
 



 

 

 

Мета діяльності кафедри філософії і педагогіки - сприяти формуванню 

високої культури розвитку вітчизняної гуманітаристики, шляхом підготовки 

висококваліфікованих здобувачів освіти  та підтримки професійного 

зростання  професорсько-викладацького складу кафедри, діяльність яких 

спрямована на формування національної ідентичності та духовних цінностей 

розвитку людства.  

 

 

Напрямки діяльності кафедри за спеціальностями: 

 

 Філософія 

 Культурологія 

 Освітні, педагогічні науки  

 

 



 

 

Науково-дослідницька діяльність 

Здійснюється в межах науково-дослідницької тематики Світоглядні основи людини та суспільства в 

соціокультурному вимірі сучасності  

1.  Щорічні конференції: 

 «Сучасне буття філософії» (до Всесвітнього дня філософії ЮНЕСКО) - листопад кожного року  

 «Духовні аспекти сучасного світорозуміння», присвячена творчої спадщини О.П. Блаватської» – вересень 

кожного року  

 «Наукова весна» - Щорічна конференція для молодих вчених, аспірантів та студентів, секція Гуманітарні науки 

– травень кожного року  

2. Науково-теоретичні семінари (за окремим планом) – раз на півріччя  

3. Захист дисертаційних досліджень на здобуття ступеня Доктор філософії в Філософії: 

Ковтун Л.В. тема дослідження «Смисловий контент в першоджерельних перекладах як історико-філософська 

проблема» - запланований захист – вересень 2022 р.  

Одинець О.А. тема дослідження «Феномен людини  в концепціях холізму»  - запланований захист – вересень 2025 

р.  

4. Наукові публікації: 

Рік  Моногр

афії 

Публікаці

ї в виданнях 

Web of Science 

та Scopus 

Публікаці

ї в фахових 

виданнях 

України 

Матеріали 

доповідей на 

всеукраїнських 

конференціях 

Матеріали 

доповідей на 

міжнародних  

конференціях 

 

2022  - 3 12 15 2  

2023 1 4 14 20 1  

2024  1 3 13 14 2  

2025  1 3 12 15 2  

2026  1 3 14 16 2  



 

5. Робота студентського дискусійного клубу «Перспектива»  

 

Навчально-методична діяльність 
1. Здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за Освітніми програмами: 

 

Рівень вищої освіти  Спеціальність  Назва ОП  Термін акредитації   

Перший (бакалаврський) 

рівень  

033 Філософія  ОПП «Філософія»  2022 р.  

Перший (бакалаврський) 

рівень 

034 Культурологія  ОПП 

«Культурологія» 

2024 р.  

Другий (магістерський 

рівень)  

011 Освітні, 

педагогічні науки  

ОПП «Освітні, 

педагогічні науки» 

2025 р. 

Третій (освітньо-

науковий) рівень  

033 Філософія ОНП «Філософія» 2022 р.  

 

2. Проведення методичних семінарів -  2 рази на півріччя  

3. Підготовка методичних матеріалів забезпечення навчального процесу  

4. Підвищення педагогічної майстерності викладачів за рахунок відвідування курсів неформальної  освіти в 

«Центрі професійної підготовки» НТУ «ДП» та інформальної онлайн-освіти.  

5. Впровадження інноваційних  форм викладання  в умовах онлайн та офлайн навчання  

6. Залучення викладацьких  кадрів культурологічного спрямування до викладання на ОПП «Культурологія»  

7. Підвищення рівня кадрового забезпечення ОПП «Освітні, педагогічні науки»  

8. Збільшення здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня 

9.  Вдосконалення форм профорієнтаційної роботи в умовах онлайн-комунікації з абітурієнтами.  

 

 

 



 

 

Міжнародна діяльність: 

1. Розширення траєкторії пошуку грантових програм для розвитку ОПП кафедри  

2. Реалізація домовленостей про науков-дослідну та навчально-методичну співпрацю відповідно до договорів: 

 

  Департаментом Гуманітарних та Соціальних наук НТУ «Вроцлавська політехніка», Польща 

 Університетом імені Марії Кюрі-Складовської, Люблін, Польща  

 Каунівський університет Литовта Великого, Литва 

 Технічно-гуманітарно академії в Бієльску-Бялей  (Польща) 

 Вищої  державної професійної школи ім. Вітольда Пілецького (м. Освенцим, Польща)  

 Краківської  політехніки ім. Тадеуша Костюшки (Польща)  

 Опольського політехнічного університету (Польща) 

 Сілезькою  політехнікою  (м. Глівіце, Польща)  

 Університет Хаджеттепе (м. Анкара, Турція) 

 Налагодження контактів та заключення угод про співпрацю  в сфері  Культурології   

 Університетом імені Адама Міцкевича у Познані 

 Люблінська політехніка  

 

3. Розширення діяльності «Інституту світової культури» 

 Залучення до діяльності Інституту виступів американських (Санта-Барбара) та індійський (Бангалор) 

співробітників Інститутів світової культури 

 Видання колективної  монографії (Україна-США-Індія)  - 2025 р.  

 Проведення сумісних семінарів - 1 раз на рік  

4. Розширення участі студентів в міжнародних дослідницьких проектах 

5. Продовження співпраці з посольством Польщі в Україні та участі в  студентів та викладачів в Культурологічному 

проєкті «Кореспонденція мистецтв».  

 

https://filosof.nmu.org.ua/ua/students/033/%D0%92%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB..pdf
https://filosof.nmu.org.ua/ua/students/033/ilovepdf_merged%20(1).pdf
https://filosof.nmu.org.ua/ua/students/033/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20.pdf
https://filosof.nmu.org.ua/ua/students/033/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE-%20%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%20%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83-%20%D0%91%D1%8F%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E.pdf
https://filosof.nmu.org.ua/ua/Mijnar%20diy/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%96%D0%BC.%20%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0%20%D0%9F%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB.pdf
https://filosof.nmu.org.ua/ua/Mijnar%20diy/%D0%A2.%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B0.pdf
https://filosof.nmu.org.ua/ua/Mijnar%20diy/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB.pdf
https://filosof.nmu.org.ua/ua/Mijnar%20diy/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85.pdf
https://filosof.nmu.org.ua/ua/Mijnar%20diy/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5.pdf


 


