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1. Результати вступної кампанії  

Під час вступної кампанії 2017 р. до ІФФ надійшло 513 заяв від вступників на 

навчання за освітнім рівнем першим (бакалаврським) (на 41,86% менше порівняно з 

2016 роком) та 26 заяв від вступників на навчання за освітнім рівнем другим 

(магістерським) (на 13,33% менше порівняно з 2016 роком). 

Незважаючи на зниження попиту на освітні послуги, як результат негативної 

динаміки народжуваності в Україні в 1999 – 2008 роках, результати вступної кампанії 

факультету в 2017 році практично залишились на рівні 2016 року. Так, в 2017 році на 

навчання до ІФФ було зараховано 92 студенти (що складає 95,8% від рівня 

попереднього року).  

У 2018 році під час вступної кампанії до ІФФ подано 1113 заяв від вступників 

на навчання за освітнім рівнем першим (бакалаврським) (690 - на спеціальність 

«Історія та археологія», 147 - «Філософія» та 276 - «Політологія»), що на 116,96% 

більше у порівнянні з минулими 2016 та 2017 роками. На навчання за другим 

(магістерським) освітнім рівнем подано 32 заяви (24 на освітню програму «Історія та 

археологія» та 8 – «Філософія»), що на 23,1% більше порівняно з 2016 і 2017 роками. 

Позитивний результат вступної компанії 2018 року пояснюється злагодженою 

дією відразу декількох чинників: по-перше, впровадженням Нової освітньої стратегії 

Університету; по-друге, відкриттям нової спеціальності «Політологія»; по-третє, 

щорічним проведенням Всеукраїнських студентських турнірів з Історії та Філософії, 

Учнівського турніру з Історії, що в цілому сприяє залученню випускників шкіл  та 

студентської молоді до знайомства з Університетом та більш усвідомленого вибору 

майбутньої професії; по-четверте, активізацією профорієнтаційної роботи 

факультету.  
   
 

 

 
 

Освітній рівень Результати 

вступної 

кампанії  

2015 року 

Результати 

вступної 

кампанії 

2016 року 

Результати 

вступної 

кампанії 

2017 року 

Результати 

вступної 

кампанії 

2018 року 

Відхилення           

2016 р. до 

2015 р. 

2017 р. до 

2016 р. 

2018 р. до 

2017 р. 

абс., 

ос. 

% абс., 

ос. 

% абс., 

ос. 

% 

Перший 

(бакалавр) 

55 66 72 122 + 11 20 +6 9,1 +50 +69,4 

Другий 

(магістерський) 

20 30 20 18 +10 50 -10 -33,3 -2 -10 

РАЗОМ 75 96 92 140 +21 28 -4 -4,2 +48 +52,2 



 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

2. Успішність та якість навчання 
 

Успішність навчання на факультеті  
 Успішність, % Якість, % 

2015-2016 

н.р 

2016-2017 

н.р. 

2017-2018 

н.р. 

2015-2016 

н.р 

2016-2017 

н.р. 

2017-2018 

н.р. 

Історія 99,5 98,04 97,11 81,0 75,88 72,66 

Філософія 98,0 94,43 95,12 75,0 66,80 69,21 
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Порівнюючи результати навчання студентів спеціальностей «Історія» та 

«Філософія» за 2017-2018 рр. з попереднім роком, слід зазначити незначне коливання 

показників успішності та якості навчання. Так, показник успішності за спеціальністю 

«Філософія» підвищились на 0,69 %, за спеціальністю «Історія» знизився на 0,93 %. 

Якість навчання студентів-істориків знизилась на 3,22 %, а філософів  підвищилась 

на 2,41  %.  
 

3. Контингент студентів  

 

Студентський контингент: динаміка зростання (станом на 01.09.2018 р.) 

Рік Бакалаври 

Ланцюгові 

темпи 

зростання,% 

Магістри 

Ланцюгові 

темпи 

зростання, % 

Разом 

Ланцюгові 

темпи 

зростання, % 

2015 188 100,00 36 100,00 224 100,00 
Історія 128 100,00 36 100,00 164 100,00 
Філософія 60 100,00 - - 60 100,00 

2016 213 113,03 50 138,89 263 117,41 
Історія 136 106,25 43 119,44 179 109,15 
Філософія 77 128,33 7 100,00 84 140,00 

2017 218 102,35 43 86,00 261 99,24 
Історія 141 103,68 33 76,74 174 97,21 
Філософія 77 100,00 10 142,86 87 103,57 

2018 282 129,36 36 83,72 318 121,84 
Історія 182 129,07 24 72,73 206 118,39 
Філософія 75 97,40 12 120,00 87 100,00 
Політологія 25 100,00 - - 25 100,00 
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3.1 Рух студентського контингенту.  
 

 

Форма навчання Кількість студентів 

відрахованих за невиконання 

навчального плану, ос. 

Усього відрахованих 

за календарний рік, 

ос. 

Поновлені 

студента, ос. 

Бюджет    

2016 -2017 1 6 - 

2017 -2018 2 5 - 

2018-2019 - - - 

Контракт     

2016 -2017 1 11 4 

2017 -2018 7 16 6 

2018-2019 - 4 1 
 

За період 1.09.2017 р.- 25. 09. 2018 р. зі спеціальностей/напрямів підготовки 

було відраховано 25 студентів. З них 5 студентів, які навчаються за кошти місцевого 

бюджету та 20 – за кошти фізичних та юридичних осіб. Серед причин відрахування 

були: за власним бажанням; за невиконання навчального плану; у зв’язку з не 

виходом із академічної відпустки, порушення умов контракту, переведення до іншого 

ВНЗ. 

 

Нова освітня стратегія Історико-філософського факультету 

 

У 2017 р. (січень-травень) було удосконалено навчальний план та освітню 

програму підготовки здобувачів вищої освіти, а в 2017-2018 н.р. було  розпочато 

підготовку 1 курсу здобувачів за освітньо-професійними програмами: 
 032 Історія та археологія 033 Філософія 

Освітній рівень Перший (бакалаврський) Перший (бакалаврський) 

Ступінь вищої освіти Бакалавр Бакалавр 

Професійна кваліфікація 2443.2 – історик 

2320 – вчитель історії 

Стажист-дослідник, фахівець 

з аналітики суспільних 

процесів 

Термін навчання 3 роки 10 місяців 3 роки 10 місяців 

Галузь знань 03 Гуманітарні науки 03 Гуманітарні науки 



Спеціальність 032 Історія та археологія 033 Філософія 

Освітня програма 032.00.01 Історія та 

археологія 

033.00.01 Філософія 

Вибіркова спеціалізація Країни Південної Європи 

(Італія, Іспанія, Португалія)  

Аналітика соціальних 

процесів  

Країни Центрально-Східної 

Європи (Польща, Чехія, 

Словаччина) 

Аналітика релігійних 

процесів 

Країни Далекого Сходу 

(Китай, Японія, Корея) 

Аналітика політичних 

процесів 

Історична урбаністика 

 

У 2018 н.р. було ліцензовано спеціальність «Політологія» з 01 вересня 2018 року 

25 бакалаврів-політологів 1 курсу розпочали навчання на факультеті.  

 

 
 052 Політологія 

Освітній рівень Перший (бакалаврський) 

Ступінь вищої освіти Бакалавр 

Освітня кваліфікація Бакалавр політології 

Термін навчання 3 роки 10 місяців 

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність 052 Політологія 

Освітня програма 052.00.01 Політологія 

Вибіркова 

спеціалізація 

Політичний менеджмент 

Політичні технології і PR 

 

 

 

На факультеті створено центри компетентностей: 

 Центр археологічних досліджень  

 Центр критичного мислення 

 Центр дослідження суспільства (в розробці) 

 Центр архіво-, музеє- та джерелознавства 

 

1. Центр археологічних досліджень 

Створений 2017 року для проведення практичних занять з археології та давньої 

історії України, історії Стародавнього Світу, Середніх Віків та ін. на базі і на 

території НДЛ археології Історико-філософського факультету. Має обладнання, 

інвентар та навчальні матеріали, необхідні для занять, в тому числі колекції 

археологічних старожитностей із розкопок поселень трипільської культури, отримані 

під час експедицій НДЛ археології 2016-2017 рр. 
При створенні Центру було враховано як власний досвід організації 

дослідницької роботи співробітників НДЛ археології, так і досвід партнерів з 

університету імені Хрістіана-Альбрехта з міста Кіль у Німеччині, університетів 

Ньою-Кастла і Дарема у Великій Британії. Зарубіжними колегами, які працюють у 

статусі кафедр та окремих навчальних підрозділів напрацьовано цікавий досвід 

створення та функціонування подібних центрів. 

http://iff.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/2016-06-15-08-20-46/tsentr-arkheolohichnykh-doslidzhen.html
http://iff.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/2016-06-15-08-14-59/tsentr-krytychnoho-myslennia.html
http://iff.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/2016-06-15-08-14-59/naukova-robota/tsentr-doslidzhennia-suspilstva.html
http://iff.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/2016-06-15-08-17-32/realizatsiia-novoi-osvitnoi-stratehii/tsentr-arkhivo-muzeie-dzhereloznavstva.html


Центр є діючою моделлю науково-дослідної установи з  підрозділами, які 

відповідальні за певні етапи досліджень, обробку, реставрацію і зберігання знахідок, 

обробку і зберігання інформації. У якості прототипу Центру обрано Інститут 

археології НАН України. 
Для створення Центру використано робоче приміщення НДЛ археології 

(аудиторія 417 на  вул. Маршала Тимошенка, 13 Б). У якості основи організації 

простору для практичних занять використано концепцію робочого місця у 

камеральній лабораторії, прийняту в системі НАН України. Для забезпечення роботи 

Центру та НДЛ археології створено власну бібліотеку, яка включає близько 400 

друкованих та понад 2000 електронних копій фахової літератури, отриманих завдяки 

меценатам та співробітникам. Серед технічного забезпечення є прилади і обладнання, 

необхідні для польових досліджень — електронний тахіометр, нівеліри, електронні 

мікроскопи, фотоапарати та інше. 

В основу організації практичних занять покладено ідею реалізації міні-

дослідження. Передбачено упродовж 20 навчальних годин послідовно охопити 

дослідницьку роботу археолога від проведення археологічних розкопок до обробки 

отриманих матеріалів та інформації з виходом на написання наукової роботи. 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З АРХЕОЛОГІЇ 
  

Мета — набуття студентами практичних навичок у проведенні наукового 

дослідження у галузі археології: від формування проекту досліджень до його 

реалізації у формі наукової публікації через проведення власного міні-дослідження. 
Місце проведення практичних занять — Центр археології Історико-

філософського факультету. 
Час — жовтень-грудень 2018 року 

  Всього — 20 годин практичних занять 

№ Види робіт Зміст робіт результат 

  Вступ  знайомство зі змістом практичних 

занять 
 формування проекту досліджень 
 правила проведення практичних 

занять 
 техніка безпеки під час практичних 

занять 

Ознайомлення зі 

змістом, метою і 

правилами практичних 

занять 

1 Ведення польової 

документації 

археологічних розкопок 

(2 год) 

 Робота з кресленнями 
 написання польового щоденника 
 фотофіксація процесу та результатів 

розкопок 
 створення польового опису 
 збір знахідок 

Виготовлення комплекту 

польової документації та 

збір комплекту знахідок 

2 Робота з 

археологічними 

знахідками (керамічні 

вироби, будівельні 

матеріали, вироби з 

кременю та каменю) 

 (6 год.) 

 - миття знахідок та їх початкова 

реставрація 
 - шифрування та складання 

інвентарних описів 
 - опис знахідок 
 - створення графічних ілюстрацій 
 - пошук відбитків культурних рослин 

на посуді та обмазці 
 - фотографування знахідок 

Приведення знахідок у 

стан необхідний для 

проведення подальшого 

дослідження, графічна та 

фотофіксація (комплект 

документації — рисунки 

та фото) 

3 Використання 

комп’ютерних програм 

Ознайомлення із програмним 

забезпеченням 
Отримання відомостей 

стосовно програм, 



у археологічних 

дослідженнях 
(2 год). 

 - програми для роботи з візуальною 

інформацією 
 - геоінформаційні системи 
 - статистичні пакети 
 - бази даних 
 - програми для підготовки публікацій 
 зберігання даних 

необхідних для 

дослідницької роботи, 

базові навички у роботі з 

електронною 

інформацією в галузі 

археології 

4 Англійська мова для 

археологів 
(2 год.) 

Ознайомлення з мовною практикою 
 - специфіка лексики та перекладу 

текстів з археології 
 - мова спілкування на розкопках та 

наукових конференціях 

Отримання базових 

відомостей стосовно 

особливостей 

використання 

англійської мови у 

археології 

5 Написання та 

оформлення звітів про 

розкопки 
(4 год.) 

Робота над складовими звіту про польові 

дослідження 
 - написання тексту звіту 
 - ілюстрування звіту 
 - оформлення звіту та документації 

до нього 

Отримання навичок з 

підготовки та 

оформлення звіту про 

дослідження на основі 

матеріалів, опрацьованих 

під час попередніх 

практичних занять 

(пункти 1-3). 

6 Робота над науковою 

працею (4 год.) 
- робота з текстом 
- посилання та бібліографію 
- ілюстрування текстів 
- підписи до ілюстрацій 

написання наукової 

статті, підготовка 

доповіді на конференцію 

(з презентацією) по 

результатам власного 

дослідження  знахідок із 

археологічних розкопок, 

опрацьованих під час 

практичних занять 

(пункти 1-5) з 

використанням набутих 

навичок 

 

2. Центр критичного мислення 

Центр критичного мислення є одним з базових Центрів компетентностей 

кафедри філософії Історико-філософського факультету. Центр критичного мислення 

створений з метою реалізації Нової освітньої стратегії Університету шляхом 

докорінної зміни якості підготовки фахівця – лідера, який відповідає потребам 

сучасного ринку праці, для закріплення отриманих студентами теоретичних знань за 

обраною спеціальністю, формування самостійної, творчої та ініціативної особистості, 

набуття досвіду практичної роботи. 

Діяльність Центру критичного мислення спрямована на підвищення престижу 

Університету, зміцнення та розвиток його матеріально-технічної бази. 

Центр створюється з метою організації практично-орієнтованого освітнього 

середовища в галузі філософії, яке б сприяло підвищенню ефективності підготовки 

студентів через напрацювання у них навичок критичного мислення, загальних і 

фахових компетентностей. 

Місія Центру критичного мислення кафедри філософії Історико-філософського 

факультету Київського університету імені Бориса Грінченка полягає у формуванні у 

майбутніх професіоналів-філософів зазначених вище компетентностей. 

 

 

 



Основні напрямки та форми діяльності Центру критичного мислення 
Центр критичного мислення створений за такими основними напрямками 

діяльності: 

1) Забезпечення практичної реалізації навчального процесу спеціальності 

«Філософія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з дисциплін: 

 Риторика; 

 Пропедевтика; 

 Етика; 

 Філософія Стародавнього Сходу; 

 Антична філософія; 

 Історія релігій; 

 Лідерство – служіння. 

2) Забезпечення проходження виробничої (асистентської) практики (основної та 

спеціалізації) спеціальності «Філософія» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти в аспекті реалізації її наступних завдань: 

-  Відвідування практичних занять викладачів кафедри, формування методики 

викладання навчальних дисциплін; 

-    Проведення практичних занять відповідно до індивідуального завдання 

керівника практики; 

- Аналіз роботи Центру критичного мислення з метою формування аналітичних 

висновків щодо вдосконалення подальших напрямів його діяльності. 
 

Графік використання центру у 2018-2019 н.р. 
 

Місяць Кількість годин на тиждень Предмет 

Жовтень 1-й тиждень 
02-10 – 07.10 

2 години Риторика – 2 години             

2-й тиждень 
09.10 – 14.10 

12 годин Риторика – 4 години, 
Пропедевтика – 6 години 
Етика – 2 години 

3-й тиждень 
16.10 – 21.10 

12годин Риторика – 4 години, 
Пропедевтика – 6 години 
Етика – 2 години 

4-й тиждень 
23.10 – 28.10 

10 годин Риторика – 4 години, 
Пропедевтика – 2 години 
Філософія Стародавнього Сходу – 2 години, 
Історія релігій – 2 години 

Листопад 1-й тиждень 
30.10 – 04.11 

10 годин Історія релігій – 2 години 
Філософія Стародавнього Сходу – 2 години 
Риторика – 4 години 
Лідерство-служіння – 2 години 

2-й тиждень 
06.11 – 11.11 

8 годин Історія релігій – 2 години 
Антична філософія – 2 години 
Філософія Стародавнього Сходу – 2 години 
Лідерство-служіння – 2 години 

3-й тиждень 
13.11 – 18.11 

10 годин Історія релігій – 2 години 
Антична філософія – 2 години 
Філософія Стародавнього Сходу – 2 години 
Риторика – 2 години 
Лідерство-служіння – 2 години 

4-й тиждень 
20.11 – 25.11 

8 годин Історія релігій – 2 години 
Антична філософія – 2 години 
Філософія Стародавнього Сходу – 2 години 
Риторика – 2 години 

5-й тиждень 4 годин Антична філософія – 2 години 



27.11 – 02.12 Риторика – 2 години 

Грудень 1-й тиждень 
04.12 – 09.12 

10 годин Історія релігій – 2 години 
Антична філософія – 4 години 
Філософія Стародавнього Сходу – 2 години 
Риторика – 2 години 

2-й тиждень 
11.12 – 16.12 

8 годин Історія релігій – 2 години 
Антична філософія – 4 години 
Філософія Стародавнього Сходу – 2 години 

3-й тиждень 
18.12 – 23.12 

4 годин Антична філософія – 4 години 

 

 

 

3. Центр архіво-, музеє-, джерелознавства 

Центр архіво -, музеє - та джерелонавства є одним з базових Центрів 

компетентностей кафедри історії України Історико-філософського факультету, 

створюється за наказом ректора Київського університету імені Бориса Грінченка 

(далі - Університет) і працює на засадах самоврядування. 

Центр архіво -, музеє - та джерелонавства створюється з метою реалізації Нової 

освітньої стратегії Університету шляхом докорінної зміни якості підготовки фахівця – лідера, який 

відповідає потребам сучасного ринку праці, закріплення отриманих студентами теоретичних знань 

за обраною спеціальністю, формування самостійної, творчої та ініціативної особистості, набуття 

досвіду практичної роботи. 

Діяльність Центру архіво -, музеє - та джерелонавства спрямована на підвищення 

престижу Університету, зміцнення та розвиток його матеріально-технічної бази. 

Головна мета - дати студентам – майбутнім учителям історії – знання для організації у 

школі музейної справи. На основі знань законів та закономірностей історичного розвитку, 

студентам необхідно оволодіти здатністю до збереження історичних пам’яток та інших 

об’єктів, що становлять культурну цінність, також оволодіти умінням і навичками їх 

застосування для аналізу конкретних історичних процесів.  

Центр архіво -, музеє - та джерелонавства створюється з метою практичної 

орієнтації освіти в галузі архівної справи, джерелознавства та музеєзнавства з 

подальшим її широким доступом до працевлаштування, задля ефективної підготовки 

студентів із особливим інтересом до соціальної діяльності для подальшого вирішення 

інструментальних та загальнонаукових задач. 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З 

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА, АРХІВОЗНАВСТВА ТА МУЗЕЄЗНАВСТВА 
  

Мета — набуття студентами практичних навичок у проведенні наукового 

дослідження у галузі архівознавства, джерелознавства та музеєзнавства: від 

формування проекту досліджень до його реалізації у формі наукової публікації через 

проведення власного дослідницького проекту.  
Місце проведення практичних занять — Центр архіво-, музеє-, джерелознавства 
Час — жовтень 2018 р. – травень 2019 р. 

  Всього — 216 годин практичних занять  

№ Види робіт Зміст робіт Результат  

  Вступ знайомство зі змістом практичних занять 
формування проектів досліджень 
правила проведення практичних занять 
техніка безпеки під час практичних 

занять 

Ознайомлення зі змістом, 

метою і правилами 

практичних занять 



1 Ведення 

документації з 

оформлення 

архівних, 

джерелознавчих та 

музеєзнавчих 

досліджень (8 год.) 

Робота з архівними описами та 

матеріалами  
фото-фіксація рукописних матеріалів, 

епістолярної літератури 
робота з науково-довідковим апаратом 

архівів 
створення каталогу архівних матеріалів 

та документів 
збір джерел та літератури  
формування електронної бази 

документів  

Створення програмного 

комплекту документів з 

тематичними блоками.  

Розробка посібника для 

роботи з архівними 

документами 

Розробка рекомендацій 

щодо проходження 

архівної практики 

 

2 Опрацювання 

джерельних 

комплексів, їх 

атрибуція та 

інформативний 

потенціал (18 год.) 

ознайомлення з методикою опрацювання 

різних видів писемних джерел 
ознайомлення з методикою дослідження 

музейних фондів та експозицій 
опрацювання архівних матеріалів та 

створення тематичних блоків 

Приведення матеріалів у 

стан необхідний для 

проведення подальшого 

дослідження, графічна та 

фото-фіксація (комплект 

документації — рисунки 

та фото) 

3 Використання 

комп’ютерних 

програм у 

джерелознавчих та 

музеєзнавчих 

дослідженнях 
(24 год.) 

Ознайомлення із програмним 

забезпеченням 
програми для роботи з візуальною 

інформацією 
використання методу контент-аналізу у 

дослідженні масових джерел 
використання комп’ютерних програм 

для дослідження родоводу 
програми для підготовки публікацій 
зберігання даних 

Отримання відомостей 

стосовно програм, 

необхідних для 

дослідницької роботи, 

базові навички у роботі з 

електронною 

інформацією в галузі 

джерело- та 

музеєзнавства 

4 Англійська мова для 

істориків 
(12 год.) 

Ознайомлення з мовною практикою 
специфіка лексики та перекладу текстів з 

джерелознавства 
опрацювання іншомовних джерел та 

застосування їх на наукових 

конференціях 

Отримання базових 

відомостей стосовно 

особливостей 

використання англійської 

мови у джерелознавстві 

5 Оформлення 

архівних комплексів. 

Опрацювання 

рукописних 

матеріалів 
(136 год.) 

Отримання навичок з опрацювання 

рукописних джерел, з'ясування їх 

інформативного потенціалу 
Опрацювання тематичних експозицій в 

музеях Києва 

Архівна евристика за темою 

 Створення бази джерел в 

електронному форматі 

(пункти 1-3). 

6 Робота над науковим 

дослідженням 

(індивідуальні та 

групові проекти) 

(18 год.) 

робота з текстом 
посилання та бібліографія 
ілюстрування текстів 
підписи до ілюстрацій 

Підготовка наукової 

статті, доповіді на 

конференцію за 

результатами власних 

досліджень. 

 
 

4. Центр дослідження суспільства 

 

Центр створюється з метою організації практично-орієнтованого освітнього 

середовища в галузі філософії та політології, яке б сприяло підвищенню ефективності 



підготовки студентів через напрацювання у них навичок аналітичного мислення, 

загальних і фахових компетентностей. 

Місія Центру дослідження суспільства (далі – Центр) кафедри філософії 

Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка 

(далі – Університет) полягає у формуванні у майбутніх професіоналів – філософів та 

політологів зазначених вище компетентностей. 

Основними завданнями діяльності Центру є: 

- забезпечення практичної реалізації навчального процесу спеціальностей 

«Філософія» та «Політологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з 

дисциплін: 

1. Філософські студії (Історія філософії,Теоретична філософія, Соціальна 

філософія); 

2. Аналітичні студії (Соціологія, Демографія, Всесвітня історія, 

Інформаційно-аналітична діяльність, Проектування соціальних систем, 

Політична квантифікація); 

3. Практична політологія (Політична система України, Політична 

географія, Політичне лідерство, Політичні комунікації та ЗМІ). 

- забезпечення проходження виробничої (аналітичної) практики студентів 

спеціальності «Політологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та 

виробничої (асистентської) практики (основної та спеціалізації) спеціальності 

«Філософія» другого (магістерського) рівня вищої освіти в аспекті реалізації їх 

наступних завдань: 

- здобуття практичних навичок аналітичної діяльності; 

- проведення практичних занять з предметів групи формування аналітичних 

компетентностей, вдосконалення методики викладання навчальних дисциплін; 

- аналіз роботи Центру з метою формування аналітичних висновків щодо 

вдосконалення подальших напрямів його діяльності. 
 

Центр досліджень суспільства розміщується за місцезнаходженням Історико-

філософського факультету Університету та використовує його матеріально-технічну 

базу. 
Графік використання центру у 2018-2019 н.р. 

 

Місяць Кількість годин на тиждень Предмет 

Вересень 1-й тиждень 

03.09-08.09 

2 години Метафізика та онтологія – 2 

години  

2-й тиждень 

10.09-15.09 

2 години Метафізика та онтологія – 2 

години  

3-й тиждень 

17.09-22.09 

4 години Метафізика та онтологія – 2 

години  

Соціологія – 2 години 

4-й тиждень 

24.09-29.09 

4 години Метафізика та онтологія – 2 

години  

Соціологія – 2 години 

Жовтень 1-й тиждень 

01.10-06.10 

6 години Метафізика та онтологія – 2 

години  

Соціологія – 2 години 

Політологія – 2 години 

2-й тиждень 6 годин Метафізика та онтологія – 2 



08.10-13.10 години 

Соціологія – 2 години 

Політологія – 2 години 

3-й тиждень 

15.10-20.10 

6 годин Метафізика та онтологія – 2 

години 

Політологія – 2 години 

Соціологія – 2 години 

4-й тиждень 

22.10-27.10 

6 годин Метафізика та онтологія – 2 

години 

Політологія – 2 години 

Соціологія – 2 години 

5-й тиждень 

29.10-03.11 

6 години Політологія – 2 години 

Соціологія – 2 години 

Метафізика та онтологія – 2 

години 

Листопад 1-й тиждень 

05.11-10.11 

8 годин Гносеологія– 2 години 

Метафізика та онтологія – 2 

години  

Соціологія – 2 години 

Політологія – 2 години 

  3-й тиждень 

12.11-17.11 

6 годин Гносеологія– 2 години 

Соціологія – 2 години 

Політологія – 2 години 

4-й тиждень 

19.11-24.12 

6 годин Гносеологія– 2 години 

Соціологія – 2 години 

Політологія – 2 години 

5-й тиждень 

26.11-01.12 

4 годин Гносеологія– 2 години 

Політологія – 2 години 

Грудень 1-й тиждень 

03.12-08.12 

4 годин Гносеологія– 2 години 

Політологія – 2 години 

2-й тиждень 

10.12-15.12 

4 годин Гносеологія– 2 години 

Політологія – 2 години 

3-й тиждень 

17.12-22.12 

4 годин Гносеологія– 2 години 

Політологія – 2 години 

 

 

Задля успішної реалізації Нової освітньої стратегії було переглянуто та оновлено  

бази практик: 
Бази практик 2015 2016 2017 2018 

Архіви   2 2 3 2 

Археологічні бази  1 1 2 4 

Інформаційно-видавничі установи 2 4 4 4 

ЗОШ, ліцеї, гімназії 7 9 9 6 

Бібліотеки  3 3 4 

Музеї   3 5 

Громадські організації    4 

Усього:  12 19 24 29 
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Збільшення баз практик

Архіви Археологічні бази Інформаційно-видавничі установи ЗОШ, ліцеї, гімназії Бібліотеки Музеї

 

З метою вдосконалення навчання, орієнтованого на практику та надання 

більшого вибору для формування практичних навичок та компетентностей на ІФФ 

було переглянуто і оновлено місця проведення практик загальною кількістю до 29 

баз, серед яких Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Національна 

бібліотека України імені Ярослава Мудрого, Державна педагогічна бібліотека імені 

В.О. Сухомлинського, Центральний державний кіно-, фото-, фоноархів України імені 

Г.С. Пшеничного, Державний архів Київської області, Національний заповідник 

«Софія Київська», Національний історичний музей України, Музей історії Києва, 

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», 

Аукціонний дім «Конерс», громадські організації «Самопоміч», «Центр 

правозахисту», «Освітня асамблея» «Центр розвитку лідерства», «Вся Україна».  

 

Загальна кількість співробітників факультету на 2016-2017 н.р. становила 62 

особи,  2017-2018 н.р. – 57 осіб, а 2018-2019 н.р. – 60 , з них: 

 

Категорія 

працівників 

2016-2017 н. р. 2017-2018 н.р. 
Шта

тні 

Сумісники Всього Штатні Сумісники Всього 

Внутрі

шні 

Зовніш

ні 

Внутрішні Зовнішні 

Науково-

педагогічні 

працівники 

34 7 5 46 40 3 1 44 

Педагогічні 

працівники 
2 1  3 1   1 

Молодший 

науковий 

співробітник 

3   3 3   3 

Інші 

працівники 
10   10 9   9 

Усього:  49 8 5 62 53 3 1 57 

  

 



Категорія 

працівників 

2018-2019 н. р. 

Шта

тні 

Сумісники Всього 

Внутрі

шні 

Зовнішн

і 

Науково-

педагогічні 

працівники 

38 6 2 46 

Педагогічні 

працівники 
1   1 

Молодший 

науковий 

співробітник 

3   3 

Інші 

працівники 
10   10 

Усього:  52 6 2 60 
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Загальна кількість співробітників ІФФ  – 60 осіб, в тому числі штатних 

науково-педагогічних працівників ІФФ  – 52 особи, педагогічних працівників  –  1 

особа, молодших наукових співробітників  – 3 особи, інших працівників – 10 осіб, 

внутрішніх сумісників  –  6 осіб, зовнішніх сумісників – 2 особи. 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників Історико-філософського 

факультету: 

 
Науково-педагогічні працівники 2015 2016 2017 2018 

Науково-педагогічні працівники / за 

основним місцем роботи 
42 39 46 

 

38 

Доктори наук / за основним місцем 

роботи 
14 14 19 

 

18 

Кандидати наук / за основним 

місцем роботи 
16 20 22 

19 

Професори за атестатом / за 

основним місцем роботи 
12 11 15 

15 

Доценти за атестатом / за основним 

місцем роботи 
15 14 14 

19 

Старший науковий співробітник - 2 2 2 

Молодший науковий співробітник - 3 3 3 
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У 2018-2019 навчальному році на ІФФ за основним місцем роботи працює 18 

докторів наук, 19 кандидатів наук, 2 старші наукові співробітники. 

Якісний склад працівників структурних підрозділів 

2016-2017 н.р. 2017-2018 н.р. 
Назва 

підрозділу   

 

Загальна 

кількість 

НПП 

Кількість 

докторів 

наук  

 

Кількість  

кандидатів 

наук  

 

Якісний 

склад, % 

Загальна 

кількість 

НПП 

Кількість 

докторів 

наук  

 

Кількість  

кандидатів 

наук  

 

Загальна 

кількість 

НПП 

Кафедра 10 3 7 100 12 4 7 91,67 



історії 

України 

Кафедра 

всесвітньої 

історії 

7 4 3 100 7 4 3 100 

Кафедра 

філософії 
17 6 9 95 17 8 11 100 

НДЛ 

археології 
5 1 1 45 5 1 1 40 

 

 

Якісний склад працівників структурних 

підрозділів 

2018-2019 н.р. 
Назва 

підрозділу   

 

Загальна 

кількість 

НПП 

Кількість 

докторів 

наук  

 

Кількість  

кандидатів 

наук  

 

Якісний 

склад, % 

Кафедра 

історії 

України 

12 4 8 100 

Кафедра 

всесвітньої 

історії 

8 4 3 87,5 

Кафедра 

філософії 
16 9 7 100 

НДЛ 

археології 
2 1 1 100 

 

 

Якісний склад працівників структурних підрозділів 2018-2019 н.р. 
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В тому числі, за основним місцем роботи  

 на кафедрі історії України працює 4 доктори наук та 8 кандидатів наук,  



 на кафедрі всесвітньої історії – 4 доктори наук та 3 кандидати наук,  

 на кафедрі філософії – 9 докторів наук та 7 кандидатів наук,  

 у НДЛ археології – 1 доктор наук та 1 кандидат наук.  

Такий потужний професорсько-викладацький склад з одного боку дає 

можливість підвищити якість наукової діяльності ІФФ, а з іншого – вимагає великих 

зусиль з організації діяльності співробітників та пошуку шляхів їх мотивації. Це 

підтверджують дані, наведені в таблицях 1-4.  

 

Наукова діяльність та корпоративна культура 

 

1. Наукова діяльність та корпоративна культура 

Параметри 2015 2016 2017 2018 

Кількість напрямів підготовки:  

− в докторантурі університету  

− в аспірантурі університету 

0 

4 

0 

4 

0 

4 

 

2 

4 

 

Кількість осіб, які  навчаються:  

− в докторантурі університету  

− в аспірантурі університету / у т.ч. з відривом від 

виробництва 

 

- 

 

14 

 

- 

 

19 

 

- 

 

24 

 

- 

 

28 

Кількість осіб, які вступили в поточному році    4+2 

 

Вступ до аспірантури 

2

1

2

1 11
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На ІФФ відкрито 3 докторські програми  (PHd) з «Історії та археології», 

«Філософії» та «Релігієзнавства», що діють на базі аспірантури з 5-ти спеціальностей 

(історія України, всесвітня історія, соціальна філософія, філософія освіти, 

релігієзнавство).  



Разом з цим, кількість вступників в аспірантуру і кількість захищених не 

корелюють між собою, так в 2016 році з 4-х осіб, які закінчили аспірантуру – жоден 

поки що не захистив дисертацію. Ці показники негативно позначаються і на 

діяльності спеціалізованих вчених рад. В 2017-2018 н.р. випускники аспірантури  

захистили 2 дисертації. 

 

2. Діяльність спеціалізованих вчених рад 

Параметри Кафедра 2016 Кількість 

спеціальностей 

2017 Кількість 

спеціальностей 

2018 Кількість 

спеціальностей 

Спеціалізовані 

вчені ради 

університету:  

 

кількість рад по 

захисту 

кандидатських 

дисертацій 

Кафедра 

історії 

України, 

всесвітньої 

історії 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

Кафедра 

філософії 

1 2 1 2 1 2 

кількість рад по 

захисту 

докторських 

дисертацій 

 

- 

 

- 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

кількість 

захищених 

дисертацій 

працівниками, 

аспірантами 

університету у 

спецрадах 

університету 

Кафедра 

всесвітньої 

історії 
 

 

 

5 

 

всесвітньої 

історії – 2 

 3 

всесвітньої 

історії – 1 

2 

всесвітньої 

історії – 0 

Кафедра 

історії 

України 

історії 

України – 3 

історії України 

– 3 

історії України – 

2 

Кафедра 

філософії 
1 

Соціальна 

філософія та 

філософія 

історії – 1 

4 

Соціальна 

філософія та 

філософія 

історії – 3 

Релігієзнавство 

– 1 

0 

Соціальна 

філософія та 

філософія історії 

– 0 

Релігієзнавство – 

0 

 

Наявність 

фахового видання 

Кафедра 

історії 

України 

 

Київські історичні студії 

 

На ІФФ діють 2 спецради: 1 спецрада - по захисту кандидатських дисертацій з 

історії та 1 спецрада по захисту докторських дисертацій з філософії, проте 

здебільшого в них захищаються представники інших ВНЗ України.   

 

Публікаційна активність кафедр 
Параметри 2016 2017 2018 

Кількість отриманих авторських свідоцтв 12 4 - 

Кількість монографій − одноосібні (у т.ч. за кордоном) − 

колективні (у т.ч. за кордоном) 

6 5 6 

Кількість підручників і навчальних посібників − для ВНЗ 

− для ЗНЗ 

3 

3 

4 – ВНЗ 

2 – ЗНЗ 

1 



Кількість статей:  

− у наукових фахових наукових виданнях України  

− у зарубіжних наукових виданнях, що не входять до 

наукометричних баз даних (НБД)  

− у зарубіжних виданнях, що входять до НБД  

− у виданнях, що входять до НБД Scopus/Wos (із 

зазначенням місця роботи – УГ) 

 

61 

8 

 

 

 

30 

3 

 

 

 

 

35 

5 

 

 

9 

 

 

До міжнародної системи Scopus та Web of Science у 2017 році  подано 6 статей: 

Тарасенко О.О., Салата О.О., Михайловський В.О., Іванюк О.Л., 1. Саган Г.В., 

Срібняк І.В. 

В 2018 році до вже існуючих фахових періодичних видань факультету додався 

аналітично-інформаційний журнал «Схід» з перспективами його подальшого 

просування до наукометричних баз WoS (2019) та Scopus (2020). Цього року (2018) 

вже вийшло три випуски журналу.   

 

Статті НПП ІФФ 

в базах Scopus + Web of Science  

2017-2018 н.р. 

 

Відейко М.Ю. 2017 (Scopus) 

 

Срібняк І.В. 2017 (Scopus)                               +       Срібняк І.В. 2018    (Scopus) 

 

Тарасенко О.О. 2017 (Scopus)                         +      Тарасенко О.О. 2018 (Scopus) 

 

Додонов Р.О., Додонова В.І., (2017) 

 (Web of Science, Emerging Source). 

 

Горбань А.В., Мартич Р.В. (2017) 

(Web of Science, Core Collection). 

 

Ковальов Є. А., Іванюк О.Л., 2018  

(Web of Science, Emerging Source) 

 

Александрова О.С., Лаврик У.В., 2018 

 (Scopus) 

 

 

Загальна кількість: 9 статей 

 

 

 

 

 

 



Бібліографічний опис статей: 

 

Відейко М.Ю. / Videiko, M.Yu. 

 

Cucuteni-Trypillia: In search for technological progress 

(2017) Stratum Plus, (2), pp. 119-132.  

2017 (Scopus) 

 

Срібняк І.В. / Sribnyak, I.V. Ukrainians in Bessarabia and Romania in 1921-1923 (everyday life of 

the UPA interned soldiers inside and outside the camp).  

(2017) Rusin, 49 (3), pp. 122-136.   

2017 (Scopus) 

 

Тарасенко О.О. Tarasenko, O. 

Kyiv “St. Volodymyr” university school of history: Sketches for a creative portrait of 

Volodymyr Tsykh (1805-1837) [L’école historique de l’Université “Saint Vladimir” de Kiev: 

Ébauches sur la personnalité de Volodymyr Tsykh (1805-1837)] [Şcoala de istorie din cadrul 

Universităţii “Sf. Vladimir” din Kiev: Schiţe despre personalitatea lui Volodymyr Tsykh 

(1805-1837)] 
(2017) Codrul Cosminului, 23 (2), pp. 263-272.  

2017 (Scopus) 

 

Додонов Р.О., Додонова В.І. / Dodonov, Roman. Polemological Paradigm of Hybrid 

War Research / Roman Dodonov, Hryhorii Kovalskyi, Vera Dodonova, Maryna Kolinko // 

Philosophy and Cosmology. 2017. V. 19. – P.97-109. (Web of Science, Emerging 

Source). 

Горбань А.В., Мартич Р.В. Основні підходи до визначення сутності концепту 

«живого» / Basic approaches to the definition of the essence of the concept of ―living‖ // 

Studia Warminskie (The Studies of Warmia).  – № 54. – 2017.  (Web of Science, Core 

Collection). 

Срібняк Ігор Володимирович / Sribnyak, I. V.  

Палиенко М., Срибняк И. Дмитрий Бантыш-Каменский (1788-1850): портрет 

историка в контексте эпохи // Rusin: International Historical Journal. – Chisinau 

(Moldova), 2018. – Vol.52. – Issue 2. – S.221-237. / Dmitriy Bantysh-Kamensky (1788-

1850): A Portrait of the Historian within His Era // Rusin: International Historical Journal. – 

Chisinau (Moldova), 2018. – Vol.52. – Issue 2. – S.221-237.  (Scopus). 

Ковальов Є. А., Іванюк О.Л. Fortification monuments in the socio-cultural context: 

European trends (early modern times and the 19th century) / Фортифікаційні пам’ятки у 

соціокультурному контексті: європейські тренди (ранній Новий час та ХІХ ст.) // 

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (National Academy 

Of Managerial Staff Of Culture And Arts Herald). – Випуск 2. –  2018. – С. 105-108. 

(Web of Science, Emerging Source). 

Ольга Тарасенко. Огляд історіографії Школи істориків київського Університету Св. 

Володимира (1834-1866) // Codrul Cosminului (Stefan cel Mare University of Suceava 

Publishing House, Romania – Видавничий дім Університету Штефана чел Маре у 

Сучаві, Румунія), Vol. 24, 2018, № 1, p. 31-52. / Olha Tarasenko. Survey of 

historiography of Kyiv ―St. Volodymyr‖ University School of historians (1834-1866) // 

Codrul Cosminului (Stefan cel Mare University of Suceava Publishing House, Romania), 

Vol. 24, 2018, № 1, p. 31-52. (Scopus). 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85019054742&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85035192560&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85035192560&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85040026718&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85040026718&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85040026718&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85040026718&origin=resultslist
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http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=E6JjhzEhHKdpVANtLT1&page=1&doc=2
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=E6JjhzEhHKdpVANtLT1&page=1&doc=2


 

Aleksandrova, O., Batchenko, L., Dielini, M., Lavryk, U. 

Specifics of managing competitiveness of present-day university on principles of social 

responsibility 

(2018) Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (4), pp. 157-165.  

2018 (Scopus)  
 

Проходження підвищення кваліфікації за модулями у 2015-2018 роках  

ПІБ, науково-

педагогічного 

працівника 

Місце проходження стажування Термін 

стажування 
Зовнішнє Внутрішнє 

Салата О.О. Ягелонський університет 

(Краків, Польща) 

Модулі:  

 

ІКТ 

Лідерський 

Дослідницький 

Дидактичний  

10-19 січня 

2015 р. 

Березень 2016 

Квітень 2016 

Квітень 2016 

Квітень 2016  

Будзар М. М відділ української історіографії 

Інституту історії НАН України 

 грудень 2015 

Ковальов Є. А. відділ історії України 

Інституту історії НАН України 

 грудень-січень 

2015-2016 

Тарасенко О.О. відділ української історіографії 

Інституту історії НАН України 

 Жовтень-

листопад 2017 

Голованов С.О. 

 Лідерський 

(сертифікат № 430Л) 

23-24 січня 

2017 р 

Стажування в Афінському 

Національному університеті 

імені Каподістрі, Інститут 

філософії, кафедра Історії та 

археології, у  

період з 24.04 до 30.04 2017р. 

  

Срібняк І.В. Університет у Білостоці 

(Uniwersytet w Białymstoku),  

 

Лодзький університет 

(Uniwersytet Łódzki),  

 

Національна бібліотека імені 

Оссолінських (Zakład 

Ossolineum),  

 

Вроцлавський університет 

(Uniwersytet Wrocławski),  

 

Університет імені Адама 

Міцкевича в Познані 

(Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu),  

 

Варшавський університет 

(Uniwersytet Warszawski) 

 

 

жовтень- 

листопад 2017  

 

грудень- січень 

2017/2018  

 

лютий- 

березень 2018  

 

квітень- 

травень 2018  

 

червень- 

липень 2018  

 

серпень- 

вересень 2018 

Купрій Т.Г.  

- Кафедра правознавства, 

соціології та політології 

Модулі:  

Лідерський 

Дослідницький 

Квітень-

травень 2016 

 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85053623626&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85053623626&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85053623626&origin=resultslist


Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

імені І. Франка 

- Навчально-

демонстраційна сесія: 

інноваційні методи 

викладання: новітнє в 

європейській освітній практиці 

(Східно-європейський інститут 

психології) 

Дидактичний  

ІКТ 

 

 

 

01.03.-

03.04.2017 р. 

 

 

 

 

19-22. 05. 2016 

р. 

18-21. 05. 2017 

р. 

 

Проходження підвищення кваліфікації за  

фаховим модулем у 2017-2018 роках 

 

Тарасенко О.О. Інститут історії 

України НАН 

України 

фаховий 10.112017-

11.12.2017 р. 

Гуменюк О.А. Інститут історії 

України НАН 

України 

фаховий 26.02.2018 р. -

27.03.2018 р. 

Гринь Д.К. Кафедра історії 

Центральної та 

Східної Європи, 

КНУ ім. Тараса 

Шевченка 

фаховий 16.04.2018 р. – 

16.05.2018 р. 

 

6. Міжнародні, Всеукраїнські конференції, семінари, круглі столи: 

 Міжнародні Всеукраїнські 

2015 5 12 

2016 19 14 

2017 20 26 

2018 22 28 
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Апробація наукових досліджень НПП факультету в достатній мірі активна та 

презентована на 20 міжнародних та 26 всеукраїнських конференціях, що трохи 

більше, ніж в 2016 році. В 2018 році апробація наукових досліджень НПП факультету 

відбулась на 22 міжнародних та 28 всеукраїнських конференціях. 

 

Результати участі ІФФ у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 

робіт у 2016,  2017 і  2018 роках  
 Направлено 

робіт на ІІ тур  

 

Кількість 

призових 

місць  

 

Кількість І 

місць  

 

Кількість 

ІІ місць  

 

Кількість 

ІІІ місць 

2016 9 1 - - 1 

2017 3 - - - - 

2018 9 1 - - 1 

 

Грантові програми факультету: 
2016-2017 рр. 

Подано заявок Отримано 

2 2 

2017-2018 рр. 

6 (КІУ) + 2 (КФ) 4 

22

2016-2017 рр.

Подано Отримано

   8

4

2017-2018 рр.

Подано Отримано

 
 

В 2016-2017 рр. грантові заявки подали та отримали фінансування 

Тарасенко О.О., доцент кафедри історії України (США) та Куцик Р.Р., асистент 

кафедри історії України (Польща).   

У 2017-2018 рр. грантові заявки подала та отримала фінансування Гуменюк 

О.А. (Німеччина, Польща). Також у 2017-2018 рр. грантові заявки подали 

Александрова О.С., Додонов Р.О., Горбань О.В. 

 

Наукова робота факультету 

На базі факультету щорічно проводиться Всеукраїнський студентський 

історичний турнір, починаючи з 2011 року. Проведено ІІ Всеукраїнський 

студентський турнір з філософії. Турніри стали однією з форм наукової роботи та 

профорієнтації. 2017 року в Історичному турнірі взяли участь 46 команди (102 

учасника) та 32 членів журі, у турнірі з філософії – 13 команд (39 учасників) та 15 

членів журі. 

В результаті до нашого університету почали вступати студенти на 4-5 курси та 

до аспірантури. 



У 2017 році проведено Київський (міський) турнір з історії для 

старшокласників. 

Щорічно проводяться 3 наукові конференції: дві для вчених («Цивілізаційні 

дискурси світової та української історіографії», «Київ та кияни у соціокультурному 

просторі: історія міських спільнот») та одна для студентів («Українська минувшина: 

події, явища та постаті»). Започаткована традиція проведення щорічної наукової 

конференції «Київські філософські студії». 

5 жовтня 2017 конференція «Вплив віри бахаї на сучасні релігійні тенденції у 

світі» в Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (Р.О.Додонов, 

О.В.Горбань, Р.В.Мартич, студенти 3 курсу спеціальності «Філософія»).  

18 жовтня 2017 року на кафедрі філософії Історико-філософського факультету 

пройшов аспірантський науковий семінар на тему: "Роль інтелігенції у становленні 

суспільної злагоди сучасного українського суспільства". Доповідач - Тетяна 

Миколаївна Патук. 

26-27 жовтня 2017 р.у Львові - IV Конгресу молодих дослідників релігії 

«Релігія в сучасній культурі». к. філос. н., Мартич Руслана Василівна. 

24 листопада 2017 року викладачі кафедри філософії Київського університету 

імені Бориса Грінченка взяли участь у роботі Історико-філософських читань 

"Українська філософська традиція у просторі міжкультурної комунікації" в Інституті 

філософії імені Г.С. Сковороди НАН України. 

15 грудня 2017 р.  БарКемп «Проблеми історичної пам'яті та культури 

примирення».  

27 лютого 2018 року в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди відбувся 

науково-теоретичний семінар відділення релігієзнавства на тему "Релігійна ситуація 

на Сході України у 2014-17 роках"  

20 березня 2018 року на кафедрі філософії пройшов теоретичний семінар 

"Історична пам'ять в контексті соціально-філософського дискурсу".  

 В листопаді 2017 року укладено договір про співробітництво між кафедрою 

філософії КУБГ та кафедрою філософії і етики Білостоцького університету (проф. 

Малгожата Ковальська). 

У 2017 році підписані угоди про співпрацю з Варшавським факультетом та 

Асоціацією «Польща-Схід». 

23 травня 2018 року в рамках Фестивалю науки в Історико-філософському 

факультеті Київського університету імені Бориса Грінченка 

відбулася VІII Всеукраїнська науково-практична конференція «Київ і кияни у 

мультикультурному просторі України: підсумки і перспективи історико-

урбаністичних досліджень» 

30 травня 2018 р. на Історико-філологічному факультеті за сприяння кафедри 

історії України відбулася VІІ Всеукраїнська студентська науково-практична 

конференція «Українська минувшина: джерела, постаті, явища».  

20 вересня 2018 р. на Історико-філософському факультеті Київського 

університету імені Бориса Грінченка відбулася Всеукраїнська наукова конференція 

«Історичні джерела в українському інформаційному й освітньому просторі: 

верифікація, інтерпретація та циркуляція», у якій взяли участь провідні науковці 

Інституту історії України НАН України,  інших академічних установ та вишів 

України. 

http://iff.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/453-relihioznavcha-konferentsiia-vplyv-viry-bakhai-na-suchasni-relihiini-tendentsii-u-sviti.html
http://iff.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/453-relihioznavcha-konferentsiia-vplyv-viry-bakhai-na-suchasni-relihiini-tendentsii-u-sviti.html
http://iff.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/453-relihioznavcha-konferentsiia-vplyv-viry-bakhai-na-suchasni-relihiini-tendentsii-u-sviti.html
https://www.facebook.com/ihor.shaban/posts/1887527041275807?__xts__%5B0%5D=68.ARDRGG1TPPJwVVlICCLquM_wvKgWTii9ip-K4qcCcrmLsy0w_MdJobWEbm2biV_EircG0gBFXRCLa2RCz9tEQya6EikPnErvR9BdE72VIIJYSgUAb962xjJjNIj90-lOb6ZkEj04_85pRDryneQBbMaRexI1EOKzg3afJMGgeWZODaxlcOZH&__tn__=H-R
http://iff.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/730-teoretychnyi-seminar-istorychna-pam-iat-v-konteksti-sotsialno-filosofskoho-dyskursu.html
http://iff.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/730-teoretychnyi-seminar-istorychna-pam-iat-v-konteksti-sotsialno-filosofskoho-dyskursu.html


До Топ-10 Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу – 2017», 

започаткованого Інститутом біографічних досліджень НБУВ, увійшло видання "Я 

маю намір з моїх листів до тебе зробити свій журнал..." - листи Григорія Ґалаґана до 

дружини, упорядниками якого є викладачі історико-філософського 

факультету Марина Михайлівна Будзар та  Євгеній Аркадійович Ковальов. 

     «Засадничі принципи», Експерти, «Довгі списки» Рейтингу доступні за 

посиланням: http://ecopsy.com.ua/rating/rating.php 

Студентські наукові гуртки 
Параметри 2015 2016 2017 2018 

Кількість студентських 

наукових гуртків   
3 3 3 3 

Кількість наукових 

публікацій 
5 7 8 1+25 тези 

Кількість учасників 

конференцій 
23 34 35 36 

 

На факультеті діють  студентські наукові гуртки: «Енігма» (керівник Тарасенко 

О.О.), «Ключ до істини» (керівник Бондар Т.І.), «Київ – другий Єрусалим» (керівник 

Ковальчук Н.Д.). 
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http://iff.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/424-vyishlo-z-druku-arkheohrafichne-vydannia-lysty-h-p-galagana-do-druzhyny-budzar-m-m-kovalov-ye-a.html
http://iff.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/424-vyishlo-z-druku-arkheohrafichne-vydannia-lysty-h-p-galagana-do-druzhyny-budzar-m-m-kovalov-ye-a.html
http://ecopsy.com.ua/rating/rating.php
http://iff.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/2016-06-15-08-17-32/hurtky/hurtok-enigma.html
http://iff.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/2016-06-15-08-14-59/naukova-robota/hurtok-kliuch-do-istyny.html
http://iff.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/2016-06-15-08-14-59/naukova-robota/hurtok-kyiv-druhyi-yerusalym/plan-roboty-hurtka.html


Наукова діяльність студентів ІФФ за 2017-2018 н.р. 

Наукова діяльність студентів та викладачів ІФФ реалізувала себе у таких 

заходах: 

1. Взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

з філософії:  

 Лазебник К.С. «Феномен віртуальної реальності як засіб ведення 

інформаційний війн» (наук. кер. – проф. Ломачинська І.М.); 

 Прохорчук В.А. «Філософія дитиноцентризму в просторі аксіології освіти» 

(наук. кер. – доц. Хрипко С.А.). 

З політології: 

 Хіжінська Я. «Політична участь студентської молоді сучасної України: 

психологічні чинники активізації» (наук. кер. – проф. Панасюк Л.В.); 

 Малецька М. «Прекарне суспільство та студентство: політологічний аналіз» 

(наук. кер. – доц. Супруненко А.П.); 

 Тарнавська А. «Гастрономія як засіб політичного впливу» (наук.кер. – доц. 

Купрій Т.Г.). 

З історії та археології: 

 Захарчук І. «Повсякденне життя населення міста Старокостянтинів в період 

німецької окупації 1941-1944 р.р.» (наук. кер. – д.і.н., проф. Салата О.О.); 

 Хорошко І. «Повсякденне життя селянства Чернігівщини та Полтавщини в 

умовах окупації» (наук. кер. – к.і.н., доцент Будзар М.М.). 

Слід зазначити, що робота цієї студентки була відзначена дипломом ІІ ступеня. 

 

2. Студенти ІІ курсу спеціальності «Філософія» Дерід К. та Кулєбякін Г. брали 

участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з філософії.  

Студент ІІ курсу Дерід К. посів ІІІ місце. 

 

3. Команда ІФФ у складі Гайсенюк М., Світлого Р., Фокіна В. в рамках 

Всеукраїнського турніру з історії посіла ІІІ місце (керівник – д.і.н., проф. Салата 

О.О.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реалізація наукової теми Історико-філософського факультету 

 
№ ПІБ Структ

урний 
підроз

діл 

Назва 

дослідження 

Керівник 

досліджен
ня 

Вид 

дослід
ження  

Персональний 

внесок у 
дослідження 

Результат

и 

досліджен

ня 

Посиланн

я на сайт 
структурно

го 

підрозділі, 
де 

описуютьс

я 
результати 

досліджен

ня  

Рівень 

впрова
дженн

я 

Основні 

продукт 
дослідже

ння 

Дата 

внесення 
інформації 

1 Александ

рова О.С.; 

Кафед

ра 

філосо
фії 

«Складні 

питання 

історичної 

пам'яті 

країн 

Центрально

-Східної 

Європи XX-

XXI ст. у 

парадигмі 

діалогічност

і 

української 

культури»  

 
 

 

Александр

ова О.С.; 

Михайловс
ький В.М., 

Срібняк 

І.В. 

НДР 

№ 

0116U
003294 

Участь у 

написанні 

звіту,  
організація та 

керівництво 

НДР, участь у 
підготовці 

публікації 

Розробка 

концепції 

історичної 
пам’яті 

http://iff.ku

bg.edu.ua/p

ro-
fakultet/kaf

edry/2016-

06-15-08-
14-

59/doslidzh

ennia-
kafedry.ht

ml 

Націон

альний  

Подано 

до друку 

розділ у 
колектив

ну 

моногра
фію. 

16.11.2017 

2 Додонов 
Роман 

Олександр

ович 

Кафед
ра 

філосо

фії 

«Гуманітарн
а безпека в 

контексті 

глобалізацій
них 

процесів» 

Додонов 
Р.О., 

Горбань 

О.В., 
Пасько Я.І. 

Ініційо
вана 

кафедр

альна 
НДР 

як етап 

теми 
0116U

003294  

Участь у 
написанні 

звіту,  

організація та 
керівництво 

НДР, участь у 

підготовці 
публікації та 

виступи на 

конференціях 

Розробка 
концепції 

гуманітарн

ої безпеки 

http://iff.ku
bg.edu.ua/p

ro-

fakultet/kaf
edry/2016-

06-15-08-

14-
59/doslidzh

ennia-

kafedry.ht
ml 

Міжна
родни

й 

Опублік
овано 

розділ у 

колектив
ній 

моногра

фії, 1 
статтю,  

Виступ 

на 3 
конфере

нціях 

16.11.2017 

3 Горбань 

Олександр 
Володими

рович 

Кафед

ра 
філосо

фії 

«Гуманітарн

а безпека в 
контексті 

глобалізацій

них 
процесів» 

Додонов 

Р.О., 
Горбань 

О.В., 

Пасько Я.І. 

Ініційо

вана 
кафедр

альна 

НДР 
як етап 

теми 

0116U
003294  

Участь у 

написанні 
звіту,  

організація та 

керівництво 
НДР, участь у 

підготовці 

публікації та 
виступи на 

конференціях 

Розробка 

концепції 
гуманітарн

ої безпеки 

http://iff.ku

bg.edu.ua/p
ro-

fakultet/kaf

edry/2016-
06-15-08-

14-

59/doslidzh
ennia-

kafedry.ht
ml 

Націон

альний 

Подано 

до друку 
розділ у 

колектив

ну 
моногра

фію, 2 

статті, 
виступ 

на 2 
конфере

нціях. 

16.11.2017 

4 Пасько 

Ярослав 

Ігорович 

Кафед

ра 

філосо

фії 

«Гуманітарн

а безпека в 

контексті 

глобалізацій

них 
процесів» 

Додонов 

Р.О., 

Горбань 

О.В., 

Пасько Я.І. 

Ініційо

вана 

кафедр

альна 

НДР 
як етап 

теми 

0116U
003294  

Участь у 

написанні 

звіту,  

організація та 

керівництво 
НДР, участь у 

підготовці 

публікації та 
виступи на 

конференціях 

Розробка 

концепції 

гуманітарн

ої безпеки 

http://iff.ku

bg.edu.ua/p

ro-

fakultet/kaf

edry/2016-
06-15-08-

14-

59/doslidzh
ennia-

kafedry.ht

ml 

Міжна

родни

й 

Опублік

овано3 

статті, з 

яких 2 – 

у 
зарубіжн

их 

наукови
х 

видання

х, 
виступи 

на 3 

конфере
нціях 

16.11.2017 

5 Додонова 

Віра 
Іванівна 

Кафед

ра 
філосо

фії 

«Соціально-

філософьска 
рефлексія 

шляхів 

вирішення 

конфлікту на 

Сході 

України» 

Додонова 

В.І. 

Річний 

етап 
НДР 

№ 

0116U

002518 

Участь у 

написанні 
звіту,  

організація та 

керівництво 

НДР, участь у 

підготовці 

публікації та 
виступи на 

конференціях 

Обгрунтув

ання 
шляхів 

вирішення 

конфлікту 

на Сході 

України 

http://philos

ophy.donnu
.edu.ua/uk-

ua/nauka 

Міжна

родни
й 

Опублік

овано 
розділ у 

колектив

ній 

моногра

фії, 2 

статті,  
виступ 

на 3 

конфере
нціях 

16.11.2017 



6 Ломачинсь

ка Ірина 

Миколаївн
а 

Кафед

ра 

філосо
фії 

«Генеза 

соціально-

комунікацій
них процесів 

як засобу 

суспільних 
трансформац

ій»  

Ломачинсь

ка І.М. 

Індиві

дуальн

а НДР 

організація та 

керівництво 

НДР, участь у 
підготовці 

публікації та 

виступи на 
конференціях 

Досліджен

ня 

походженн
я 

комунікаці

йних 
процесів 

http://iff.ku

bg.edu.ua/p

ro-
fakultet/kaf

edry/2016-

06-15-08-
20-

46/podii/20

17-
rik/ekspedy

tsii/526-

polovyi-
sezon-

2017.html 

Націон

альний 

2 статті,  

виступ 

на 3 
конфере

нціях 

16.11.2017 

7 Тур 
Микола 

Григориви

ч 

Кафед
ра 

філосо

фії 

«Сучасні 
інтеграційні 

процеси та 

легітимація 
суспільно-

політичних 

практик»  

Тур М.Г. Індиві
дуальн

а НДР 

організація та 
керівництво 

НДР, участь у 

підготовці 
публікації та 

виступи на 

конференціях 

Виявлення 
засобів 

легітимації 

суспільно-
політични

х практик 

в сучасній 
Україні 

http://iff.ku
bg.edu.ua/p

ro-

fakultet/kaf
edry/2016-

06-15-08-

20-
46/podii/20

17-

rik/ekspedy
tsii/526-

polovyi-

sezon-
2017.html 

Націон
альний 

1 стаття,  
виступ 

на 3 

конфере
нціях 

16.11.2017 

8 Ковальчук 

Наталя 

Дмитрівна 

Кафед

ра 

філосо
фії 

«Створення 

духовно-

світоглядної 
карти м. 

Києва»  

Ковальчук 

Н.Д. 

Індиві

дуальн

а НДР 

організація та 

керівництво 

НДР, участь у 
підготовці 

публікації та 

виступи на 
конференціях 

Створення 

духовно-

світоглядн
ої карти м. 

Києва 

http://iff.ku

bg.edu.ua/p

ro-
fakultet/kaf

edry/2016-

06-15-08-
20-

46/podii/20

17-
rik/ekspedy

tsii/526-
polovyi-

sezon-

2017.html 

Націон

альний 

3 статті,  

виступ 

на 2 
конфере

нціях 

16.11.2017 

9 Купрій 
Тетяна 

Георгіївна 

Кафед
ра 

філосо

фії 

«Теоретико-
методологіч

ні підстави 

дослідження 
поведінки 

молоді в 

сучасному 
освітньому 

просторі» 

Купрій 
Т.Г. 

Індиві
дуальн

а НДР 

організація та 
керівництво 

НДР, участь у 

підготовці 
публікації та 

виступи на 

конференціях 

Розробка 
теоретико-

методологі

чних 
підстав 

досліджен

ня 
поведінки 

молоді 

http://iff.ku
bg.edu.ua/p

ro-

fakultet/kaf
edry/2016-

06-15-08-

20-
46/podii/20

17-

rik/ekspedy
tsii/526-

polovyi-

sezon-
2017.html 

Націон
альний 

2 статті,  
виступ 

на 3 

конфере
нціях 

16.11.2017 

1

0 

Салата 

Оксана 
Олексіївна 

Кафед

ра 
історії 

Україн

и 

Україна у 

європейсько
му 

соціально-

історичному 
процесі 

(ХVІ-ХХІ 

століття)» 
(кафедри 

історії 

України 

Михайловс

ький 
Віталій 

Миколайо

вич 

Моног

рафічн
і 

дослід

ження,  
курсов

і, 

дипло
мні, 

магіст

ерські 
роботи

, 

дисерт
аційні 

дослід

ження, 
науков

і 

статті, 

довідн

икові  

праці,  
стипен

діальні 

та 
гранто

ві 

 

Цивілізаційний 
дискурс 

світової та 

української 
історіографії : 

моногр. / за 

наук. Ред..д-
раіст. Наук, 

професора 

Салата О.О. – 
К.6 Київ, ун-т 

ім.. 

Б.Грінченка, 
2017. – 288 с. 

«Я маю намір з 

моїх листів до 

тебе зробити 

свій 

журнал…»: 

листи Григорія 

Ґа- лаґана до 

дружини / 

упорядники: 

Марина 

Будзар, Євген 

Салата 

О.О. – 

Монографі

я «Світові 

війни в 
історії 

людства» 

впровадже
ння у зміст 

навчальної 

програми 
дисциплін

и «Новітня 

історія 
України» 

(бакалаври

) та 
науково-

дослідного 

семінару 

(магістри) 

Гедьо А.В. 

– 
Впровадже

ння 

результаті
в у зміст 

навчальної 

http://iff.ku

bg.edu.ua/p
ro-

fakultet/kaf

edry/2016-
06-15-08-

17-

32/naukova
-

robota/458-

plany-
roboty.html 

Універ

ситетс
ький / 

кафедр

и 
історії 

Україн

и. 

Надруко

вано 6 
статей, 

проведен

о 2 
Всеукраї

нські 

конфере
нції, 1 

міжнаро

дний 
круглий 

стіл  

15 

листопада 
2017 р. 



програ

ми 

(Тарас
енко 

О.О., 

Гумен
юк 

О.А.) 

Ковальов 

 Київські 
історичні 

студії: зб. 

Наук. Праць / 

Київ. ун-т ім. 

Б.Грінченка; 

редкол.:Щерба
к В., 

Михайловськи

й В., Марочко 
В., 

Нагельський 
М. [та ін.] – К. 

: Київ. ун-т ім. 

Б.Грінченка, 
2016. - №1. 152 

с. 

Салата О. О. 1 

Гедьо А.В.2 

Бонь О. О.3 

Куцик Р. Р.4 

 

програми 

дисциплін

и 
«Джерелоз

навство», 

«Основи 
наукових 

досліджен

ь» та 
навчальни

х семінарів 

для 1-го 
курсу 

Бонь О.О. 

– 
Впровадже

ння 

результаті
в у зміст 

навчальної 

програми 
дисциплін

и «Основи 

наукових 
досліджен

ь» 

Гуменюк 
О.А. – 

Впровадже

ння 
результаті

в у зміст 

навчальної 
програми 

дисциплін

и 
«Джерелоз

навство» 

Куцик Р.Р.  
– 

Впровадже

ння 

результаті

в у зміст 
навчальної 

програми 

дисциплін
и 

1

1 
Відейко 

Михайло 

Юрійович 

НДЛ 

археол

огії 

Давня історі

я України: 

суспільство 

та 

технології 

(за 

результатам

и 

археологічн

их 

досліджень) 

Відейко 

Михайло 

Юрійович 

Дослід

ження 

в 
межах 

науков

ої 
теми  

Участь у 

написанні звіту 

про польові 
дослідження 

2016 року  

Керівництво 
археологічним

и експедиціями 

Участь у 
написанні звіту 

Участь у 

підготовці 
публікації 

Проведено 

польові 

досліджен
ня у 

Київській 

та 
Черкаській 

областях 

 

http://iff.ku

bg.edu.ua/p

ro-
fakultet/kaf

edry/2016-

06-15-08-
20-

46/podii/20

17-
rik/ekspedy

tsii/526-

polovyi-
sezon-

2017.html 

Підгот

овка 

науков
ого 

звіту 

Подан
о до 

друку 

публік
ацію 

про 

основн
і 

резуль

тати 
до 

збірки 
«Архе

ологіч

ні 
дослід

ження 

в 
Україн

і 2017 

року»  

Подано 

до друку 

1 статтю 
Проведе

но 

підсумко
ву 

конфере

нцію з 
археолог

ічна 

практики
. 

16.11.2017 

1
2 

Гошко 
Тетяна 

Юріївна 

НДЛ 
археол

огії 

Те саме Відейко 
Михайло 

Юрійович 

Дослід
ження 

в 

межах 
науков

ої 

теми 

Участь у 
написанні звіту 

про польові 

дослідження 
2016 року  

Технологічні 

дослідження 
керамічного 

посуду та фарб 

Технологіч
ні 

досліджен

ня 
керамічног

о посуду 

та фарб 

http://iff.ku
bg.edu.ua/p

ro-

fakultet/kaf
edry/2016-

06-15-08-

20-
46/podii/20

17-

rik/ekspedy

Включ
ено до 

звіту 

про 
дослід

ження 

2016 
року, 

Опублі

ковано 

Опублік
овано 1 

статтю 

Виступ 
на 

конфере

нції про 
результа

ти 

дослідже

16.11.2017 



tsii/526-

polovyi-

sezon-
2017.html 

у 

вигляд

і статті 

нь 

1

3 

Слєсарєв 

Євген 

Сергійович 

НДЛ 

археол

огії 

Те саме Відейко 

Михайло 

Юрійович 

Дослід

ження 

в 
межах 

науков

ої 
теми 

Участь в 

польових 

дослідженнях 
та написанні 

звіту про 

польові 
дослідження 

2016 р. 

Досліджен

ня знарядь 

праці з 
розкопок 

2016-17 рр. 

http://iff.ku

bg.edu.ua/p

ro-
fakultet/kaf

edry/2016-

06-15-08-
20-

46/podii/20

17-
rik/ekspedy

tsii/526-
polovyi-

sezon-

2017.html 

Включ

ено до 

звіту 
про 

дослід

ження 
2016 

року, 

Опублі
ковано 

у 
вигляд

і статті 

Опублік

овано 1 

статтю, 
тези  

Виступи  

на двох 
конфере

нціях 

про 
результа

ти 
дослідже

нь 

16.11.2017 

1
4 

Зайцева 
Ольга 

Вікторівна 

НДЛ 
археол

огії 

Те саме Відейко 
Михайло 

Юрійович 

Дослід
ження 

в 

межах 
науков

ої 

теми 

Участь у 
написанні звіту 

про польові 

дослідження 
2016 року  

Участь в 

польових 
дослідженнях 

2017 р. та 

написанні звіту 
за 2017 р. 

Обробка 
матеріалів 

з розкопок 

2016-17 рр. 

http://iff.ku
bg.edu.ua/p

ro-

fakultet/kaf
edry/2016-

06-15-08-

20-
46/podii/20

17-

rik/ekspedy
tsii/526-

polovyi-

sezon-
2017.html 

Включ
ено до 

звіту 

про 
дослід

ження 

2016 
року, 

 

Опублік
овано 1 

статтю,  

 

16.11.2017 

1

5 

Відейко 

Марія 
Михайлівн

а 

НДЛ 

археол
огії 

Те саме Відейко 

Михайло 
Юрійович 

Дослід

ження 
в 

межах 

науков
ої 

теми 

Участь у 

написанні звіту 
про польові 

дослідження 

2016 року  
Участь у 

польових 

дослідженнях 
2017 р. та 

написанні звіту 

за 2017 р. 
 

Досліджен

ня 
відбитків 

рослин на 

обмазці та 
кераміці 

http://iff.ku

bg.edu.ua/p
ro-

fakultet/kaf

edry/2016-
06-15-08-

20-

46/podii/20
17-

rik/ekspedy

tsii/526-
polovyi-

sezon-

2017.html 

Включ

ено до 
звіту 

про 

дослід
ження 

2016 

року, 
Опублі

ковано 

у 
вигляд

і статті 

Опублік

овано 1 
статтю, 

тези  

Виступи  
на двох 

конфере

нціях 
про 

результа

ти 
дослідже

нь 

16.11.2017 
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на засіданні Вченої ради  

Історико-філософського факультету 

(протокол №11 від «31» травня 2018 р.) 

 

№ Етап / 

Назва 

дослідже

ння 

Результати реалізованих досліджень  
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  У зв’язку з запровадженням нової освітньої стратегії Університету, розробку 

курсів ЕНК заплановано на 2017-2018 навчальний рік. 

 

Забезпечення студентів гуртожитком 2016, 2017, 2018 р. 

2016 2017 2018 

36 56 84 
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Забезпечення студентів гуртожитком

2016 2017 2018

 
 

Всі студенти ІФФ,  враховуючи 3 та 4 курси, які потребували місця в 

гуртожитку, були ним забезпечені. 

 

 

 

 



Соціальні категорії діти-сироти 2016, 2017, 2018 р. 
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Віталійович 
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Михайлівна 

Шокотько Софія 

Михайлівна 

 Панасюк Ірина 

Іванівна 

Панасюк Ірина 

Іванівна 

  Пустовіт Валерія 

Володимирівна 
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Соціальна категорія діти-сироти 2016, 2017, 2018 р

Малявський Олександр Олекчандрович, Кирильчук Богдан Віталійович, Шокотько Софія 
Михайлівна
Малявський Олександр Олександрович, Кирильчук Богдан Віталійович, Шокотько Софія 
Михайлівна, Панасюк Ірина Іванівна
Малявський Олександр Олександрович, Кирильчук Богдан Віталійович, Шокотько Софія 
Михайлівна, Панасюк Ірина Іванівна2
Малявський Олександр Олександрович, Кирильчук Богдан Віталійович, Шокотько Софія 
Михайлівна, Панасюк Ірина Іванівна, Пустовіт Валерія Володимирівна

  
В 2016 році на ІФФ навчалось 3 студенти з соціальних категорій (діти-сироти), 

у 2017 – 4 студенти, у 2018 –5 осіб. 

 

Динаміка відвідування творчих гуртків, студій 2015-2018р.    

2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

35 40 42 45 
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На ІФФ діє студентський театр «Борисфен» (керівник Саган Г.В., професор 

кафедри всесвітньої історії). Театр здійснює профорієнтаційні заходи в ЗНЗ м. Києва, 

а також залучається в рамках соціального проекту «З Києвом і для Києва» на 

громадських засадах. Проведено 13 вистав, акцію допомоги безпритульним тваринам. 

Звіт про проведені заходи студентського театру подано в додатку. 

Театр було засновано 2009 р. Його створенням займалася викладач кафедри 
всесвітньої історії і методики викладання Л.Розвадовська. З 2010 р. керівником 
театру є Г.В.Саган, професор кафедри всесвітньої історії Історико-філософського 
факультету Київського університету імені  Бориса Грінченка. Тоді ж театр спільним 
рішенням трупи став називатися «Борисфен».  

 

 
 

http://iff.kubg.edu.ua/diialnist/studentskyi-teatr-borysfen/istoriia.html


 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



В 2017-2018 н.р. на ІФФ було створено   

Клуб історичної реконструкції "Спадщина" 

 

 



 

Діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

вчених за 2017–2018 н. р. 

 

На ІФФ діє Наукове товариство (голова Гайсенюк М.О., студентка ІІ курсу, 

лаборант кафедри історії України). Науковим товариством Історико-філософського 

факультету залучено студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених до 

написання наукових робіт та розробки проектів, проведено 16 власних наукових 

заходів (круглих столів, конференцій, брейн-рингів). 


