Стратегія розвитку кафедри теорії та історії політичної науки
філософського факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка
на 2020–2024 рр.
Кафедра теорії та історії політичної науки – це кафедра з тривалими традиціями
та потужною науковою політологічною школою, розвиток якої базується на
врахуванні сучасних трендів у еволюції політичної науки.
МІСІЯ:
 формування особистості студента як носія інтелектуального та інноваційного
потенціалу;
 генерування змін, яких потребує Львівська область, Україна та світ в цілому;
 розвиток суспільно-політичного, громадського та культурно-мистецького
середовища для повноцінного та гармонійного становлення духовного світу
студентської молоді засобом виховання почуття національно-патріотичного
обов’язку та пошани до історичної пам’яті українського народу.
ВІЗІЯ:
 гарантувати
якість
навчання
та
забезпечити
ринок
праці
висококваліфікованими і конкурентоздатними фахівцями-політологами;
 реалізувати наукові дослідження світового рівня, які стають основою
вдосконалення освітніх програм;
 розвивати партнерство з провідними світовими навчальними закладами та
науковими установами;
 розвивати можливості для мобільності студентів та викладачів, а також
залучати іноземних фахівців з політичної науки до навчального процесу;
 усіляко сприяти реалізації принципів студентського самоврядування, а
також залучати працівників та студентів до процесу ухвалення рішень.
ЦІЛІ:
Роботу колективу кафедри зосередити на виконанні навчально-методичних
планів, забезпеченні студентів усіх факультетів навчально-методичними
матеріалами, науковому осмисленні актуальних світових та вітчизняних політичних
проблем українського державотворення.
№

Ціль

Результати/індикатори
досягнення цілі

Залучені
співробітники
(виконавці)

Дата
виконання

1
1.

2
1.1. Зберігати штат кафедри
і, за можливості, його якісно
зміцнювати, зокрема,
залучаючи до роботи
молодих спеціалістів, які

3
1.1. Підвищення
кваліфікації
викладачів у
провідних навчальних
закладах.

4

5

Викладачі кафедри

2020-2024 рр.

закінчили відділення
“Політологія” та захистили
дисертації з цього фаху,
сприяти кар’єрному росту
співробітників, турбуватися
про забезпечення
комфортних умов праці,
оснащення їх робочих місць
та умов праці, розширення
зв’язків кафедри.

2.

2.1. Вдосконалення змісту
навчання, забезпечення
лекційних курсів
необхідними навчальнометодичними матеріалами.
2.2. Використання
англійської мови у
навчальному процесі.
2.3. Удосконалення
методики проведення
навчальних занять.
2.4. Запровадження
інноваційних технологій
проведення лекційних і
семінарських занять.

1.2. Стажування
наукових
співробітників у
відомих науковоаналітичних центрах.

Науковці кафедри

1.3. Запрошення
Викладачі кафедри
відомих вчених та
громадськополітичних діячів для
читання окремих
лекцій.
2.1. Видання
навчально-методичних
посібників,
підручників та
монографій:
“Історія політичної
думки України”,
проф. Вдовичин І.Я.
“Політичні вчення
доц. Бунь В.В.
Античності”,
“Комунікативний
менеджмент”,
проф. Жигайло Н.І.
“Психологія бізнесу,
проф. Жигайло Н.І.
лідерства та
комунікацій”,
“Макрополітична
доц. Угрин Л.Я.
ідентичність”,
“Вступ до
доц. Угрин Л.Я.
спеціальності (для
студентів спеціалізації
“державне управління
і публічна служба”)”,
“Історія політичної
асист. Мотрен С.М.
науки. Новий час”
“Історія політичної
доц. Гарбадин А.С.
науки. ХХ-ХХІ ст.”
“Історія політичної
доц. Бунь В.В.
науки. Античність та
Середньовіччя”,
“Політичні партії:
доц. Шипунов Г.В.
особливості
ідеологічної та
організаційної
еволюції (кінець ХХХХІ ст.)”,
“Теорія міжнародних
відносин”.

доц. Угрин Л.Я.

2020-2024 рр.

2020-2024 рр.

2020 р.
2020 р.
2020 р.
2020 р.
2020 р.
2021 р.

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.

2024 р.

2.2. Розробка
англомовних
навчальних курсів:
“Політологія”,
“Політика і релігія”,
“Політологія”,
“Глобальна
демократія”.

3.

3.1. Акредитація нових
освітніх програм.

4.

4.1. Підвищення наукового
статусу журналу “Вісник
Львівського університету.
Серія філософськополітологічні студії”.

5.

5.1. Організація
міжнародних та
всеукраїнських наукових
конференцій.

асист. Іленьків Г.В.

2021-2022 рр.

асист. Мотрен С.М.

2021-2022 рр.

2.3. Використання
результатів науковометодологічних
семінарів кафедри у
навчальному процесі.

Викладачі кафедри

2020-2024 рр.

2.4. Розробка
електронних курсів.
Застосування кейстехнологій в
навчальному процесі.
3.1. Акредитація
освітньої програми
“Публічна політика”
(бакалаврат).

Викладачі кафедри

2020-2024 рр.

Викладачі кафедри

2020-2021 рр.

4.1. Внесення журналу доц. Шипунов Г.В.
“Вісник Львівського
університету. Серія
філософськополітологічні студії”
до Переліку наукових
фахових видань
України за
спеціальностями
“Філософія” та
“Політологія” й
надання йому категорії
“Б”.
Внесення журналу
доц. Шипунов Г.В.,
“Вісник Львівського
викладачі кафедри
університету. Серія
філософськополітологічні студії”
до міжнародної
наукометричної бази
Scopus.
5.1. Проведення V
проф. Жигайло Н.І.,
міжнародної наукововикладачі кафедри
практичної
конференції
“Філософськопсихологічні аспекти

2020 р.

2020-2024 рр.

квітень 2020 р.

6.

6.1. Наукове керівництво
аспірантами та
докторантами

7.

7.1. Збільшення кількості
публікацій у вітчизняних та
міжнародних наукових
виданнях, насамперед
включених до міжнародних
наукометричних баз.
8.1. Підвищення
ефективності
функціонування науковометодичного семінару
кафедри.

8.

9.

9.1. Співпраця з
роботодавцями.

10. 10.1. Активізація
студентської наукової
роботи.

духовності в
діяльності
громадських
організацій”.
Проведення щорічної
всеукраїнської
наукової конференції
“Методологічні
читання (пам’яті
В.М. Денисенка)”.
6.1. Підготувати до
захисту кандидатські
дисертації та
докторські дисертації

Викладачі кафедри

2020-2024 рр.

Докторант
Ключкович А.Ю.,
Докторант
Савойська С.В.,
Асп. Сабара А.,
Асп. Сухарина А.
Асп. Токарєва Л.
Асп. Дахній З.
Асп. Возняк С.
Асп. Ковальчук М.
Асп. Сичова Я.
Викладачі кафедри

2020-2024 рр.

8.1. Регулярне
Викладачі кафедри
оновлення тематик
науково-методичного
семінару кафедри та
їхнє наближення до
напрямів наукових
досліджень аспірантів
та докторантів.
9.1. Організація та
Викладачі кафедри
активізація співпраці
з Львівською міською
радою, Львівською
обласною радою ,
Львівською обласною
державною
адміністрацією,
Кабінетом Міністрів
України, Верховною
Радою України.
10.1. Збільшення
доц. Шипунов Г.В.,
кількості студентських доц. Гарбадин А.С.,
наукових публікацій.
асист. Мотрен С.М.
Щорічне проведення
студентської наукової
конференції “Дні

2020-2024 рр.

7.1. Не менше 3-4
публікацій кожним
викладачем упродовж
перебування на посаді

2020-2024 рр.

2020-2024 рр.

2020-2024 рр.

11. 11.1. Активізація
громадсько-виховної
роботи.

науки філософського
факультету”.
11.1. Активна участь
у роботі наукових
спілок та товариств.
Розширення контактів
викладачів кафедри зі
школами м. Львова та
області. Проведення
профорієнтаційної
роботи.
Регулярне
висвітлювання на
сайті філософського
факультету та
університету здобутків
кафедри теорії та
історії політичної
науки.
Регулярне проведення
виховних заходів,
присвячених
важливим історичним
подіям, вшануванню
пам’яті Січових
Стрільців, Героїв
УПА, Революції
Гідності та ін.

Викладачі кафедри

2020-2024 рр.

Викладачі кафедри

2020-2024 рр.

доц. Угрин Л.Я.

2020-2024 рр.

Викладачі кафедри

2020-2024 рр.

Затверджено на засіданні
кафедри теорії та історії політичної науки
(протокол № 5 від 6.11.2019 р.)
В.о. завідувача кафедри теорії та
історії політичної науки

доц. Шипунов Г.В.

Затверджено на засіданні
Вченої ради філософського факультету
(протокол № 234/7 від 20.11.2019 р.)
Декан філософського факультету

доц. Рижак Л.В.

