль Ірина
Степанівна

*Кірієнко
Оксана
Дмитрівна

Проф.
Денисенко
В.М.

Доц. Бородій
Д. І., проф.
Москалець В.
М.

Доц. Галецька
І. І.

Доц. Угрин
Л.Я.

2016

2013

2014

2016

26.10.2015

22.01.2015

11.05.2016

18.04.2016
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03.03.2016
Д 35.051.17
ЛНУ ім.
І.Франка

28.04.2016
Д 26.453.01
Інститут
психології
імені
Г.С.Костюка
НАПН
України
29.09.2016
Д 26.457.01
Інститут
соціальної та
політичної
психології
НАПН
України
30.09.2016
Д 35.051.17
ЛНУ ім.
І.Франка

Тема
дисертації

Внутрішні та
зовнішні чинники
універсалізації
суспільнополітичного
процесу: теоретикометодологічний
аналіз
Соціальнопсихологічні
чинники довіри
громадян до
працівників органів
внутрішніх справ
України
Соціальнопсихологічні
чинники
суб'єктивного
благополуччя
пенсіонерів
Принципи
трансформації
політичної
ідентичності
індивіда в умовах
глобалізації

*Кривенко
СоломіяВасилина
Олександрівна

Проф.
Денисенко
В.М.

Мартиняк Юлія
Олегівна

Проф.
Денисенко
В.М.

*Сеник Оксана
Мирославівна

Проф. Партико
Т.Б.

Ференц Оксана
Іванівна

Доц. Добропас
І.О.

*Чміль Ірина
Ігорівна

Доц. Мандзій
Л.С.

2015

2016

2012

2013

2016

29.10.2015

03.03.2016
Д 35.051.17
ЛНУ ім.
І.Франка

06.06.2016

28.10.2016
Д 35.051.17
ЛНУ ім.
І.Франка

22.10.2015

03.06.2015

20.05.2016

17.03.2016
Д 26.457.01
Інститут
соціальної та
політичної
психології
НАПН
України
04.12.2015
Д 35.051.02
ЛНУ ім.
І.Франка

30.09.2016
Д 35.051.17
ЛНУ ім.
І.Франка

Семантична
парадоксальність
політичного дискурсу
(теоретикометодологічний аналіз)
Взаємодетермінованіс
ть антропологічних
та часовопросторових вимірів
політичного
Соціальнопсихологічні чинники
уявлень студентської
молоді про часову
перспективу
Поняття Іншого в
сучасній
філософській
рефлексії
Становлення,
функціонування і
трансформація
суспільно-політичних
рухів у політичні
партії (на прикладі
країн ЦентральноСхідної Європи)

*Співробітники.
Захист дисертацій співробітниками* (5):
Прізвище,
ініціали

Посада,
кафедра

Сінькевич
Ольга
Борисівна

Зав.
кафедри
теорії та
історії
культури

*Кірієнко
Оксана
Дмитрівна

Асистент
кафедри
теорії а
історії
політичної
науки

Дата
захисту,
Спеціальність
шифр ради,
установи
Докторські дисертації
09.00.03 –
соціальна
філософія,
філософія історії

09.06.2016
Д 35.051.02
ЛНУ ім.
І.Франка

Тема дисертації

Ідентифікаційні
практики масової
культури: соціальнофілософський аналіз

Кандидатські дисертації
23.00.01 – теорія
та історія
політичної
науки
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30.09.2016
Д 35.051.17
ЛНУ ім.
І.Франка

Принципи
трансформації
політичної
ідентичності індивіда в
умовах глобалізації

*Кривенко
СоломіяВасилина
Олександрівна

*Сеник Оксана
Мирославівна

*Чміль Ірина
Ігорівна

Асистент
кафедри
теорії та
історії
політичної
науки

23.00.01 – теорія
та історія
політичної
науки

03.03.2016
Д 35.051.17
ЛНУ ім.
І.Франка

Семантична
парадоксальність
політичного дискурсу
(теоретикометодологічний аналіз)

Асистент
кафедри
психології

19.00.05 –
соціальна
психологія;
психологія
соціальної
роботи

17.03.2016
Д 26.457.01
Інститут
соціальної та
політичної
психології
НАПН України

Соціальнопсихологічні чинники
уявлень студентської
молоді про часову
перспективу

30.09.2016
Д 35.051.17
ЛНУ ім.
І.Франка

Становлення,
функціонування і
трансформація
суспільно-політичних
рухів у політичні партії
(на прикладі країн
Центрально-Східної
Європи)

Асистент
кафедри
політології

23.00.02 –
політичні
інститути та
процеси

* Випускники докторантури та аспірантури.
Захисти у спеціалізованих вчених радах університету сторонніми працівниками (12):
Дата
Прізвище,
Науковий керівник,
Спеціальність
захисту,
Тема дисертації
ініціали
консультант
шифр ради
Докторські дисертації
Ідейно-теоретична
Проф.
спадщина та
Бебик В.М.,
23.00.01 –
практична
Відкритий
теорія та
Бегей Ігор
04.12.2015
діяльність
міжнародний
історія
Іванович
Д 35.051.17
української лівиці
університет
політичної
Галичини (кінець
розвитку людини
науки
ХІХ – перша
“Україна”
третина ХХ століть)
Проф. Гетьманчук
Еволюція
23.00.02 –
М.П., Львівський
демократичних
Бучин Микола
політичні
01.07.2016
державний
принципів виборів та
Антонович
інститути та
Д 35.051.17
університет
особливості їхньої
процеси
внутрішніх справ
реалізації в Україні
Система термінів
Томи з Аквіну та її
Проф. Пашук А.І.,
рецепція в
Содомора
Львівський
09.00.05 –
українському
20.10.2016
Павло
національний
історія
філософському
Д 35.051.02
Андрійович
університет імені
філософії
контексті (на
І.Франка
матеріалі “Cуми
теології” та “Cуми
проти поган”)
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Кандидатські дисертації

Бондаренко
Віталій
Васильович

Проф. Петрушенко
В.Л., Національний
університет
“Львівська
політехніка”

09.00.03 –
соціальна
філософія,
філософія
історії

04.12.2015
Д 35.051.02

Гладій Василь
Іванович

Проф. Марчук В.В.,
ДВНЗ
“Прикарпатський
національний
університет імені
Василя Стефаника”

23.00.02 –
політичні
інститути та
процеси

22.04.2016
Д 35.051.17

23.00.02 –
політичні
інститути та
процеси

22.04.2016
Д 35.051.17

23.00.02 –
політичні
інститути та
процеси

1.07.2016
Д 35.051.17

Жекало Ганна
Іванівна

Кавилін
Олексій
Анатолійович

Проф. Марчук В.В.,
ДВНЗ
“Прикарпатський
національний
університет імені
Василя Стефаника”
Проф. Климончук
В.Й., ДВНЗ
“Прикарпатський
національний
університет імені
Василя Стефаника”

Пасічний Роман
Ярославович

Проф. Гетьманчук
М. П., Львівський
державний
університет
внутрішніх справ

23.00.01 –
теорія та
історія
політичної
науки

10.06.2016
Д 35.051.17

Смирнова
Катерина
Євгенівна

Проф. Примуш
М.П., Донецький
національний
університет (м.
Вінниця)

23.00.02 –
політичні
інститути та
процеси

10.06.2016
Д 35.051.17

Сухорольська
Ірина Юріївна

Проф. Турчин Я.Б.,
Національний
університет
“Львівська
політехніка”

23.00.02 –
політичні
інститути та
процеси

1.04.2016
Д 35.051.17
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Методологічний
потенціал поняття
природи в
осмисленні сучасних
цивілізаційних
процесів та у
вирішенні завдань
соціального
виховання
Місцеве
самоврядування як
ресурс політики
євроінтеграції:
досвід
Вишеградської
групи та
перспективи для
України
Політикоінституційні
механізми
регулювання
політичних
конфліктів в Україні
Інституціоналізація
політичної участі
молоді в сучасній
Україні
Формування
соціальнополітичної
доктрини
Української ГрекоКатолицької
Церкви
Політичні
революції та
режимні
трансформації у
країнах арабського
сходу
Громадська
дипломатія як
чинник
демократизації
політичної системи
України

Чубаєвський
Віталій
Іванович
Ямельницький
Олег
Ярославович

Доц. Черній А. Л.,
Рівненський
державний
гуманітарний
університет
Доц. Дорош Л.О.,
Національний
університет
“Львівська
політехніка”

Електоральний
процес як чинник
легітимації
політичної влади в
Україні
Політична
мобілізація як
чинник активізації
політичної участі в
Україні

23.00.02 –
політичні
інститути та
процеси

28.10.2016
Д 35.051.17

23.00.02 –
політичні
інститути та
процеси

01.04.2016
Д 35.051.17

Спеціальність

Дата
захисту,
шифр

Тема дисертації

04.03.2016
Д 35.051.17

Обґрунтування
сучасного типу
революцій в
транзитному
суспільстві на
прикладі України

Захисти дисертацій здобувачами (1):
Прізвище,
ініціали

Науковий керівник,
консультант

Кандидатських дисертації
Сасин Ганна
Володимирівна

Проф. Денисенко
В.М., Львівський
національний
університет імені
І.Франка

23.00.02 –
політичні
інститути та
процеси

Студентська наукова робота
Проведено І етап Всеукраїнських студентських олімпіад із спеціальностей “Політологія”
(12 студентів), “Психологія” (15 студентів), “Філософія. Релігієзнавство” (10 студентів), з навчальних
дисциплін “Культурологія” (10 студентів) та “Психіатрія та наркологія. Медична психологія” (8
студентів).
11 студентів філософського факультету взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнських студентських
олімпіад. Студенти філософського факультету здобули призові місця на II етапі Всеукраїнських
студентських олімпіад:
Шестопалова А.О. (4 курс) – 2 місце на Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності “Політологія”;
Бобенко Ю.А. (4 курс) – 3 місце на Всеукраїнській олімпіаді з навчальної дисципліни “Психіатрія
та наркологія. Медична психологія”;
Партем М.І. (5 курс) – 3 місце у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності “Філософія.
Релігієзнавство”.
Проведено відбірковий тур Всеукраїнського конкурсу студентських робіт з філософських
і політичних наук й з галузі “Педагогічна та вікова психологія”. Призери ІІ туру Всеукраїнських
конкурсів студентських наукових робіт:
Сичова Я.А. (3 курс) – 1 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з
політичних наук (“Прикарпатський національний університеті імені В. Стефаника”, м. ІваноФранківськ, 17-18 березня 2016 р.);
Русиняк А.В. (4 курс) – 2 місце Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з
політичних наук (“Прикарпатський національний університеті імені В. Стефаника“, м. ІваноФранківськ, 17-18 березня 2016 р.).
У Всеукраїнському конкурсі для магістрів і аспірантів вищих навчальних закладів України
“Мистецтво жити разом: діалог культур та особистостей”, який проходив у Києві в квітні-травні
2016 року, подано доповідь студентки Ткачук Б.В. (5 курс) “Толерантність як ненасильницький
спосіб вирішення проблем сучасності”. Робота зайняла друге місце.
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11-12 травня 2016 р. відбулась щорічна наукова студентська конференція філософського
факультету “Дні науки-2016”, в рамках якої працювали три секції (філософії, політології та
культурології). У роботі секцій участь взяли майже 80 осіб. За результатами конференції опубліковано
збірник тез студентської наукової конференції філософського факультету “Дні науки 2016”: Тези
студентської наукової конференції філософського факультету “Дні науки 2016” / Відп. за випуск
Л.В. Рижак, В.С. Литвин, І.М. Бойко. – Львів : Малий видавничий центр філософського факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – 76 с. – 4,7 д.а.
11-12 травня 2016 року проведено 13-ту науково-практичну конференцію студентів та молодих
вчених “Психологічні проблеми сучасності”. Конференція була організована Студентським науковопрактичним товариством психологів спільно із кафедрою психології філософського факультету.
У роботі конференції взяли участь понад 60 студентів. За результатами конференції видано збірник
тез доповідей: Психологічні проблеми сучасності: Тези ХІІΙ науково-практичної конференції студентів
та молодих вчених. Львів, 11-12 травня 2016 року. – Львів, 2016. – 72 с. – 4,5 д.а.
Серед наукових публікацій студентів за результатами проведених конференцій – 62 тези
доповідей на конференції (самостійних). Також опубліковано 6 статей студентів (у співавторстві з
викладачами та самостійних), серед яких 1 – у закордонному фаховому виданні, а 5 – у фахових
виданнях України.
Регулярно проводять засідання наукові студентські гуртки: психологічний (голова – доц.
Галецька І.І.), політологічний (голова – доц. Гарбадин А.С. і ас. Кривенко С.О.), культурологічний
(голова – доц. Колесник І.М.), філософський (голова – доц. Височанський Р.Р.). В роботі студентських
наукових гуртків беруть участь близько 120 студентів 1-5 курсів. На факультеті діє Студентська
рада філософського факультету, Профбюро факультету. Також функціонують: Студентське науковопрактичне товариство психологів, Тренінгова майстерня, Навчальний проект “Кіноаналіз”, гуртки
“Лібертарні студії” і “Політичний клуб”. Працює науково-консультаційний центр у студентському
гуртожитку № 2.
При факультеті активно діє Психологічна лабораторія, яка провела 46 психологічних заходів.
Сумарна кількість відвідувачів – 3143. Кількість студентів-психологів, що відвідали заходи –
1474 (46,8 %); кількість студентів ЛНУ, що відвідали заходи: 1133 (36 %); кількість студентів
інших ВУЗів, що відвідали заходи – 536 (17,2 %).
На базі кафедри теорії та історії культури діє студентський наукове культурологічне товариство
“Гілея”, в роботі якого беруть участь 20 студентів. Основні напрями роботи: культурологія, етика,
естетика і релігієзнавство. Діє кіноклуб, де відбуваються перегляди фільмів на актуальну тематику з
обговоренням, проводяться круглі столи. Видано 7 номер студентського культурологічного часопису
“Гілея: філософія культури постмодерної доби”. Зібрано матеріали для 8 номера часопису.
За результатами науково-дослідної роботи студентів: студентка Ткачук Б.В. (6 курс, спеціальність
“Культурологія”) отримала стипендію Президента України на І сем. 2016-2017 н.р.; студент Гуцал В.О. (3
курс, спеціальність “Політологія”) отримав академічну стипендія імені С. Кемського на І семестр
2016-2017 н.р.; студентка Боженко Ж.С. (3 курс, спеціальність “Політологія”) отримала академічна
стипендію Кабінету Міністрів України обдарованим студентам з числа інвалідів на 2016-2017 н.р.
Публікації
Монографії:
Карамишева Н.В. Майбутнє. Логіко-філософське дослідження / Н.В. Карамишева. – Львів :
Ліга-Прес, 2016. – 190 с. (11,2 друк. арк.)
Квас О. Теорія і практика духовно-морального виховання старшокласників-вихованців
інтернатних закладів засобами української етнопедагогіки / Олена Квас, Світлана Волошин. –
Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені
Івана Франка, 2016. – 200 с. (12,5 друк. арк., у тім числі автора університету 6,5)
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Романюк А.С., Литвин В.С. Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської
групи та інших країн Центрально-Східної Європи / А.С. Романюк, В.С. Литвин. – Львів : ЛНУ імені
Івана Франка, 2016. – 548 с. (44,2 друк. арк.)
Сафонік Л. Буттєвість сенсу людського життя / Лідія Сафонік. – Львів : ЛНУ імені Івана
Франка, 2016. – 350 с. (21,9 друк. арк.)
Свобода як цивілізаційний принцип. У двох книгах. Книга 1. Класичні концепції свободи та
цивілізації у західноєвропейській, філософській та політологічній традиціях / [В.М. Денисенко, І.Ю.
Остапець, Ю.О. Привалов]. – Київ-Львів : Ліга-Прес, 2016. – 232 с. (13,5 друк. арк., у тім числі
автора університету 7,8)
Підручники:
Історія політичної думки / за заг. ред. Н. М. Хоми [І. В. Алєксєєнко, Т. В. Андрущенко, О.
В. Бабкіна та ін.]. – Л. : “Новий Світ-2000”, 2016. – 1000 с. (57,6 друк. арк., у тім числі автора
університету 5,7)
Денисенко В. М. Теорія політики / В. М. Денисенко, В. С. Бліхар, М. П. Требін, Л. Я. Угрин та
ін. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 668 с. (38,8 друк. арк., у тім числі авторів ун-ту 18,8)
Філософія / [Бліхар В.С., Карась А.Ф., Требін М.П. ; за ред. В.В. Середи, М. Цимбалюка.
– Львів: ЛьвДУВС, 2015. – 428 с. (24,9 друк. арк., у тім числі автора ун-ту 8,3)
Навчальні посібники:
Баклицький І. Психодіагностика. Психологічний практикум / О. П. Баклицька, І. О.
Баклицький, Р. І. Сірко, В. І. Слободяник. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – 464 с. (27,0 друк. арк., у тім
числі автора університету 6,4)
Була С. П. Інститут місцевого самоврядування : теоретико-методологічні засади та досвід
практичної реалізації / С. П. Була. – Л. : ПП Сорока Т.Б., 2016. – 244 с. (14,2 друк. арк.)
Вдовичин І.Я. Історія держави і права зарубіжних країн / І.Я. Вдовичин. – Львів :
Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – 592 с. (25,6 друк. арк.)
Вдовичин І.Я. Історія політичних і правових вчень / І.Я. Вдовичин. – Львів : Видавництво
Львівської комерційної академії, 2016. – 492 с. (24,2 друк. арк.)
Галецька І. Клініко-психологічне дослідження / І. Галецька. – Львів : Видавничий центр
ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 241 с. (14,1 друк. арк.)
Дахній А. Нариси історії західної філософії ХІХ-ХХ ст.* / Андрій Дахній. – Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015. – 488 с. (38,4 друк. арк.)
Осадчук І. Ю. Політичні інститути пострадянських країн : порівняльний аналіз / І. Ю.
Осадчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 306 с. (24,7 друк. арк.)
Рижак Л. Філософія як рефлексія духу / Людмила Рижак. – Вид. 2-е, перероб., доп. –
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 532 с. (30,7 друк. арк.)
Шведа Ю.Р. Псефологія* / Ю. Р. Шведа. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 396 с.
(32,1 друк. арк.)
*гриф Міністерства освіти і науки України
Вісники:
Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії [Електронний ресурс]. –
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 8. – 340 с. – Режим доступу до
інформації : http://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/02/visnyk08.pdf (20,4 друк. арк.)
Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. – Львів : Видавничий центр ЛНУ
імені Івана Франка, 2015. – Вип. 17. – 145 с. (11,8 друк. арк.)
Журнали:
Соціогуманітарні проблеми людини. – Львів : Інститут соціогуманітарних проблем людини,
2015. – Вип. 8. – 142 с. (21,5 друк. арк.)
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Словники:
Політологія : енциклопедичний словник / [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Н. М. Хома] ;
за ред. д-ра філос. наук, проф. В. М. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 406
с. (23,6 друк. арк., у тім числі авторів ун-ту 6,2)
Політологічний енциклопедичний словник / уклад. : [Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О.
Поліщук та ін.] ; за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2015. – 816 с. (61,9 друк. арк., у тім числі автора
університету 1,4)
Інші видання:
Психологічні проблеми сучасності : Тези ХІІΙ науково-практичної конференції студентів
та молодих вчених, Львів, 11–12 травня 2016 року. – Львів, 2016. – 72 с. (4,5 друк. арк.)
Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, В.
Литвин. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 268 с. (16,7 друк. арк.)
Тези міжнародної конференції “Філософія діалогу й порозуміння в побудові світової спільнот”.
– Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 286 с. (17 друк. арк.)
Тези студентської наукової конференції філософського факультету “Дні науки 2016” /
Відп. за випуск Л.В. Рижак, В.С. Литвин, І.М. Бойко. – Львів : Малий видавничий центр
філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – 76 с.
(4,7 друк. арк.)
Науковці факультету опублікували 159 наукових статей, у тім числі: 1 – у виданні, яке
має імпакт-фактор; 20 – у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних
Web of Science, Scopus та Index Copernicus; 40 – в інших закордонних виданнях; 89 – у фахових
виданнях України.
Участь у конференціях
Викладачі та аспіранти факультету взяли участь у 57 наукових конференціях різних рівнів:
міжнародних – 35 (у тім числі за кордоном – 11) і 22 вітчизняних: всеукраїнських – 14, регіональних –
8 та виголосили на них 167 доповідей.
За звітний період на факультеті проведено 8 конференцій (враховуючи звітну університетську)
з них: 2 – міжнародні, 2 – всеукраїнські, 4 – регіональних. Також проведено 1 круглий стіл.
25-26 листопада 2015 р. відбулась науково-практична конференція “Індивідуальний супровід
осіб із спектром аутистичних порушень: проблема диференційованого оцінювання” (м. Львів). Її
організаторами виступили кафедра психології Львівського національного університету імені Івана
Франка, а співорганізаторами – Міністерство освіти і науки України, департамент освіти і науки
Львівської облдержадміністрації, Експериментальний навчальний заклад Всеукраїнського рівня
Львівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат “Довіра”, ГО “Справа Кольпінга в Україні”.
У роботі конференції взяли участь близько 70 учасників, із яких представники департаменту вищої
освіти, департаменту загальної, середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України,
Центральної психолого-медико-педагогічної консультації, викладачі Львівського національного
університету ім. Івана Франка, Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки
(м. Луцьк), Рівненського інституту Університет “Україна” (м. Рівне), Інституту післядипломної освіти
(Івано-Франківська і Львова), спеціалісти департаменту освіти і науки ЛОДА, директори та педагоги
навчально-реабілітаційних центрів, ДНЗ, науковці провідних університетів країни, лідери громадських
організацій, батьки дітей з особливими потребами. Проведене пленарне засідання (10 доповідей,
працювали дві секції (20 доповідей), проведено круглий стіл. Учасники конференції обговорили
проблеми, пов’язані з диференційованим оцінюванням в інклюзивних школах.
1-8 лютого 2016 року відбулася звітна наукова конференція співробітників університету
за 2015 рік. Вона проведена згідно з програмою. У ній взяли участь викладачі кафедр та аспіранти.
Тематика доповідей відповідала кафедральним темам, що виконуються в межах робочого часу
викладачів. У доповідях обговорено проблеми: формуванням політичних уявлень особистості;
соціально-психологічної адаптації на різних вікових етапах, психокорекції, психологічного супроводу в
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освітньому процесі; правової антропології, духовності у філософсько-релігійному дискурсі, феномену
свободи, кризи культури та сакральної традиції української культури; становлення та розвиток
політичної науки в Україні; проблеми, пов’язані з особливістю демократичного транзиту в умовах
глобалізації; дослідження сучасних форм політичного активізму, використання соціальних мереж у
політичному житті України і проблеми трансформації політичних систем в умовах конфліктної
ситуації. Значну увагу приділено особливостям становлення та функціонування політичних
інститутів в Україні й інших країнах світу та необхідності узагальнення властивостей перебігу
політичного процесу в нашій державі. Розглядалися проблеми контекстуальності соціальних
смислів та їхнього парадигмального визначення залежно від онтологічних, епістемних та етикопрактичних філософських підходів. Заслухано й обговорено 85 доповідей. Результати виступів
на конференції відображено у збірнику Тези звітної наукової конференції філософського факультету /
Відп. за випуск Л. Рижак, В. Литвин. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 268 с.
10-11 березня 2016 р. проведена міждисциплінарна науково-практична конференція “Правові
та соціальні аспекти інклюзії дітей з особливими потребами” (м. Львів). Організатори: Львівський
національний університет імені Івана Франка (кафедра психології); співорганізатори: МОН України,
Львівська міська рада, Львівська обласна держадміністрація, Інститут соціогуманітарних проблем
людини ЗНЦ НАН України, ГО “Справа Кольпінга в Україні”. Кількість учасників: понад 100
осіб. Представлені навчальні заклади та наукові установи: МОН України (відділ інклюзивної
освіти та інтернатних закладів), Мінсоцполітики України, Центральна психолого-медико-педагогічної
консультація, Інститут інноваційних технологій та змісту освіти, Інститут корекційної педагогіки і
психології НПУ імені М. П. Драгоманова, Львівський національний університет імені І. Франка,
Івано-Франківський обласний інститут післядипломної освіти, загальноосвітня школа для дітей
з важкими порушеннями мовлення (м. Львів), Благодійний фонд “Дитина з майбутнім” (м. Київ),
спеціалісти департаменту освіти і науки ЛОДА, департаменту соціального захисту населення ЛОДА,
центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді, вчителі, психологи, правозахисники, керівники
громадських організацій і благодійних фондів. Під час конференції відбулося пленарне засідання (8
доповідей), працювало 3 секції, відбувся круглий стіл. Обговорені результати експерименту навчання
дітей з обмеженими можливостями в інклюзивному просторі України.
11-12 травня 2016 р. відбулась щорічна наукова студентська конференція філософського
факультету “Дні науки-2016”, в рамках якої працювали три секції (філософії, політології та
культурології). Кількість учасників конференції склала майже 80 осіб. Серед них: майже 60 студентів
факультету, 8 студентів інших університетів, 9 аспірантів, 1 учень школи. Було опубліковано 34
студентських і аспірантських тез, які висвітлено у збірнику тез студентської наукової конференції
філософського факультету “Дні науки 2016”: Тези студентської наукової конференції філософського
факультету “Дні науки 2016” [Електронний ресурс] / Відп. за випуск Л.В. Рижак, В.С. Литвин,
І.М. Бойко. – Львів : Малий видавничий центр філософського факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка, 2016. – 76 с. – Режим доступу : http://filos.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2013/10/Тези.-12-pt.pdf
11-12 травня 2016 р. відбулась ХІІІ Науково-практична конференція студентів та молодих
вчених “Психологічні проблеми сучасності”. Конференція була організована Студентським науковопрактичним товариством психологів спільно із кафедрою психології філософського факультету,
а проведена була в рамках Днів науки філософського факультету. У роботі конференції взяла участь
понад 60 студентів і аспірантів, серед яких як з Львівського національного університету ім. І. Франка, так
і з інших ВНЗ України. За результатами конференції видано збірник тез доповідей (28 тез). На
пленарному засіданні аспірантами проголошено доповіді із описом результатів їхніх наукових
пошуків. Робота конференції проходила у 3 секціях: “Психологічні проблеми навчання, профорієнтації
та працевлаштування”, “Теоретичні та прикладні аспекти клінічної психології та психології здоров’я”
та “Особистість і суспільство: актуальні проблеми соціальної психології”, роботою яких курували
викладачі кафедри психології доценти Д. І. Бородій, О. С. Штепа, І. І. Галецька, Л. І. Дідковська,
В. А. Гупаловська, А. О. Вовк. Обговорено питання професійного самовизначення і самоздійснення
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молоді, стресостійкості особистості в умовах кризового суспільства, етнічної толерантності, ставлення
до фінансових аспектів життя й ін. Учасники отримали сертифікати участі у конференції. Видано
матеріали/збірник тез конференції: Психологічні проблеми сучасності: Тези ХІІΙ науково-практичної
конференції студентів та молодих вчених. Львів, 11-12 травня 2016 року [Електронний ресурс]. –
Львів, 2016. – 72 с. – Режим доступу : http://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/10/Tezi_SNPT.pdf
30 травня 2016 р. відбувся круглий стіл “Іван Франко в інтелектуальному просторі України
та світу”, організований філософським факультетом Львівського національного університету ім. І.
Франка. Одним із співорганізаторів заходу був Інститут Івана Франка НАН України. В ході заходу
зосереджено увагу на рецепції Франкової прози у тогочасній європейській критиці і в перекладацькій
справі. Під час обговорення проблематики круглого столу науковці порушили питання цивілізаційного
вибору України в працях Івана Франка.
9-10 червня 2016. проведено міждисциплінарну науково-практичну конференцію “Права
осіб з обмеженими можливостями: дуальна освіта, соціальні та медичні послуги” (м. Львів). Із
співорганізаторів – Львівський національний університет імені Івана Франка (кафедра психології),
департамент освіти і науки Львівської ОДА, Інститут соціогуманітарних проблем людини ЗНЦ
НАН України, ГО “Справа Кольпінга в Україні”, КЗ ЛОР НРЦ “Довіра”. Кількість учасників: 60
осіб. Були представлені навчальні заклади і наукові установи: Львівський національний університет
ім. Івана Франка, Український Католицький університет (Львів), Львівський обласний інститут
післядипломної освіти, депутати обласної та міської ради, спеціалісти департаменту освіти і науки
ЛОДА, центру соціальних служб сім’ї, дітей і молоді, вчителі, психологи, правозахисники, керівники
громадських організацій і благодійних фондів з України. Проведене пленарне засідання (10 доповідей),
працювали дві секції, проведено круглий стіл “Реалізація прав і обов’язків осіб із порушеннями
психофізичного розвитку: освітній, медичний та соціальний вимір”. Учасники отримали сертифікати
участі у конференції.
22-24 червня 2016 р. з ініціативи кафедри філософії філософського факультету і силами її
колективу проведено Міжнародну конференцію “Філософія діалогу й порозуміння в розбудові
європейської і світової спільнот”. У конференції взяли участь близько 150 учасників, із них з-за
кордону близько 30 (зокрема з Польщі, Словаччини, Румунії, Німеччини, США, Лівану, Китаю). У
дискусіях брали участь відомі вчені з Інституту філософії НАН України та з університетів Києва,
Харкова, Полтави, Дніпра, Донецька, Сум, Чернігова, Чернівців, Одеси тощо. Однією із провідних
наукових тематизацій конференції стояла проблема актуальності так званого “втіленого розуму”,
яка стосується пошуку мисленнєвих засобів подолання картезіанського дуалізму між тілом і душею
та пошуку ментально-культурних практик, спрямованих на глобальне взаєморозуміння між людьми.
Визначено, що базовою етичною підставою порозуміння є, зокрема, формування громадянської
ідентичності як новітнього соцієтального феномену. Розглядалися питання змін у гендерному
дискурсі в європейському і українському контекстах. Проаналізовано вплив сучасних світоглядних
парадигм на смислове наповнення таких понять, як фемінність і маскулінність. Розглянуто сучасні
стратегії комунікативних процесів гендерного дискурсу. Висвітлювався вплив глобальних тенденцій
на становлення концепту особової відповідальності. Окреме пленарне засідання було присвячено
ретроспективному аналізу місця та ролі Львівсько-Варшавської філософсько-математичної школи,
представники якої залишили помітний доробок, зокрема, в аспекті пошуку метафізичних засад
порозуміння між двома Світовими війнами. Також обговорювалася специфіка аксіологічних факторів
формування української ідентичності та духовної культури в аспекті теоретичних і практичних
засад продуктивного діалогу між різними соціально-політичними, релігійними і культурними групами
в Україні. Проаналізовано постколоніальні особливості розвитку “діалогу-культур” та наслідки
відсутності продуктивного діалогу, що може призводити до міжкультурних та міжрелігійних війн,
нової хвилі тероризму тощо. Учасники конференції прийшли до спільного висновку, що ті сили
в країні, які не поділяють європейських цінностей і не здатні до діалогу, можуть опинитися поза
демократичним цінностями сучасного громадянського цивілізаційного розвитку. За результатами
конференції видано відповідний тематичний збірник тез: Тези міжнародної конференції “Філософія
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діалогу й порозуміння в побудові світової спільнот”. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2016. –
286 с. Також за результатами конференції готується монографія.
7-8 жовтня 2016 р. відбулась всеукраїнська наукова конференція із міжнародною участю
“Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи). Серед
організаторів конференції – кафедра політології Львівського національного університету ім. І. Франка.
У відкритті конференції та вітальному слові взяли участь: Мельник Володимир Петрович, ректор
Львівського національного університету імені Івана Франка; Синютка Олег Михайлович, голова
Львівської обласної державної адміністрації; Юринець Оксана Василівна і Хміль Михайло Михайлович,
народні депутати України, проф. Романюк А.С. тощо. Конференція проводилась за такими секціями:
партійні і виборчі системи: інституційно-процесуальна кореляція, українські партії і багатопартійність,
партії та партійні системи: світовий досвід. Виступала низка учасників конференції із різних міст
України (Київ, Харків, Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, Рівне, Острог, Дніпро, Луцьк) і з
інших країн (Ізраїль, США, Польща, Словаччина, Росія). Кількість учасників конференції склала
понад 70 осіб. За результатами конференції готується збірник наукових статей і тез.

Декан філософського факультету _______________________ доц. Л.В. Рижак
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ПАМ’ЯТКА ЕКСПЕРТОВІ
Показник

2014

Забезпечення кадрами
К-сть ставок / к-сть викладачів
89,5 / 100
зокрема − докторів наук
11 / 12
кандидатів наук
63,75 / 66
К-сть ставок / к-сть штатних наукових співробітників НДЧ
зокрема − докторів наук
кандидатів наук
Підготовка кадрів
К-сть співробітників, які захистили докторські дисертації
1
К-сть співробітників, які захистили кандидатські дисертації
2
К-сть випускників аспірантури, які захистили дисертації з звітний рік
5
зокрема − випуск звітного року
1
Фінансування
Держбюджет − 2201040 (к-сть тем / обсяг, тис. грн.)
1 / 25,453
Держбюджет – інші (к-сть тем / обсяг, тис. грн.)
Госпдоговір (к-сть тем / обсяг, тис. грн.)
Колективні ґранти (к-сть / обсяг, тис. грн.)
Публікації
Монографії (к-сть / друк. арк.)
1 / 22,2
Підручники (к-сть / друк. арк.)
1 / 31,8
Навчальні посібники (к-сть / друк. арк.)
5 / 82,9
Статті (к-сть)
234
зокрема − у виданнях, які мають імпакт-фактор
в інших виданнях, які включені до міжнародних
7
наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших
в інших закордонних виданнях
34
у фахових виданнях України
130
в інших виданнях України
63
Інші наукові видання (к-сть)
11
Конференції
Проведено конференцій (к-сть)
6
Тези доповідей на міжнародних конференціях (к-сть)
37
Тези доповідей на вітчизняних конференціях (к-сть)
94
К-сть виїздів наукових працівників за межі України для участі у
8
міжнародних конференціях, семінарах тощо
Патентно-ліцензійна діяльність
К-сть одержаних патентів / зокрема університет — співвласник
Студентська наукова робота
К-сть студентів, які взяли участь у виконанні НДР з оплатою
1
зокрема − держбюджетних / госпдоговірних
1/Одержано нагород на другому етапі олімпіади / к-сть студентів
2/2
К-сть студентів − переможців конкурсу студентських робіт
К-сть опублікованих статей студентами / зокрема − самостійно
5/К-сть опублікованих тез студентами / зокрема − самостійно
68 / 68

2015

2016

85 / 106
12 / 15
60,5 / 78
-

76,25 / 101
11,5 / 15
54 / 75
-

5
13
1

1
4
9
4

1 / 50,916
-

-

4 / 62,6
1 / 13,7
10 / 171,7
195
-

5 / 91,6
3 / 32,8
9 / 210,4
159
1

14

20

30
132
19
8

40
89
9
9

5
36
91

7
67
100

15

20

-

-

2/2
2
3/63 / 63

3/3
2
6/3
62 / 62

Львівський національний університет імені Івана Франка
Показники наукової діяльності філософського факультету

Показники

Всього
по ф-ту

психології

філософії

1

2

3

4

Забезпечення кадрами
76,25 / 101
23,5 / 25
11,5 / 15
2,75 / 3
54 / 75
17,75 / 19
–
–
–
–
–
–

К-сть ставок / к-сть науково-педагогічних працівників
зокрема − докторів наук
кандидатів наук
К-сть ставок / к-сть штатних наукових працівників НДЧ
зокрема − докторів наук
кандидатів наук

13,75 / 19
2,75 / 3
9,25 / 14
–
–
–

Кафедри
теорії та
історії
історії
філософії
культури
5
6

7

теорії та
історії політичної науки
8

політології

5,5 / 6
1/1
2,5 / 3
–
–
–

15,5 / 24
2,25 / 4
10,5 / 19
–
–
–

9,75 / 13
1/1
8,25 / 10
–
–
–

8,25 / 14
1,75 / 3
5,75 / 10
–
–
–

–
–
1/–
5/–

–
–
1/–
2/1

1
–
2/–
8/5

–
1*
3/–
4/3

–
2*
3/–
6/6

Підготовка кадрів (станом на 31.10.2016 р.)
К-сть працівників, які захистили докторські дисертації
К-сть працівників, які захистили кандидатські дисертації*
К-сть докторантів / к-сть захистів випускниками докторантури
К-сть аспірантів (денна / заочна форма навчання)**
К-сть випускників аспірантури, які у 2016 р. захистили дисертації**
зокрема − випуск 2016 р.
випуск 2015 р.
випуски 2012-2014 рр.
К-сть випускників аспірантури, які не захистили дисертації
зокрема − випуск 2016 р.
випуск 2015 р.
випуски 2012-2014 рр.
К-сть здобувачів / к-сть захистів здобувачами

1
–
4*
1*
10 / –
–/–
29 / 18 (17 + 1**) 4 / 3 (2 + 1**)
9 (5 + 4**)

3 (2 + 1**)

1

–

–

1**

4 (2 + 2**)

4 (2 + 2**)
1**
4 (3 + 1**)
20
5
7
8
7/1

–
–
3 (2 + 1**)
6
1
3
2
5/–

–
–
1
4
1
1
2
–/–

–
–
–
3
1
1
1
–/–

–
–
–
5
2
1
2
–/–

1**
–
–
1
–
1
–
–/–

3 (2 + 1**)
1**
–
1
–
–
1
2/1

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

Фінансування
Держбюджет – 2201040 (к-сть тем / обсяг, тис. грн)
Держбюджет – інші (к-сть тем / обсяг, тис. грн)
Колективні ґранти (к-сть / обсяг, тис. грн)
*
**

випускники аспірантури
працівники

–
–
–

–
–
–

1

2

3

4

5

Показники

Всього
по ф-ту

психології

філософії

історії
філософії

1 / 21,9
1 / 8,3
1 / 30,7
21
–

1 / 11,2
0,25 / 1,7
1 / 38,4
2
–

–
–
–
27
–

1 / 44,2
0,25 / 2,5
3 / 71
22
–

1 / 7,8
1,5 / 20,3
2 / 49,8
40
–

Монографії (к-сть / друк. арк.)
Підручники (к-сть / друк. арк.)
Навчальні посібники (к-сть / друк. арк.)
Статті (к-сть)
зокрема − у виданнях, які мають імпакт-фактор
в інших виданнях, які включені до міжнародних
наукометричних баз даних Web of Science, Scopus,
для гуманітарних факультетів – Copernicus та інші
в інших закордонних виданнях
у фахових виданнях України
в інших виданнях України
Інші наукові видання (к-сть)

5 / 91,6
3 / 32,8
9 / 210,4
159
1

Публікації
1 / 6,5
–
2 / 20,5
47
1

6
теорії та
історії
культури

7
політології

8
теорії та
історії політичної науки

20

12

–

–

2

1

5

40
89
9
9 (7 + 2***)

8
26
–
1

9
9
3
2

–
2
–
–

5
14
6
1

12
9
–
–

6
29
–
3

Конференції
Проведено конференцій (к-сть)
Тези доповідей на міжнародних конференціях (к-сть)
Тези доповідей на вітчизняних конференціях (к-сть)
К-сть виїздів наукових працівників за межі України для участі
у міжнародних конференціях, семінарах тощо
К-сть студентів, які взяли участь у виконанні НДР з оплатою
зокрема − держбюджетних / госпдоговірних
К-сть студентів, які взяли участь в олімпіаді (перший / другий
етапи)
Одержано нагород на другому етапі / к-сть студентів
К-сть студентів − переможців конкурсу студентських наукових
робіт
К-сть доповідей на конференціях / зокрема на міжнародних
К-сть опублікованих статей студентами / зокрема − самостійно
К-сть опублікованих тез студентами / зокрема − самостійно

7 (6 + 1****)
67
100

4
13
19

1
17
18

–
4
4

–
13
31

1
4
14

–
16
14

20

3

1

–

3

4

9

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

Студентська наукова робота
–
–
–
–
55 / 11

23 / 4

7/2

3/1

10 / 2

6/1

6/1

3/3

1/1

1/1

–/–

–/–

1/1

–/–

2

–

–

–

–

1

1

62 / –
6/3
62 / 62

28 / –
2/–
28 / 28

9/–
–/–
9/9

5/–
–/–
5/5

3/–
1/1
3/3

12 / –
2/1
12 / 12

5/–
1/1
5/5

*** два видання підготовлено за участі всіх кафедр філософського факультету
**** одна конференція проводилась за участі всіх кафедр філософського факультету (підраховано, не включаючи звітної конференції)

Список викладачів філософського факультету,
в яких немає публікацій (окрім тез доповідей на конференціях)
за звітний період (01.11.2015 р. – 31.10.2016 р.)
(не враховуючи нештатних і тих, хто працює менше року)
Кафедра психології
доц. Бородій Д.І.
ас. Гребінь Н.В.
доц. Вовк А.В. (не надано звіту)
доц. Карковська Р.І.
проф. Кизименко Л.Д.
ас. Сеник О.М.
Кафедра філософії
доц. Джунь В.В.
доц. Добропас І.О.
проф. Лисий В.П.
доц. Поляруш Б.Ю.
ас. Пухта І.С.
ас. Янкович Т.Я.
доц. Боднар В.М.
Кафедра політології
доц. Поліщук М.В.
доц. Скочиляс Л.С.
доц. Мандзій Л.С.
ас. Панарін А.С.
Кафедра теорії та історії культури
ас. Власевич Т.В.
доц. Колесник І.М.
доц. Ярошенко Т.М.
Кафедра історії філософії
ас. Бовтач С.В.
проф. Пашук А.І.
Кафедра теорії та історії політичної науки
проф. Світа Г.М.
доц. Дащаківська О.Ю. (у зв’язку з декретною відпусткою)

Список викладачів філософського факультету,
в яких немає публікацій за звітний період (01.11.2015 р. – 31.10.2016 р.)
(не враховуючи нештатних і тих, хто працює менше року)
Кафедра психології
доц. Бородій Д.І.
доц. Вовк А.В. (не надано звіту)
доц. Карковська Р.І.
ас. Сеник О.М.
Кафедра філософії
ас. Янкович Т.Я.
доц. Боднар В.М.
Кафедра політології
доц. Поліщук М.В.
доц. Скочиляс Л.С.
Кафедра теорії та історії політичної науки
проф. Світа Г.М.
доц. Дащаківська О.Ю. (у зв’язку з декретною відпусткою)

Викладачі кафедри філософії, які подали
індивідуальні звіти про наукову роботу у 2016 р.
Джунь
Добропас
Карась
Ланюк
Лисий
Лосик
Наконечний
Откович
Поляруш
Пухта
Рижак
Сарабун
Сафонік
Янкович

Викладачі кафедри філософії (які працюють
більше року), які не подали індивідуальних звітів
про наукову роботу у 2016 р. (штатні, крім
погодинників)
Боднар

Викладачі кафедри теорії та історії культури, які
подали індивідуальні звіти про наукову роботу у
2016 р.
Альчук
Васьків
Власевич
Дарморіз
Колесник
Король
Кохановська
Лазарович
Ліщинська
Мандрищук
Пасічник
Стеценко
Сінькевич
Ярошенко

Викладачі кафедри теорії та історії культури (які
працюють більше року), які не подали
індивідуальних звітів про наукову роботу у 2016 р.
(штатні, крім погодинників)
Кашуба
Мальчевський
Галуйко
Кобрин

Викладачі кафедри політології, які подали
індивідуальні звіти про наукову роботу у 2016 р.
Поліщук
Романюк
Скочиляс
Мандзій
Чміль
Шурко
Була
Литвин
Сліпецька
Четверікова
Осадчук
Панарін
Лопата

Викладачі кафедри політології (які працюють
більше року), які не подали індивідуальних звітів
про наукову роботу у 2016 р. (штатні, крім
погодинників)
-

Викладачі кафедри теорії та історії політичної
науки, які подали індивідуальні звіти про наукову
роботу у 2016 р.
Денисенко
Вдовичин
Світа
Хома
Угрин
Бунь
Шипунов
Шиманова
Гарбадин
Харечко
Кривенко
Мотрен
Кірієнко

Викладачі кафедри теорії та історії політичної
науки (які працюють більше року), які не подали
індивідуальних звітів про наукову роботу у 2016 р.
(штатні, крім погодинників)
Дащаківська – у зв’язку з декретною відпусткою

Викладачі кафедри психології, які подали
індивідуальні звіти про наукову роботу у 2016 р.
Баклицький
Бородій
Галецька
Гапон
Грабовська
Гребінь
Гупаловська
Дідковська
Єсип
Карковська
Квас
Кизименко
Кліманська
Мандзик
Мащак
Михальчишин
Партико
Перун
Петровська
Проць
Сазонова
Сеник
Стельмащук
Штепа

Викладачі кафедри психології (які працюють
більше року), які не подали індивідуальних звітів
про наукову роботу у 2016 р. (штатні, крім
погодинників)
Вовк

Викладачі кафедри історії філософії, які подали
індивідуальні звіти про наукову роботу у 2016 р.
Бовтач
Дахній
Карамишева
Пашук
Терещенко
Хамар

Викладачі кафедри історії філософії (які працюють
більше року), які не подали індивідуальних звітів
про наукову роботу у 2016 р. (штатні, крім
погодинників)
-

Додаток 2
Факультет
Джерела фінансування (тис. грн)

Факультет
Підготовка кадрів вищої кваліфікації

Факультет
Публікації
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

10
9
7

монографії

6
5

5

5

підручники

4
3
1 1
2013

2014

1
2015

2016

навчальні посібники

Факультет
Статті

Факультет
Патентно-ліцензійна діяльність

Факультет
Студентська наукова робота
Публікації

Факультет
Студентська наукова робота
Участь в олімпіадах і конкурсах

Список наукових та науково-педагогічних працівників (ПІБ, посада),
які не мають публікацій за звітний рік (тези доповідей не враховувати), за
винятком працівників, які працюють в Університеті менше, ніж один рік (або
є у декретній відпустці)
1. Бородій Д.І., доцент кафедри психології
2. Карковська Р.І., доцент кафедри психології
3. Вовк А.В., доцент кафедри психології
4. Кизименко Л.Д., професор кафедри психології
5. Гребінь Н.В., асистент кафедри психології
6. Сеник О.М., асистент кафедри психології
7. Лисий В.П., професор кафедри філософії
8. Джунь В.В., доцент кафедри філософії
9. Добропас І.О., доцент кафедри філософії
10.Поляруш Б.Ю., доцент кафедри філософії
11.Боднар В.М., доцент кафедри філософії
12.Пухта І.С., асистент кафедри філософії
13.Янкович Т.Я., асистент кафедри філософії
14.Поліщук М.В., доцент кафедри політології
15.Скочиляс Л.С., доцент кафедри політології
16.Мандзій Л.С., доцент кафедри політології
17.Панарін А.С., асистент кафедри політології
18.Колесник І.М., доцент кафедри теорії та історії культури
19.Ярошенко Т.М., доцент кафедри теорії та історії культури
20.Власевич Т.В., асистент кафедри теорії та історії культури
21.Пашук А.І., професор кафедри історії філософії
22.Бовтач С.В., асистент кафедри історії філософії
23.Світа Г.М., професор кафедри теорії та історії політичної науки

Список наукових та науково-педагогічних працівників, які не мають
публікацій (тези доповідей не враховувати) за два останні роки (червоним
кольором) (за винятком працівників, які працюють в Університеті менше, ніж
два роки, або є у декретній відпустці)
1. Добропас І.О., доцент кафедри філософії
2. Поляруш Б.Ю., доцент кафедри філософії
3. Ярошенко Т.М., доцент кафедри теорії та історії культури
4. Власевич Т.В., асистент кафедри теорії та історії культури
5. Скочиляс Л.С., доцент кафедри політології
6. Вовк А.В., доцент кафедри психології

Львівський національний університет імені Івана Франка
Показники наукової діяльності філософського факультету

Показники

Всього
по ф-ту

психології

філософії

1

2

3

4

Забезпечення кадрами
76,25 / 101
23,5 / 25
11,5 / 15
2,75 / 3
54 / 75
17,75 / 19
–
–
–
–
–
–

К-сть ставок / к-сть науково-педагогічних працівників
зокрема − докторів наук
кандидатів наук
К-сть ставок / к-сть штатних наукових працівників НДЧ
зокрема − докторів наук
кандидатів наук

13,75 / 19
2,75 / 3
9,25 / 14
–
–
–

Кафедри
теорії та
історії
історії
філософії
культури
5
6

7

теорії та
історії політичної науки
8

політології

5,5 / 6
1/1
2,5 / 3
–
–
–

15,5 / 24
2,25 / 4
10,5 / 19
–
–
–

9,75 / 13
1/1
8,25 / 10
–
–
–

8,25 / 14
1,75 / 3
5,75 / 10
–
–
–

–
–
1/–
5/–

–
–
1/–
2/1

1
–
2/–
8/5

–
1*
3/–
4/3

–
2*
3/–
6/6

Підготовка кадрів (станом на 31.10.2016 р.)
К-сть працівників, які захистили докторські дисертації
К-сть працівників, які захистили кандидатські дисертації*
К-сть докторантів / к-сть захистів випускниками докторантури
К-сть аспірантів (денна / заочна форма навчання)**
К-сть випускників аспірантури, які у 2016 р. захистили дисертації**
зокрема − випуск 2016 р.
випуск 2015 р.
випуски 2012-2014 рр.
К-сть випускників аспірантури, які не захистили дисертації
зокрема − випуск 2016 р.
випуск 2015 р.
випуски 2012-2014 рр.
К-сть здобувачів / к-сть захистів здобувачами

1
–
4*
1*
10 / –
–/–
29 / 18 (17 + 1**) 4 / 3 (2 + 1**)
9 (5 + 4**)

3 (2 + 1**)

1

–

–

1**

4 (2 + 2**)

4 (2 + 2**)
1**
4 (3 + 1**)
20
5
7
8
7/1

–
–
3 (2 + 1**)
6
1
3
2
5/–

–
–
1
4
1
1
2
–/–

–
–
–
3
1
1
1
–/–

–
–
–
5
2
1
2
–/–

1**
–
–
1
–
1
–
–/–

3 (2 + 1**)
1**
–
1
–
–
1
2/1

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

Фінансування
Держбюджет – 2201040 (к-сть тем / обсяг, тис. грн)
Держбюджет – інші (к-сть тем / обсяг, тис. грн)
Колективні ґранти (к-сть / обсяг, тис. грн)
*
**

випускники аспірантури
працівники

–
–
–

–
–
–

1

2

3

4

5

Показники

Всього
по ф-ту

психології

філософії

історії
філософії

1 / 21,9
1 / 8,3
1 / 30,7
21
–

1 / 11,2
0,25 / 1,7
1 / 38,4
2
–

–
–
–
27
–

1 / 44,2
0,25 / 2,5
3 / 71
22
–

1 / 7,8
1,5 / 20,3
2 / 49,8
40
–

Монографії (к-сть / друк. арк.)
Підручники (к-сть / друк. арк.)
Навчальні посібники (к-сть / друк. арк.)
Статті (к-сть)
зокрема − у виданнях, які мають імпакт-фактор
в інших виданнях, які включені до міжнародних
наукометричних баз даних Web of Science, Scopus,
для гуманітарних факультетів – Copernicus та інші
в інших закордонних виданнях
у фахових виданнях України
в інших виданнях України
Інші наукові видання (к-сть)

5 / 91,6
3 / 32,8
9 / 210,4
159
1

Публікації
1 / 6,5
–
2 / 20,5
47
1

6
теорії та
історії
культури

7
політології

8
теорії та
історії політичної науки

20

12

–

–

2

1

5

40
89
9
9 (7 + 2***)

8
26
–
1

9
9
3
2

–
2
–
–

5
14
6
1

12
9
–
–

6
29
–
3

Конференції
Проведено конференцій (к-сть)
Тези доповідей на міжнародних конференціях (к-сть)
Тези доповідей на вітчизняних конференціях (к-сть)
К-сть виїздів наукових працівників за межі України для участі
у міжнародних конференціях, семінарах тощо
К-сть студентів, які взяли участь у виконанні НДР з оплатою
зокрема − держбюджетних / госпдоговірних
К-сть студентів, які взяли участь в олімпіаді (перший / другий
етапи)
Одержано нагород на другому етапі / к-сть студентів
К-сть студентів − переможців конкурсу студентських наукових
робіт
К-сть доповідей на конференціях / зокрема на міжнародних
К-сть опублікованих статей студентами / зокрема − самостійно
К-сть опублікованих тез студентами / зокрема − самостійно

7 (6 + 1****)
67
100

4
13
19

1
17
18

–
4
4

–
13
31

1
4
14

–
16
14

20

3

1

–

3

4

9

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

Студентська наукова робота
–
–
–
–
55 / 11

23 / 4

7/2

3/1

10 / 2

6/1

6/1

3/3

1/1

1/1

–/–

–/–

1/1

–/–

2

–

–

–

–

1

1

62 / –
6/3
62 / 62

28 / –
2/–
28 / 28

9/–
–/–
9/9

5/–
–/–
5/5

3/–
1/1
3/3

12 / –
2/1
12 / 12

5/–
1/1
5/5

*** два видання підготовлено за участі всіх кафедр філософського факультету
**** одна конференція проводилась за участі всіх кафедр філософського факультету (підраховано, не включаючи звітної конференції)

