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Вид роботи Відповідальний 
Термін виконання 

  

Розвиток кадрового потенціалу кафедри 

Проф. Синицю А.С. рекомендувати для 

присвоєння вченого звання професора 

  

Декан факультету 

Завідувач кафедри 

2023-2024 рр. 

  

Канд. філос. наук, ас. Ковальчук Ю.В. 

рекомендувати на посаду доцента 

  

Декан факультету 

Завідувач кафедри 2021-2022 рр. 

Забезпечити поповнення складу кафедри 

випускниками аспірантури 

Декан факультету 

Завідувач кафедри 2021-2024 рр. 

  

Нові навчальні дисципліни за вибором студентів 

«Мистецтво мислити» 

  асист. Бовтач С.В. 2020-2021 рр. 

«Кіно як форма самосвідомості європейської 

культури» 
асист. Терещенко В.П. 

2020-2021 рр. 

  

«Екзистенціальна філософія М. Гайдеґґера» доц. Дахній А.Й. 2021-2022 рр. 

«Містична традиція у середньовічній 

філософії» 

канд. філос. наук, асист. 

Ковальчук Ю.В. 

2022-2023 рр. 

  

Розробити електронні лекційні курси та окремі 

онлайн-лекції з профільних дисциплін кафедри 

  
Викладачі кафедри 2020-2024 рр. 

Підготовка підручників, посібників і курсів лекцій 
  

«Феномен любові у західній філософії» 
канд. філос. наук, асист. 

Ковальчук Ю.В. 
2021-2022 рр. 

«Історія філософії у Львівському університеті» 
докт. філос. наук, проф. 

Синиця А.С. 
2021-2022 рр. 



  

«Історія світової філософії» доц. Хамар У.В. 
2022-2023 рр. 

  

  
  

  

Електронний курс «Історія філософії Нового 

часу» 
асист. Терещенко В.П. 

2022 р. 

  

Підготовка та видання доп. і перер. 2-го 

видання навчального посібника «Нариси історії 

західної філософії ХІХ-ХХст.» 

доц. Дахній А.Й. 
2024 р. 

  

  

  
  

Наукова робота 

Викладачам кафедри опублікувати за 5 років не 

менше 2-3 статей у виданнях, що входять до 

науково-метричних баз даних 

Викладачі кафедри 2020-2024 рр. 

Підготувати збірники наукових праць спільно з 

вченими з університетів-партнерів 

Завідувач кафедри 

Викладачі кафедри 2020-2024 рр. 

Забезпечити систематичну участь студентів в 

роботі Студентської наукової весняної 

конференції та публікації тез у наукових 

збірниках 

канд. філос. наук, асист. 

Ковальчук Ю.В. 

  
2020-2024 рр. 

Організувати конкурси наукових праць 

студентів та їхню участь у всеукраїнських 

олімпіадах і днях науки 

 асист. Бовтач С.В. 2020-2024 рр. 

Проведення міжнародної конференції 

«Сократичні бесіди», спільно з Філософсько-

політичною академією міста Бонн (Німеччина). 

  

Завідувач кафедри 

Викладачі кафедри 

8-9 жовтня 2020 р. 

  

Підготовка і проведення студентських дебатів 
канд. філос. наук, асист. 

Ковальчук Ю.В. 

листопад 2020 р., 

квітень 2021 р. 

З метою забезпечення виконання наукової теми 

кафедри «Методологія історико-філософських 

досліджень» провести науковий семінар 

Викладачі кафедри червень 2021 р. 

Читання лекцій в одному з міст східної України 

в рамках підтримуваного Філософським 

Фондом проекту «Філософія в Україні. 

Філософія для України» 

доц. Дахній А.Й.  2020 р. 



Участь у міжнародній конференції, 

присвяченій рецепції філософії М. Гайдеггера у 

Східній і Центральній Європі, спільно з 

Інститутом філософії і соціології Польської 

академії наук, місто Варшава (Польща) 

  

доц. Дахній А.Й. 
2020 р. 

  

План захисту дисертацій аспірантами і викладачами 

Дисертаційне дослідження асп. Сивак М. 2020 р. 

Дисертаційне дослідження асп. Моравецький О. 2021 р. 

Дисертаційне дослідження асп. Федишин М. 2022 р. 

Дисертаційне дослідження асп. Груба О. 2023 р. 

Виховна і профорієнтаційна робота 

Проводити заходи зі студентами на виконання 

«Концепції національного виховання», 

схваленої Вченою радою університету. 

  

Завідувач кафедри 

Всі викладачі кафедри 2020-2024 рр. 

Ведення Інтернет-сторінки кафедри і сторінки 

у «Фейсбуку». 

  

канд. філос. наук, асист. 

Ковальчук Ю.В., доц. 

Хамар У.В. 

2020-2024 рр. 

Підготовка і розміщення на медіальній 

платформі «Plato’s Cave» («Печера Платона) 

нових відеолекцій 

доц. Дахній А.Й. 2021-2022 рр. 

Підтримувати роботу студентського наукового 

гуртка філософського факультету «Золота 

середина». 

  

доц. Хамар У.В. 

Всі викладачі кафедри 2020-2024 рр. 

Організовувати зустрічі «за круглим столом» з 

відомими вченими й громадськими діячами. 

  

Завідувач кафедри 

Порадники академгруп 2020-2024 рр. 

Організувати конкурс учнівських есе з 

історико-філософської тематики. 

  

доц. Хамар У.В. 

асист. Бовтач С.В. 2020-2024 рр. 

Організувати співпрацю в ділянці філософії з 

Малою Академією наук. 

  

Завідувач кафедри, 

канд. філос. наук, 

асист.  Ковальчук Ю.В. 
2020-2024 рр. 

Проводити профорієнтаційні зустрічі з 

вчителями й учнями шкіл. 

  
Всі викладачі кафедри 2020-2024 рр. 



  

Розширити участь кафедри в 

міжуніверситетському обміні студентами за 

програмами ERASMUS MUNDUS 

PARTNERSHIP та іншими стипендіальними 

програмами 

Деканат 

завідувач кафедри, 

канд. філос. наук, асист. 

Ковальчук Ю.В. 

 

 

 


