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Звіт про роботу декана 

Історико-філософського факультету за 2021 рік 

 

1. Роль та місце Університету в освіті м. Києва та України: результати 

вступної кампанії, показники якості та успішності навчання 

студентів Історико-філософського факультету 

1.1. Результати вступної кампанії 2021 р.  

За результатами вступної кампанії 2021 всього на ІФФ подано 1122 заяв 

абітурієнтів, з них 1077 – на навчання за першим (бакалаврським) рівнем (на 12% 

більше порівняно з 2020 р.). Зокрема, 431 – на  спеціальність 032 «Історія та 

археологія», 254 – 033«Філософія», 392 – 052 «Політологія»).  Загалом на вступ 

у магістратуру було подано 45 заяв (на 10 % менше порівняно з 2020 р.) (29 – 

«Історія та археологія», 16 – «Філософія»). Варто зазначити, що зменшення 

кількості заяв на другий (магістерський) рівень вищої освіти на зазначені 

спеціальності відбулося також у провідних ЗВО м. Києва. 

Цього року відбулося збільшення кількості поданих заяв на перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти й, відповідно, зросла кількість вступників 

на бакалаврат (116 осіб)). В розрізі спеціальностей -  вдалося збільшити набір на 

ОП  «Історія та археологія»  66 осіб (2020 – 59 осіб), ОП «Філософія» – 25 осіб 

(2020 – 21 особа), «Політологія» – 25 осіб у 2020 та 2019 роках.  

Кількість вступників в магістратуру склала 23 особи (14 - «Історія та 

археологія», 9 – «Філософія»), що на 3 особи менше, ніж у 2020 році.  

Збільшення кількісті заяв вступників на бакалаврат пояснюється активною 

рекламною кампанією, проведеною колективом факультету на 2020-2021 н.р., 

підвищенням іміджу факультету та Університету, акредитацією освітніх програм 

із визначенням «зразкова» (Історія та археологія, Філософія). Незначне 

зменшення вступників в магістратуру обумовлено зростанням вартості 

навчання, високим відсотком випускників бакалаврату, які не склали ЄВІ (30%).  
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Діаграма 1. Кількість поданих заяв для вступу на Історико-філософський 

факультет на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (2016-2021 рр.) 

 

Діаграма 2. Кількість поданих заяв для вступу на Історико-філософський 

факультет на другий (магістерський) рівень (2016-2021 рр). 

 

Таблиця 1. Динаміка показників вступу на спеціальності Історико-

філософського факультету (2016-2019 рр.) 

Рівень вищої освіти 2016  2017  2018 2019  2020  2021 

Перший 

(бакалаврський ) 

66 72 122 105 105 116 

Другий 

(магістерський) 

30 20 18 20 26 23 

РАЗОМ 96 92 140 125 131 139 
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В цілому порівняно із минулим роком кількість вступників збільшилася на 

8 осіб, що дозволяє констатувати успішність вступної кампанії 2021.  

Позитивні результати вступної кампанії 2021 року обумовлені сукупністю 

таких чинників: 

 реалізацією Нової освітньої стратегії Університету;  

 зразковою акредитацією ОПП «Історія та археологія» (перша 

бакалаврська освітня програма в Україні, яка була акредитована із 

визначенням зразкова). 

 зразковою акредитацією ОПП «Філософія» 

 новими підходами до рекламної кампанії факультету 

 активною та систематичною роботою колективу факультету із залучення 

абітурієнтів під час вступної кампанії; 

 активізацією профорієнтаційної роботи факультету, особливо в соціальних 

мережах.  

Зазначені чинники в цілому сприяли залученню випускників шкіл та 

студентської молоді до знайомства з Університетом та більш усвідомленого 

вибору майбутньої професії.  

Середній показник конкурсного балу вступників на бюджет на бакалаврські 

програми на 1 курс у 2020 році склав: 

 Історія та археологія – 181,4 бали (у 2020 – 182).  

 Філософія – 176 балів ( у 2020 – 175.) За цим показником, спеціальність 

демонструє впевнену динаміку зростання впродовж 3 років поспіль.  

 Політологія –  184 бали ( у 2020 також 184.).  

Якісні показники вступної кампанії 2021 р. – один з маркерів, який 

дозволяє оцінити актуальність та затребуваність спеціальностей Історико-

філософського факультету в національному та регіональному вимірах. У 

нижченаведених матеріалах представлено порівняльні таблиці з показниками 

середнього конкурсного балу при вступі на спеціальності факультету, загальну 
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кількість заяв та індикатор попиту на бюджетні місця. Пропонується порівняння 

із ЗВО м. Київ за результатами вступної кампанії 2021 року. 

Спеціальність 032 Історія та археологія 

Університет Середній 

конкурсний 

бал у 2021 році 

Усього заяв Заяв на бюджет 

2020 2021 2020 2021 

Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

173,1 1163 1587 1 113 906 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка 

161.1 505 431 370 218 

Національний педагогічний 

університет імені 

 М.П. Драгоманова 

157,6 458 389 352 173 

Національний університет "Києво-

Могилянська академія" 

177,0 349 302 264 165 

Таврійський національний 

університет імені В.І. Вернадського 

152,8 201 142 147 51 

 

Спеціальність 033 Філософія 

Університет Середній 

конкурсний 

бал у 2021 році 

Усього заяв Заяв на бюджет 

2020 2021 2020 2021 

 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

165.6 357 383 193 187 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка 

155.6 144 254 76 118 
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Національний університет 

"Києво-Могилянська академія" 

171,1 310 252 189 122 

Національний педагогічний 

університет імені М.П. 

Драгоманова 

149,8 109 202 55 84 

Таврійський національний 

університет імені В. І. 

Вернадського 

147,7 104 82 54 32 

 

Спеціальність 052 Політологія 

Університет Середній 

конкурсний 

бал вступників  

Усього заяв  

2021 

Усього заяв 

на бюджет  

2021 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

168 887 409 

Національний авіаційний університет 149,8 583 256 

Державний вищий навчальний заклад 

"Київський національний 

економічний університет імені 

Вадима Гетьмана" 

152,6 566 255 

Київський національний торговельно-

економічний університет 

144,8 541 125 

Національний університет "Києво-

Могилянська академія" 

176,9 487 232 

Національний педагогічний 

університет імені М.П. Драгоманова 

149,0 464 151 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка 

156,0 392 143 
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Таврійський національний 

університет імені В.І. Вернадського 

147,0 218 72 

Київський національний університет 

будівництва і архітектури 

147,2 217 78 

Приватний заклад вищої освіти 

"Київський міжнародний 

університет" 

144,6 120 - 

Заклад вищої освіти «Відкритий 

міжнародний університет розвитку 

людини «Україна» 

141,7 69 16 

 

Аналізуючи представлені показники, можна констатувати: 

 За кількістю поданих заяв на спеціальності 032 Історія та археологія й         

033 Філософія Університет входить до числа ЗВО-лідерів м. Києва та 

України в цілому. Цього року за кількістю заяв вступників на ОП 

«Історія та археологія», Університет посів друге місце з-поміж ЗВО      

м. Києва (1 – КНУ ім. Т.Г. Шевченка та 3 місце по Україні).   Також по 

спеціальності «Філософія» ми посідаємо третю позицію, поступившись 

двома позиціями за цим показником Київському національному 

університету імені Тараса Шевченка та Національному університету 

"Києво-Могилянська академія". Подібна ситуація обумовлюється 

позитивним іміджем Університету, активній присутності в 

інформаційному просторі, впровадженні практик організації лекторіїв 

провідних зарубіжних та вітчизняних фахівців, всеукраїнськими 

іміджевими та науковими заходами.  

 За показником середнього конкурсного балу спеціальності факультету 

дозволяють говорити про входження до трійки найкращих ЗВО столиці. У 

загальнодержавному розрізі зазначені показники Університету в цілому 

корелюють із тенденціями по країні.  
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1.2. Успішність та якість навчання 

Таблиця 2. Успішність та якість навчання на факультеті 

 Успішність, % Якість, % 

2015-

2016 

н.р 

2016-

2017 

н.р. 

2017-

2018 

н.р. 

2018-

2019 

н.р. 

2019-

2020 

н.р. 

2020-

2021 

н.р. 

2015-

2016 

н.р 

2016-

2017 

н.р. 

2017-

2018 

н.р. 

2018-

2019 

н.р. 

2019-

2020 

н.р. 

2020-

2021 

н.р. 

Історія 99,5 98,04 97,11 98,27 97,55 98,71 81,0 75,88 72,66 73,17 72,61 73,20 

Філософія 98,0 94,43 95,12 99,79 99,64 97,32 75,0 66,80 69,21 71,99 73,20 74,3 

Політологія  - - - 98,0 98,88 100 - - - 69,0 71,22 75,53 

 

Порівнюючи результати навчання студентів спеціальностей «Історія» та 

«Філософія» за 2020-2021 н.р. з показниками попередніх років, слід зазначити 

стабільність показників успішності та якості навчання. Стабільна динаміка 

індикаторів із незначними коливаннями в межах 1% успішності та якості 

обумовлюється: 

 більш широким використанням ЕНК у навчальному процесі; 

 впровадженням комплексу заходів Нової освітньої стратегії; 

 систематичним застосуванням мотиваційних заходів для студентів 

факультету (робота наукових гуртків, гостьові лекції зарубіжних та 

вітчизняних науковців, наукові конференції, семінари, круглі столи, а 

також студентські турніри з історії та філософії).
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Діаграма 3. Показники якості та успішності навчання Історико-філософського факультету 
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1.3. Контингент студентів 

Діаграма 4. Динаміка зміни кількісних показників контингенту студентів. 

 

Станом на 01 грудня 2021 року контингент студентів Історико-

філософського факультету становив 422 особи, з них -  374 здобувачі першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, 48 – другого (магістерського).  

 

1.4. Сертифікація ЕНК 

Діаграма 6. Сертифікація ЕНК 

 

У 2021 році було сертифіковано 21 ЕНК, таким чином ми зберегли 

позитивну динаміку сертифікації ЕНК.  
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1.5. Зовнішня оцінка підготовки випускників Історико-філософського 

факультету 

Оцінка підготовки випускників здійснюється стейкхолдерами, що 

корелюється з показниками працевлаштування випускників.   

 

Працевлаштування випускників Історико-філософського факультету у 

2021 р. 

Рік Кількість 

випускників 

Працевлаштовані 

за фахом 

Працевлаштовані 

не за фахом 

Не 

працевлаштовані 

2020 72 41 22 10 

2021 73 36 19 18 

 

2. Корпоративна культура університету, розвиток персоналу та робота зі 

співробітниками в умовах пандемії. 

2021 року значна увага була приділена питанням розвитку лідерства та 

персоналу. На Історико-філософському факультеті було створено сприятливі 

умови для професійного розвитку працівників в умовах пандемії.  

Відповідно до затвердженого плану підвищення кваліфікації 

співробітники, здебільшого без відриву від виробництва, пройшли навчання за 

різноманітними модулями у межах Університету або в інших ЗВО.  

Проходження підвищення кваліфікації за фаховим модулем  

Овсянкіна Л.А., 

доцент кафедри 

філософії 

стажування на кафедрі етики та естетики 

Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова. 

у січні-

лютому 2021 

Бондар Т.І., 

доцент кафедри 

філософії 

стажування на кафедрі етики та естетики 

Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова. 

у січні-

лютому 2021 

Шепетяк О.М., 

професор 

кафедри 

філософії 

стажування на кафедрі етики та естетики 

Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова. 

у січні-

лютому 2021 

Салата О.О.. 

завідувач 

кафедри історії 

України 

Люблінський католицький університет 

Яна Павла ІІ 

Довідка про стажування від 14.10.2021 р. 

01.10.2021-

14.10.2021 



11 
 

Салата О.О.. 

завідувач 

кафедри історії 

України 

Інститут історії України НАН України 

Наказ №10-од від 25 лютого 2021 р. 

01.03.2021-

31.03.2021 

Щербак В.О., 

професор 

кафедри історії 

України 

Інститут історії України НАН України 

Наказ №24-од від 28 вересня 2021 р. 

01.10.2021-

29.10.2021 

Іванюк О.Л., 

доцент кафедри 

історії України 

Інститут історії України НАН України 

Довідка № 123/221 від 20.05.2021 р. 

25.02.2021-

25.03.2021 

Ковальов Є.А., 

доцент кафедри 

історії України 

Інститут історії України НАН України 

Довідка № 123/222 від 20.05.2021 р. 

25.02.2021-

25.03.2021 

 

Окрім цього, у червні 2021 року на базі Центрального інституту 

післядипломної освіти Університету менеджменту освіти НАПН України курси 

підвищення кваліфікації «Методисти закладів ППО без виділення профілю» 

пройшли методисти навчального відділу нашого факультету О.М. Кожем’яко та 

О.П. Черниш. 

Кадровий склад Історико-філософського факультету 

 У 2021 – 2022 навчальному році на ІФФ за основним місцем роботи 

працює 20 докторів наук, 22 кандидати наук, 2 старших наукових 

співробітників, 1 викладач: 

 на кафедрі історії України працює 5 докторів наук та 7 кандидатів наук,  

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

 на кафедрі філософії – 7 докторів наук та 6 кандидатів наук,  

 на кафедрі політології – 3 доктори наук та 3 кандидати наук; 

 у НДЛ археології – 1 доктор наук та 2 кандидати наук.  
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           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 їхньої 

мотивації.  

Професор Александрова О.С. є експертом Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти та входить до складу ГЕР (03 Гуманітарні 

науки). Професор Салата О.О. є експертом Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти; є Головою Науково-методичної комісії з 

розробки стандартів ОП (03 Гуманітарні науки). Доцент В.М. Завадський має 

сертифікат експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти. 

Найактивніший викладачі в організації іміджевих профорієнтаційних 

заходів викладач кафедри історії України Куцик Р.Р. (відеоролики), доцент 

кафедри історії України та Бонь О.І. (виступи на радіо та телебаченні). 

Якісний склад працівників кафедр та НДЛ факультету 

Кафедра/НДЛ Загальна 

кількість 

НПП 

Кількість 

докторів 

наук  

Кількість  

кандидатів 

наук  

Якісний склад, 

% 

Кафедра історії 

України 
12 5 7 100 

Кафедра всесвітньої 

історії 
8 4 4 100 

Кафедра філософії 14 7 6 93 

Кафедра політології 6 3 3 100 

НДЛ археології 3 1 2 100 

Загалом 43 20 22 - 
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3. Особливості соціально-гуманітарної роботи, взаємодія зі студентським 

самоврядуванням, мистецтво та студентський спорт в умовах пандемії 

ПРІОРИТЕТ 1. Здійснення практичних кроків для імплементації 

Декларації щодо дотримання Кодексу корпоративної культури 

3.1.1 Реалізація модуля з лідерства у межах програми підвищення 

кваліфікації Університету, розвиток системи адаптації 

новопризначених співробітників. 

За 2021 р. Лідерський модуль проходили наступні викладачі факультету: 

В. Завадський, І. Ломачинська, Т. Купрій, О. Драч, І. Горпинченко, О. 

Балацька. Також значна увага приділяється адаптації новопризначених 

співробітників. Так, у минулому році на факультет прийшло дві нових 

викладачки Т.К. Пояркова і  С.С. Бульбенюк. Кожній з них призначили куратора 

(Р. Додонова і Т. Купрій), які супроводжували їх упродовж року, консультували  

і допомагали з різних питань організації робочого процесу в Університеті. Також 

новопризначені викладачі постійно були у пріоритеті організаційно-методичної 

роботи декана і заступників.    

3.1.2 Підтримка і розвиток традицій Університету, що формують та 

сприяють розвитку корпоративної культури.  

 Постійна увага на факультеті приділяється  підтримці і розвитку традицій 

Університету, що формують та сприяють розвитку корпоративної культури. Так, 

у травні-квітні в університетському інтерактивному проєкті «Грінченківська 

весна» взяло участь 20 студентів та 3 викладачі. У конкурсі  #Слово_Грінченка 

(жовтень-листопад) було представлено 5 студентських та 1 викладацьке відео. 

Нових есе до проєкту  «Людські історії»  у цьому році було додано 10 

студентських та 4 викладацьких розповідей.  У листопаді/грудні у флешмобі 

#Бірюзовийрулить взяло участь 30 студентів та 20 викладачів. 

 Вже традиційно на факультеті було проведено низку заходів,  приурочених 

патрону нашого Університету Борису Грінченку. Зокрема, у травні  та грудні у 

групах першокурсників куратори разом з тюторами провели тематичні засіданні, 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX7JpZ3efrNfXNAcCFFBnmYiR-T0D5G9p9YCzMuP1tSoC7mjUCeWWe19dsufJOARDjFyhaHDa91N6m3qfm2th8bGV8GYgAMoGas8I742p8p5mWG6UArsAo8z00z9ly9EeI&__tn__=*NK-R
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де було презентовано цікаві факти про життя та діяльність Бориса Грінченка. 

Також весною та у грудні для першокурсників організовується інтелектуальна 

гра «Відомий і невідомий Борис Грінченко».  

 Кожна кафедра у Грінченківську декаду проводять різні заходи присвячені 

Борису Грінченка і до них долучаються усі студенти та викладачі факультету. 

Так, у грудні цього року кафедри історії України та всесвітньої історії провели 

круглий стіл: «Інтелектуальна біографія Бориса Грінченка: історія та 

сучасність», а кафедра філософії та політології –  «Біографічний метод в 

гуманітаристиці в контексті життєпису Бориса Грінченка». 

 

ПРІОРИТЕТ 2. Розвиток традицій університету, спрямованих на 

громадянську та європейську самоідентифікацію, патріотизм, 

доброчинність і волонтерство учасників освітнього процесу 

3.2.1. Розвиток україномовного середовища Університету. Залучення 

студентів та співробітників до патріотичних проєктів. 

У 2021 р. на факультеті продовжили реалізовувати низку проектів, 

покликаних підтримувати традиційні заходи університету, спрямованих на 

громадянську та європейську самоідентифікацію, патріотизм, доброчинність і 

волонтерство. Зокрема, 22 лютого 2021 р. було організовано Круглий стіл до Дня 

пам’яті Героїв Небесної Сотні, 19 листопада 2021 р. До Дня Гідності і Свободи в 

онлайн-форматі провели зустріч студентів І курсу спеціальності «Історія та 

археологія» та «Політологія» з випускником факультету, активним учасником 

подій Євромайдану, військовослужбовцем, учасником АТО Віталієм Кузьменко.  

 До Дня Захисника України 13 жовтня 2021 р. у соцмережах факультету 

було розміщено привітання-подяка «Наші захисники – студенти Історико-

філософського», а також опубліковано низку історико-інформаційних матеріалів 

про свята, які відзначають в Україні 14 жовтня (Покрова, День Захисника 

України, День УПА). Аналогічні довідково-історичні матеріали традиційно були 

опубліковані до знаменних дат, які мають важливе значення в історії України, 

Європи та світової громадськості загалом. Такі матеріали були розміщені 



15 
 

напередодні Дня пам’яті та примирення (8 травня), до Дня перемоги над 

нацизмом (9 травня), до Дня Конституції України, (28 червня), до Дня прапора 

та Дня Відновлення незалежності України (23-24 серпня), до Дня пам’яті трагедії 

в Бабиному яру ( 29 вересня), до Дня відповідальності людини (19 жовтня), до 

Міжнародного Дня студента (17 листопада),  до Міжнародного дня філософа (18 

листопада), до Дня пам’яті жертв голодоморів (27 листопада) та інших 

знаменних дат.  

 Наприкінці березня до дня народження Кобзаря було організовано 

екскурсії першокурсників (25 осіб) до  Національного музею Тараса Шевченка.  

 До Дня вишиванки на факультеті влаштовується флешмоб з дотримання 

дрескоду, який передбачає наявність етнічних компонентів в одязі, у соцмережах 

поширюються фото у вишиванках наших студентів та викладачів. 

 Також у цьому році до Дня Відновлення незалежності України було 

започатковано новий Онлайн проект #Вітаю_Україно, у рамках якого студенти 

та викладачі факультету публікували свої вірші, підбірку фото, декламували 

поезію відомих українських поетів, які писали про Україну.  У рамках цього 

проекту було опубліковано сім відео роликів і публікацій.  

Ще одним новим проектом у 2021 році стали «Різдвяно-новорічні 

вечорниці» (23 грудня), які стали одним з найуспішніших офлайн заходів 

карантинного року. Вечорниці поєднали в собі кілька важливих завдань: 

пізнавальні, патріотично-виховні, розважальні, комунікаційні, мистецькі тощо. У 

заході взяло участь понад 30 студентів. Під час заходу було організовано кілька 

майстер-класів, зокрема з вивчення українських різдвяних танців та приготування 

куті. 

Велику увагу на факультеті надалі приділялося заходам з розвитку 

україномовного середовища. Викладачі та студенти ІФФ долучалися до всіх 

загальноуніверситетських заходів з популяризації української мови. До 

цьогорічного флешмобу «Носій слова» підготували відео ролики 12 студентів та 

2 викладачі.  На платформі Goole Meet студенти і викладачі факультету (140 осіб) 

разом писали Радіодиктант Національної єдності.  

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%8E_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWKFXi_DhiIhCkKdQ9Q_IPTuZts0pf1revNKBVVnP1DB6Qu03Iu7EPz8o4-R54__qZx-E-gQ-sWbToz4UZdfD9LelRD4h84B-jp4lo1ngSgs2Clo2IeMILXdqLPGuo-mEc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXbRCfVjiovk_Jqpfty6t9Gb0wlPRxRWN9pLqpIQs9CleYBMtY_ov1O3f_fdFJJLosKye7xIeP1cAk23ablWOeKYovQhJ7eXdEn3o59Z4_IHEKZhEanQ5metYX5mONCEW09OKloDgNx3TNuO7O8Gf-m&__tn__=*NK-R
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На загальноуніверситетському мовному квесті, який був приурочений Дню 

української писемності та мови, від факультету взяло участь дві команди. Обидві 

команди посіли друге місце. Першу команду було створено з членів СНТ 

факультету, до неї увійшли студенти: Гордієнко Валерія, Івахненко Ірина, 

Пилипончик Катерина, Подлісецька Марія, Коваль Марсель, Хохлов Денис, 

Полівод Анастасія, Лах Мар'яна. Друга команда, яка назвалася "Kord Team" 

об’єднала студентів: Солоп Дарину, Цівак Наташу, Кузьміча Дениса, Фоміну 

Ірину, Мегель Анастасію, Деркач Поліну, Остапович Анастасію, Галушко 

Марину (капітан).  

На реалізацією університетського проекту "Словник Грінченка і 

сучасність" студенти факультету працювали упродовж року. У Грінченківську 

декаду булло підведено підсумки і фінальний конкурс. За 2021 р. студенти дали 

розгорнуте пояснення 126 слів до онлайн словника Грінченка. У фінальному 

конкурі наша студентська команда посіла друге місце. Члена команди були: 

Марина Галушко, Андріана  Мисишин, Денис Верховець, Божена Школяк, 

Катерина Поліщук.  

Також до Грінченківських днів у соцмережах факультету було розміщено 

фотовиставка: «Матеріальна культура хуторів Слобожанщини XVIII–XIX cт.: 

речі та «Словарь української мови» Бориса Грінченка», яку підготував завідувач 

НДЛ Археології Михайло Відейко.  

До дня народження Траса Шевченка на факультеті було  проведено 

Шевченкове свято, на якому з доповіддю про цікаві факти життя  Кобзаря 

виступив старший викладач кафедри історії України Руслан Куцик. Студентка 

другу курсу Гордієнко Валерія – бандуристка, виконала кілька пісень на слова 

Тараса Шевченка. Також інші студенти декламували вірші поета.  

3.2.2. Благодійність та волонтерство. 

 Значна увага на факультеті приділяється благодійним акціям та 

волонтерству. На Великдень адміністрація факультету зібрала і відправила 
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посилку нашому випускнику (2020 р.) Дмитру Клочкову, який підписав контракт 

з ЗСУ і час від часу їздить по ротації на Схід і має  статус учасник бойових дій.  

 Волонтерські заходи на факультеті мали як масовий, так і індивідуальний 

характер. Найбільшу кількість студентів охопив захід, який відбувся у вересні 

2021 р. Наш партнер Київська Мала Академія Наук, звернувся за допомогою, на 

яку відгукнулися  наші студенти. Ми допомогли  КМАН в організації настановчої 

сесії - 2021 "Наука під відкритим небом", яка проходила в парку Шевченка. Захід 

відвідало понад 1 тис. школярів столиці. Наші студенти ( 17 осіб) спілкувалися з 

учнівською молоддю, знайомили їх з роботою секцій МАН, роздавали 

інформаційні буклети, проводили майстер класи.  

 Варто відзначити найактивніших студентів, які брали участь у різних 

волонтерських програмах Києва, або самі ставали ініціаторами волонтерських 

акції. Так, Анастасія Мегель взяла участь у проекті Олімпійського НСК з 

інклюзивного футболу. Андріана Мисишин, Юлія Гришина та Анна 

Недашківська були волонтерами в проекті компанії Run Ukraine з популяризації 

здорового способу життя.  

Катерина Поліщук є беззаперечним лідером з участі у благодійних та 

волонтерських заходах Києва та України.  Досить часто вона сама ставала 

ініціатором поїздок до зони ОСС, під час яких організовували постачання 

учасникам бойових дій товарів першої необхідності, мистецькі вечори для наших 

захисників тощо.  Також тричі брала участь у трьох (травень, 3 і 9 жовтня) забігах 

від  різних організацій України (Академія лідерства, Нова пошта, Волинська 

обласна адміністрація).    

7 жовтня студенти факультету (5 осіб) стали донорами у Київському 

міському центрі крові.  

3.2.3. Розвиток напряму «Лідерство-служіння». 

З основними принципами, що закладаються в пріоритет «Лідерство-

служіння» студенти знайомляться з навчальної дисципліни Університетські 

студії, у рамках якої викладається модуль Лідерство Служіння. Цей предмет є 
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обов’язковим для всіх студентів 1 курсу. На спеціальностей «Філософія» та 

«Історія та археологія» його читає д.п.н, проф. Гладкова В.М., для «Політологів» 

–  докторка наук з державного управління Рябець К.А.  

Одними з основних лідерів для наших студентів є куратори груп, які чи не 

найбільше спілкуються зі студентами, особливо на першому  курсі. З огляду на 

це кураторами призначають найкращих викладачів факультету, які отримують 

високі оцінки під час опитування «Викладач очима студента». Усі куратори  

упродовж року долучалися до методичних семінарів, які організовував НМЦ 

соціально-гуманітарної роботи. Також частина кураторів у 2021 р. пройшла 

лідерський модуль: В. Завадський, Т. Купрій, О. Драч, О. Балацька.  

Студентський актив факультету долучається до всіх заходів, що проводить 

університетський Center for Servant Leadership Development і ділиться набутим 

досвідом з тюторами під час тренінгів, які традиційно проводяться в 

серпні/вересні. Тюторами також стають кращі студенти факультету і 

супроводжують першокурсників як мінімум рік, допомагаючи кураторам 

знайомими їх з традиціями та стандартами корпоративної культури нашого 

університету. 

Викладачі факультету вже традиційно долучалися до різних проектів 

столиці, які мають профорієнтаційний характер та створюють позитивний імідж  

нашого університету та лідера-служителя столичної освіти. Зокрема, на запит 

Київського відділення МАН на ютуб каналі МАН доцент кафедри Історії України 

О.Бонь прочитав лекцію на тему: «День соборності України».  

 

ПРІОРИТЕТ 3. Підтримка позитивного іміджу Університету через 

реалізацію суспільно значущих проєктів 

3.3.1. Реалізація соціального проєкту «З Києвом і для Києва». 

 В умовах жорстких карантинних вимог факультету довелося змінювати 

форми реалізації соціального проекту  «З Києвом і для Києва». Засідання 

дискусійного «Історичного клубу» замінили відеоролики, які підготували 

колишні лектори клубу і готовий продукт виставлений на онлайн ресурси ІФФ.  



19 
 

 Активним учасником соціального проекту  «З Києвом і для Києва» є 

студентський театр «Борисфен».  Його вистави відвідують різні соціальні 

категорії Києва: пенсіонери, учнівська молодь та інші малозахищені категорії. За 

карантинних умов лише в грудні вдалося підготувати і презентувати виставу 

«Оноре, а де Бальзак».  

3.3.2. Участь студентів у суспільно значимих творчих проєктах. 

 На факультеті вже понад десять років працює студентський театр 

«Борисфен», у якому займаються студенти з усіх структурних підрозділів 

Університету. Також  театр є активним учасником соціального проєкту  «З 

Києвом і для Києва». На сьогодні членами цієї творчої студії є близько 60 

студентів. За 2021 р. через карантинні умови  студія окрім театральних 

постановок реалізовувала інші види митецької діяльності. Зокрема, на початку 

року було організовано  цикл гостьових онлайн лекцій мистецтвознавчині 

Наталії Скорик-Литовченко – докторки гуманітарних наук з Клайпедського 

університету. Члени студій мали нагоду прослухати лекції на тему: «Крос-

культурний діалог через призму литовських сценаристів» (19.02.21), 

«Європейський театр з литовським акцентом» (02.04.21). 

 У період послаблення карантинних умов для частини учасників театру було 

організовано похід до київських театрів. Так, 4 червня 2021 р. студенти побували 

в Національному театрі  І.Франка на виставі «Незрівнянна», а 5 грудня   у цьому 

ж театрі переглянули виставу «Грек Зорба».  

 З виходом студентів молодших курсів на очне навчання, з кінця листопада 

в театрі відновилися репетиції і 16 грудня відбулася прем’єра вистави «Оноре, а 

де Бальзак», яку змогли відвідати студенти нашого університету, а також учні 

ближніх шкіл м. Києва. 

 

ПРІОРИТЕТ 4. Студентоцентризм 

3.4.1.Створення умов для поєднання навчання, праці, здорового способу 

життя й культурного дозвілля.  
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На факультеті окрім студентського театру «Борисфен», працює клуб 

історичної реконструкції «Спадщина» та п’ять професійнозорієнтованих гуртків. 

Клуб історичної реконструкції «Спадщина» очолює доктор історичних наук,  

науковий співробітник М.Ю. Відейко. Членами клубу є 9 студентів,  які 

займаються реконструкцією зброї та обладунків доби Київська Русь. У цьому році 

результати своєї діяльності клуб регулярно висвітлює в соцмережах керівника та 

членів клубу. 

При кафедрах факультету працюють науково-дослідні гуртки. Так, при 

кафедра історії України працює  науковий гурток «ENIGMA» (керівник 

кандидат історичних наук, доцентка, Тарасенко О.О.), до робити якого у 2021 р. 

було залучено близько 200 студентів. Результатами діяльності гуртка були 

конференції, круглі столи, екскурсії до музеїв Києва (онлайн і очні). 

При кафедрі всесвітньої історії працює науковий клуб «MNEMOSYNE», 

який очолює професорка О.О. Драч. Про свою діяльність клуб регулярно звітує 

на сторінці кафедри всесвітньої історії та веде свою сторінку на Instagram  

https://www.instagram.com/p/CYD-Rf-tqDA/?utm_source=ig_web_copy_link. 

На кафедрі філософії працює три гуртки. Гуртком «Київ – другий 

Єрусалим» керує докторка філософських наук, професор Ковальчук Н.Д. 

Гурток «Ключ до істини» працює під керівництвом кандидата філософських 

наук, доцента кафедри філософії Бондар Т.І. Гурток інформаційної культури 

створено та ведеться робота під керівництвом докторки філософських наук, 

професорки кафедри філософії І.М. Ломачинської. Загалом у гуртках  кафедри 

філософії займається 41 студент. Результатами їхньої роботи є конференції, 

круглі столи, екскурсії.  

Також студенти ІФФ займаються у хореографічному (5 студентів) та 

вокальному (3 студенти) гуртках, які працюють при НМЦ соціально-гуманітарної 

роботи. Як члени цих гуртків, наші студенти долучалися до усіх проєктів, в яких 

брали участь університетські студії. Зокрема, взяли участь у Віденському балі, 

якій проходив у КНУТД. 

https://www.instagram.com/p/CYD-Rf-tqDA/?utm_source=ig_web_copy_link
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Велика увага на факультеті приділяється професійному зростанню наших 

студентів. З цією метою вже третій рік реалізовується проєкт  «П’ятничний 

лекторій», на який запрошуються провідні вчені України та іноземні науковці. У 

2021 році наші студенти мали можливість упродовж січня-травня пройти курс у 

Школі ісламознавства, яку вів Абдуллах Гекхан Акара (PhD кандидат 

університету Мармара, Стамбул). Сертифікат про навчання в школі отримало 

понад 20 студентів факультету а також понад 10 студентів інших структурних 

підрозділів університету.  Окрім цього було прочитано ще 12 гостьових лекцій 

на різні теми провідними іноземними та українськими вченими. Поміжних dr hab. 

Болеслав Стельмах – директор Національного інституту архітектури та 

урбаністики у Варшаві (Польща) прочитав лекцію «Машина часу. Про театр, що 

будується в Любліні», Олег Румянцев - доцента Палермського університету – 

"Українські політичні біженці у документах Міністерства Внутрішніх справ 

Італії у міжвоєнний період", Андреа Франко – доцент  з університету в Мачерата 

(Італія) – «Світогляд М. Костомарова», Аліція Гзовська докторка Національного 

інституту урбаністики та архітектури (Польща) –  “Соціалістична глобалізація; 

польські архітектори та містобудівники на глобальному Півдні під час холодної 

війни”, Андреас Умланд – доцент кафедри політології НАУКМА, старший 

експерт Українського інституту майбутнього – «Дні Європи в Україні: 

перспективи співробітництва» та інші. 

Популяризуючи здоровий спосіб життя, наші студенти долучаються до 

різних спортивних і волонтерських заходів (більш детально у розділі 

2.2.Благодійність та волонтерство). які популяризують спорт, здоровий спосіб 

життя й культурне дозвілля. Так, у Грінченківську декаду наші студенти: Дятлик 

Олександр, Сімороз Михайло, Шиян Юрій та Перепелиця Євген взяли участь у 

шаховому турнірі.   

У карантинний період особлива увага приділяється моніторингу стану 

здоров’я наших студентів та поширення необхідної інформації про вірус COVID-

19. На сьогодні вже понад 50 % студентів факультету двічі вакциновані і цей 

процес продовжується. Під час аудиторного навчання постійно ведеться 
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моніторинг з дотримання карантинних норм в аудиторіях і місцях громадського 

користування. 

Адміністрація факультету проводить сприятливу політику щодо студентів 

старших курсів, які влаштовуються на роботу за майбутньою спеціальністю. Усі 

вони переведені на індивідуальний графік навчання. Магістри майже 90% 

працевлаштовані, бакалаври 4-х курсів приблизно 30 % теж поєднують навчання 

з трудовим процесом. 

3.4.2. Здійснення соціального захисту студентів відповідно до вимог 

законодавства, покращення комфортності проживання в університетських 

гуртожитках. 

 На нашому факультеті навчається чимала кількість студентів соціальних 

категорій. Загалом таких студентів у нас 63 особи. З них 5 сиріт/дітей 

позбавлених батьківської опіки, 28  дітей УБД (з низ троє дітей загиблого  УБД), 

12 студентів з інвалідністю та 10 внутрішньо переміщених осіб. Відповідно до 

вимог законодавства діти позбавлені батьківської опіки та  діти УБД, які 

поступили на контракт, усі переведення на бюджетну форму навчання. 7 з 12 

студентів з інвалідністю теж навчаються за рахунок місцевого бюджету. Усі 

представники пільгових категорій, хто має потребу в гуртожитку, поселені в 

університетських гуртожитках. Студенти пільгових категорій перебувають під 

особливою увагою адміністрації факультету, кураторів груп та тюторів.   

 З метою покращення комфортності проживання в університетських 

гуртожитках постійно підтримується контакт з комендантами та РСС 

гуртожитків. Куратори регулярно відвідують усі гуртожитки, в яких проживають 

наші студенти, спілкуються зі студентами та адміністрацією гуртожитків. При 

виникненні якихось нестандартних ситуацій, терміново їх вирішуємо.  
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3.4.3. Сприяння роботі органів студентського самоврядування та участі 

здобувачів освіти у діяльності інституцій громадянського суспільства. 

 На факультеті успішно працює Рада Студентського Самоуправління, 

інститут тюторства а  також наші студенти є учасниками органів студентського 

самоуправління у гуртожитках, міських та українських громадських організацій. 

Органи студентського самоуправління перебувають на постійному контакті з 

адміністрацією факультету і отримують всіляку підтримку та сприяння в своїй 

роботі. Раз в тиждень відбуваються регулярні робочі зустрічі (он і оф лайн) РСС 

та заступника  декана з соціально-гуманітарної роботи, а за потреби і частіше. 

Представники студентства ІФФ відповідно до квоти представлені в усіх 

факультетських та університетських органах. 

 РСС ІФФ організовує низку заходів, долучаючи студентів факультету до 

просвітницьких, мистецьких, волонтерських та інших проєктів. Великих зусиль 

Рада докладає при підготовці об’ємного університетського проєкту для 

першокурсників ОМЯ та ЗОМЯ. Також у цьому році були започатковані нові 

проєкти: створено кімнату на сервері Discord для спілкування, перегляду 

фільмів, обговорення різних тем і т.п., розпочав роботу «Книжковий клуб ІФФ». 

Упродовж року було проведено кілька літературних вечорів. 22 грудня 

організували вечір перегляду різдвяних фільмів та їх обговорення. 

 Студенти факультету Дмитро Стрілецький та Андрій Кушнір очолюють 

РСС в студентських гуртожитках на вул. Старосільстка, 2 та М.Бойчука, 36.  

18 листопада – члени РСС ІФФ відвідали конференцію «Молодіжна 

політика: як боротися з викликами на локальному та глобальному рівнях?». 

Студенти факультету є активними учасникам інституцій громадянського 

суспільства столиці та України загалом. Найактивнішим є Катерина Поліщук, 

Анастасія Мегель, Велерія Пустовіт. Так, В. Пустовіт є волонтером ГО «Центр 

громадянських свобод», учасник ініціативи підтримки дівчат «GirlZ talk», тютор 

курсу профорієнтації ветеранів і ветеранок АТО/ООС: життя після служби. 
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Соціальний проєкт «З Києвом і для Києва» 

 

Захід Дати або 

періодичність 

проведення 

Кількість 

відвідувачів 

Задіяно 

студентів 

Задіяно 

співробітників 

Студентський 

театр 

«Борисфен» 

за окремим 

графіком 

60 9 1 

Загалом:  60 9 1 

 

Волонтерство та благодійність 

 

Захід Дати  Кількість 

активістів 

Задіяно 

студентів 

Задіяно 

спів-ків 

Допомога КМАН в організації 

настановчої сесії - 2021 "Наука 

під відкритим небом" 

Київської МАН. 

вересень 

2021  

900 17 1 

Волонтерство у проекті 

Олімпійського НСК з 

інклюзивного футболу. 

вересень 

2021  

50 1 - 

Загалом:  900 11818 1 

 

З вересня 2021 р. на ІФФ відновив свою роботу студентський театр 

«Борисфен», який долучився до профорієнтаційних заходів і надалі реалізовує 

соціальний проєкт «З Києвом і для Києва».  

 

Діяльність театру «Борисфен» у 2021 році 

 

Захід Дати  Кількість 

гостей 

Задіяно 

студентів 

Задіяно 

спів-ків 

Лекція Наталії Скорик- 

Литовченко - доктора 

гуманітарних наук з 

Клайпедського університету на 

тему: «Крос-культурний діалог» 

19.02.21 35 27 8 

Лекція Наталії Скорик- 

Литовченко - доктора 

гуманітарних наук з 

Клайпедського університету на 

тему: «Європейський театр з 

литовським акцентом» 

02.04.21 35 30 5 

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

до театру І. Франка 

на виставу «Незрівнянна» 

04.06.21 13 12 1 

Візит до театру І.Франка 

на виставу «Грек Зорба» 

05.12.21 20 20 21 

 Вистава «Оноре, а де Бальзак?» 16.12.21 60 9 1 

Різдвяно-новорічні вечорниці 23.12.21 35 33 2 

Всього:  297 131 38 

 

 

Іміджеві профорієнтаційні заходи 

 

Захід Дати Кількість 

гостей 

Задіяно 

студентів 

Задіяно 

спів-ків 

Онлайн «День відкритих 

дверей Історико-

філософського факультету» 

28.04.21 Понад 750 

переглядів 

12 15 

Онлайн «День відкритих 

дверей Історико-

філософського факультету» 

26.11.21 Понад 1 тис 

переглядів 

7 5 

Лекція доцента кафедри 

Історії України О. Боня «День 

соборності України» 

 

22.01.21 Близько 1,5 

тис 

переглядів 

- 1 

Загалом:  3250 19 21 

 

Найактивніші викладачі в організації іміджевих профорієнтаційних 

заходів: 

1. Бонь Олександр Іванович, доцент кафедри історія України; 

2. Завадський Віталій Миколайович, заступник декана з НМНР роботи; 

3. Саган Галина Василівна, заступник декана з НПСГ роботи.  
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Заходи з розвитку корпоративної культури 

 

Назва заходу Дати  Задіяно 

студентів 

Задіяно 

спів-ків 

Участь в інтерактивному проєкті 

«Грінченківська весна». 

травень 20 3 

Тренінги студради для тюторів серпень, 

вересень 

5 1 

Участь у конкурсі «Слово 

Грінченка» 

жовтень, 

листопад 

5 1 

Людські історії протягом 

року 

10 4 

Круглий стіл: Інтелектуальна 

біографія Бориса Грінченка: історія 

та сучасність 

9.12.21 20 24 

Круглий стіл на тему «Біографічний 

метод в гуманітаристиці в контексті 

життєпису Бориса Грінченка». 

3.12.21 7 5 

 Загалом: 67 34 

 

Заходи організації командної взаємодії 

 

Назва заходу Дати  Задіяно 

студентів 

Задіяно 

спів-ків 

Участь у флешмобі «Бірюзовий рулить» Листопад, 

грудень 

30 20 

Інтелектуальна гра «Відомий і невідомий 

Борис Грінченко» 

9.12.20 15 2 

Загалом:  45 22 

 

Заходи з розвитку співробітників 

 

Назва заходу Дати  Задіяно 

спів-ків 

Школа ісламознавства, яку вів Абдуллах Гекхан Акара 

(PhD кандидат університет Мармара, Стамбул). 

кожна 

п’ятниця 

01.01-

30.04.21 

32 

 

Гостьова лекція dr hab. Болеслава Стельмаха, директора 

Національного інституту архітектури та урбаністики у 

Варшаві (Польща) «Машина часу. Про театр, що 

будується в Любліні». 

10.02.21 53 

Гостьова лекція Олега Румянцева - доцента 

Палермського університету на тему: "Українські 

12.03.21 50 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWwsFSMub_gGeVWXKcQvS5bEXjq4O5N0EAbyVXGMJ79Uv9E5tvHnb0WM-BsblB-PA693E34D4U_NHWDxUvWcr7GHXU8VwyC99wL4aPO0iIXJuvxgv-U4cuyWcIWnIe4LWdFabocVhZYUCxzPSi5PN4hXzqzfxF4eV5sPUVLMPwL5w&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWwsFSMub_gGeVWXKcQvS5bEXjq4O5N0EAbyVXGMJ79Uv9E5tvHnb0WM-BsblB-PA693E34D4U_NHWDxUvWcr7GHXU8VwyC99wL4aPO0iIXJuvxgv-U4cuyWcIWnIe4LWdFabocVhZYUCxzPSi5PN4hXzqzfxF4eV5sPUVLMPwL5w&__tn__=*NK-y-R
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політичні біженці у документах Міністерства 

Внутрішніх справ Італії у міжвоєнний період" 

Гостьова лекція Олега Румянцева – доцента 

Палермського університету на тему: “Українські 

політичні біженці у документах Міністерства 

Внутрішніх справ Італії у міжвоєнний період”. 

12.03.21 52 

Гостьова лекція Андреа Франко – з університету в 

Мачерата (Італія). 

Тема лекції: «Світогляд М. Костомарова» 

19.03.21 45 

Гостьова лекція доктора Національного інституту 

урбаністики та архітектури (Польща) Аліції Гзовської на 

тему: “Соціалістична глобалізація; польські архітектори 

та містобудівники на глобальному Півдні під час 

холодної війни”. 

30.03.21 45 

Гостьова лекція Джоанни Садовської з Білостоцького 

університету (Польща) на тему: «1968: молодіжні 

революції у західному світі та заколоти у східному 

блоці». 

31.03.21 42 

Гостьова лекція Артура Таніковського, доктора 

гуманітарних наук, історика мистецтва, видавця, 

стипендіата Фонду Костюшка в Нью-Йорку, члена 

польської секції Міжнародної асоціації 

мистецтвознавців (AICA) 

22.04.21 42 

Гостьова лекція Андреаса Умланда – доцента кафедри 

політології НАУКМА, старшим експертом Українського 

інституту майбутнього. Тема лекції: «Дні Європи в 

Україні: перспективи співробітництва» 

14.05.21 38 

Гостьова лекція Богдана Ференса - політичного 

експерта, головного консультанта секретаріату Комітету 

Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС, 

засновника громадської організації «СД Платформа» на 

тему: “Прогресивні лідери сучасності” 

01.10.21 26 

Гостьова лекція партнера ІФФ 

Олександра Духовного — головно рабина Києва і 

України громад прогресивного юдаїзму, духовним 

лідером Релігійного Об’єднання громад прогресивного 

юдаїзму України. 

Тему: «Трагедія у Бабиного Яру у роки Другої світової 

війни» 

21.10.21 57 

Гостьова лекція Михайла Мінакова - доктора 

філософських наук, керівника української дослідницької 

програми в Інституті Дж. Кеннана/Міжнародному 

науковому центрі ім. В. Вільсона, головного редактора 

журналу «Ідеологія і політика» на тему: 

5.11.21 43 
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«Демократизація в Україні, 1991 – 2021» 

Гостьова лекція Анни Хлєбіної – наукової співробітниці 

Національної бібліотеки Чеської республіки (м. Прага). 

Говорили про “Чеський дослідницький проєкт 

“Чехословаки в ГУЛАГу” 

7.12.21 48 

Загалом:  573 

 

Традиційні заходи Історико-філософського факультету 

 

Назва заходу Дати  

Круглий стіл до дня пам’яті Героїв Небесної сотні 22.02.21 

Відеоролик привітання з Днем захисника України: 

Публікація привітання «Наші захисники – студенти Історико-

філософського факультету». 

13.10.21 

До Дня Гідності і Свободи в онлайн-форматі організовано 

зустріч І курсу спеціальності «Історія та археологія» з 

випускником Університету, активним учасником подій 

Євромайдану, військовослужбовцем, учасником АТО  

 Віталієм Віталій Кузьменко 

19.11.21 

Онлайн проект до Міжнародного дня студента «Ми також були 

студентами» 

листопад  

Вітання з новим роком. Відеоролики грудень 

 

Нові корпоративні заходи 

 

Назва заходу Дати  

Онлайн проєкт «Вітаю, Україно» серпень 2021 

Різдвяно-новорічні вечорниці 23 грудня 2021 

 

Творчі студії, гуртки 

 

Назва студії, 

гуртка 

Керівник Кількість 

учасників 

Результат 

діяльності 

Клуб 

історичної 

реконструкції 

«Спадщина» 

доктор історичних наук, 

с.н.с. М.Ю. Відейко 

9 Реконструкція 

зброї доби 

Київської Русі 

Гурток «Київ 

– другий 

Єрусалим» 

доктор філософських наук, 

професор Ковальчук Н.Д. 

10 Конференції, 

круглі столи, 

екскурсії 

Гурток «Ключ 

до істини» 

кандидат філософських 

наук, доцент кафедри 

філософії Бондар Т.І. 

21 Конференції, 

круглі столи, 

екскурсії 

Гурток доктор філософських наук, 20 Конференції, 

https://www.facebook.com/anton.khablov.3?__cft__%5b0%5d=AZXw6ClHcbfK_ELDKXtAF6jYgClKovzk8E7R-mZ5z5iD0MCtVmDRodncHBsztrfENpuIoGld1KKN05jgsKH1X0CqVk6Fx_69VOLZRvDW5dK_kpVdu36Ntxx7nZeSTmKUv9s&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/anton.khablov.3?__cft__%5b0%5d=AZXw6ClHcbfK_ELDKXtAF6jYgClKovzk8E7R-mZ5z5iD0MCtVmDRodncHBsztrfENpuIoGld1KKN05jgsKH1X0CqVk6Fx_69VOLZRvDW5dK_kpVdu36Ntxx7nZeSTmKUv9s&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B6_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXA9gqmAyPYoFUB-6jIToIKzVqfza13XZwGYOdSguYATquEmoyT2U9RoFj4RQe-vK1DCnrG0mnZjg2j3yHxI23Ctwf__sS9wIIv5rs_hfMc9eyhfrlDYPvmqP5LwpCbhJ8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B6_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXA9gqmAyPYoFUB-6jIToIKzVqfza13XZwGYOdSguYATquEmoyT2U9RoFj4RQe-vK1DCnrG0mnZjg2j3yHxI23Ctwf__sS9wIIv5rs_hfMc9eyhfrlDYPvmqP5LwpCbhJ8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%8E_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWKFXi_DhiIhCkKdQ9Q_IPTuZts0pf1revNKBVVnP1DB6Qu03Iu7EPz8o4-R54__qZx-E-gQ-sWbToz4UZdfD9LelRD4h84B-jp4lo1ngSgs2Clo2IeMILXdqLPGuo-mEc&__tn__=*NK-R
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інформаційної 

культури 

професор кафедри 

філософії І. М. 

Ломачинська. 

круглі столи, 

екскурсії 

Науковий 

гурток 

«ENIGMA» 

кандидат історичних наук, 

доцент, Тарасенко О.О. 

200 Конференції, 

круглі столи, 

екскурсії 

Студентський 

театр 

«Борисфен» 

доктор історичних наук, 

заступник декана з НПСГ 

роботи 

Г. В. Саган 

70 Вистави, творчі 

зустрічі, майстер-

класи 

  Всього: 

330 

 

 

Заходи популяризації української мови 

 

Назва заходу Зміст заходу Задіяно 

студентів 

Задіяно 

викладачів 

Екскурсія до музею Шевченка екскурсія 22 1 

Шевченкове свято вірші, пісні на 

слова Тараса 

Шевченка 

45 3 

Фотовиставка: 

Матеріальна культура хуторів 

Слобожанщини XVIII–XIX cт.: 

речі та «Словарь української 

мови» Бориса Грінченка 

онлайн 

виставка на 

фейсбук 

сторінках 

факультету 

- 3 

Участь у флешмобі «Носій слова»  12 2 

Радіодиктант Національної єдності 

разом зі студентами і викладачами 

факультету в Goole Meet 

написання 

диктанту 

110 20 

Участь команди у конкурсі 

"Мовний марафон" 

конкурс 6 1 

Конкурс "Словник Грінченка і 

сучасність " 

заповнення 

словника і 

конкурс 

126 1 

Загалом:  321 30 

 

Унікальні соціально-гуманітарні проєкти ІФФ 

 

Назва заходу Зміст заходу Задіяно 

студентів 

У чому 

унікальність 

Зустріч студентів факультету з 

учасниками бойових дій на Сході 

України  Віталієм Кузьменком до 

Діалог зі 

студентами 

про 

45 Патріотичне 

виховання на 

прикладі долі 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXbRCfVjiovk_Jqpfty6t9Gb0wlPRxRWN9pLqpIQs9CleYBMtY_ov1O3f_fdFJJLosKye7xIeP1cAk23ablWOeKYovQhJ7eXdEn3o59Z4_IHEKZhEanQ5metYX5mONCEW09OKloDgNx3TNuO7O8Gf-m&__tn__=*NK-R
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Дня Революції Гідності патріотизм, 

службу в 

армії, захист 

рідної землі. 

наших 

студентів та 

випускників 

Гостьова лекція (2лекції) 

Наталії Скорик- Литовченко - 

доктора гуманітарних наук з 

Клайпедського університету на 

тему: «Крос-культурний діалог» 

та «Європейський театр з 

литовським акцентом». 

Просвітниць

кий захід  

онлайн 

75 Знайомство з 

основними 

тенденція 

театрального 

мистецтва а 

Литві. 

Гостьова лекція партнера ІФФ 

Олександра Духовного , 

головного рабина Києва і України 

громад прогресивного юдаїзму, 

духовним лідером Релігійного 

Об'єднання громад прогресивного 

юдаїзму України. 

Тема: "Трагедія Бабиного Яру в 

роки Другої світової війни". 

 52 Знайомство з 

одним із 

провідних 

релігійних 

лідером 

України 

  Загалом: 

169 

 

 

Аналітика загальної задіяності студентів ІФФ у проєктах соціально-

гуманітарного напряму 

Вид діяльності Кількість 

задіяних 

студентів 

% від загальної 

кількості 

студентів 

стаціонару 

Проєкти популяризації української мови 321 77 % 

Гуртки, студії, секції  330 79,2% 

Лідерські програми 34 8,16 

Вибори органів студентського 

самоврядування 

22 5,28 

Безпосередньо задіяні у роботі різних 

органів студентського врядування 

17 4% 

Соціальний проєкт «З Києвом і для Києва» 9 2,16% 

Волонтерські та благодійні акції  18 4,32% 

Спортивні змагання - - 

Мистецькі проєкти  9 2,16% 
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Куратори 

Загальна 

кількість кураторів 

Кількість кураторів з 

рейтингом  

4-5 

1 курс 2 курс 3 курс 

12 12 4 4 4 

 

Студентські координатори (тьютори) груп І курсу 

Загальна кількість 

тьюторів  

Активно 

співпрацюють з 

групами 

Пройшли школу 

координаторів 

14 14 14 

 

 

Майстер-класи, тренінги, воркшопи для студентів 

Назва заходу Зміст Хто 

проводив 

Кіл-ть 

осіб 

Воркшоп ознайомлення з 

українськими весняними традиціями 

від к. іст. н., доцента кафедри 

етнології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

Громової Наталії Олександрівни 

Вивчення 

українських 

весняних 

карнавальних 

традицій 

Наталія 

Громова  

онлайн 

зустріч 

23 

Майстер-клас з вивчення українських 

різдвяних танців 

розучування 

танців 

Ольга 

Король 

30 

Майстер-клас з приготування куті приготування та 

дегустація куті 

Галина 

Саган 

35 

 

Пропозиції 

Усі заходи загальноуніверситетського рівня з обох напрямів є важливими і 

результативними. Є пропозиція ввести у звіт розділ  «Професійно зорієнтовані 

заходи», яких у нас проводиться чимало. 

 

4. Забезпечення якості освіти на факультеті в умовах змішаного навчання 

Основна увага із забезпечення якості освіти в умовах змішаного навчання 

приділялася як розробці та вдосконаленню ЕНК, налаштуванню електронних 

журналів оцінок, читанню лекцій та проведенню семінарів на платформі Google 

Meet, так і виваженому проведенню семінарських занять в аудиторному форматі 

з дотриманням усіх санітарно-гігієнічних вимог. До кожного заняття в Google 
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Meet підключається заступник декана з науково-методичної та навчальної 

роботи, представники навчальної частини ІФФ. Модульні контрольні роботи і 

значна кількість іспитів переведено в тестову форму. 

Зі спеціальності «Філософія» та «Політологія» всі навчальні курси 

забезпечені оновленими робочими навчальними програмами.  

У відповідності до нової освітньої стратегії Університету на спеціальності 

«Філософія» функціонують три центри компетентності:  

 Центр критичного мислення (для 1 курсу, гурток «Ключ до істини», 

керівник Бондар Т.І.),  

 Центр дослідження суспільства (для 2 курсу, керівник Горбань О.В., 

гурток «Київ – другий Єрусалим», керівник Н.Д. Ковальчук) і  

 Центр аналітичних досліджень (для 3 курсу, гурток інформаційної 

культури, керівник – Ломачинська І.М.), який було впроваджено у 

2020 році. На базі Центру проводяться практичні заняття з дисципліни 

«Соціальний аналіз і прогнозування» на 3 курсі спеціальності 

«Філософія», проміжні звіти з виробничих (аналітичних) практик на 4 

курсі спеціальності «Філософія».  

Наукова робота ІФФ у 2021 р. 

На факультеті продовжують працювати наукові школи професорів 

О. Александрової, В. Андрєєва, А. Гедьо, Р. Додонова, Г. Надтоки, Я. Пасько, 

І. Срібняка, В. Щербака. На факультеті функціонує відповідне наукове 

середовище, що дозволило цього року створити спеціалізовану вчену раду 

ДФ 26.133.006 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту 

дисертації Л. Рудницької й спеціалізовану вчену ДФ 133.07. з правом прийняття 

до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ю. Голубничої-Шленчак. 

В результаті відбулися два успішні захисти дисертацій на здобуття ступеня 

доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 

Історія та археологія: Голубнича-Шленчак Ю. В. Видавнича діяльність 
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інтернованої Армії УНР у таборах Польщі (1921 – 1924 рр.) (науковий керівник 

професор І. Срібняк); Рудницька Л. В. Рокитнівський скляний завод у контексті 

еволюції соціальної структури міста (1896-1945 рр.) (науковий керівник 

професор В. Щербак). 

Успішно діє підготовка здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 

навчання (“Історія та археологія” та “Філософія”). Цього року ОНП цих 

спеціальностей отримали акредитацію НАЗЯВО (ОНП спеціальності 032 Історія 

та археологія була акредитована з визначенням “зразкова”).  

Продовжують видаватися фахові журнали з філософських та історичних 

наук “Схід” (категорія В) та “Київські історичні студії” (категорія В). 

Проведено Всеукраїнські наукові конференції «Київські філософські 

студії» (березень 2021), «Київ і кияни у соціокультурному просторі України: 

освітні традиції в історії міста (травень 2021). 

До Дня народження Бориса Грінченка проведено круглі столи 

"Біографічний метод в гуманітаристиці в контексті життєпису Бориса Грінченка" 

(3 грудня) та "Інтелектуальна біографія Бориса Грінченка: історія та сучасність” 

(9 грудня). 

Успішно завершено наукову тему факультету «Складні питання історичної 

пам’яті країн Центрально-Східної Європи ХХ — ХХІ ст. в контексті 

діалогічності української культури» (відзвітували на Вченій раді КУБГ). 

Успішно завершено наукову тему НДЛ археології «Давня історія України: 

суспільство та технології (за результатами археологічних досліджень)» 

(відзвітували на Вченій раді КУБГ). 

Систематично проводяться заходи присвячені питанням академічної 

доброчесності — круглі столи (травень, листопад 2021). Продовжує 

функціонувати студентське наукове товариство (голова Д. Хохлов). 

2021 р. студенти ІФФ брали участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт: 3 учасника зі спеціальності “Історія та археологія” 

(О. Ковалець, П. Іщенко, М. Галушко), 1 — “Політологія” (А. Бабаджанова); 1 — 

“Філософія” (В. Завадська). 
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Робота В. Завадської отримала перше місце на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт в Житомирі :) (Житомирський державний 

університет імені Івана Франка). 

Наукові та освітні заходи за участю ІФФ в 2021 році 

Заходи Організатори та учасники  Дата 

Круглий стіл «Війни пам'яті в 

Україні: шляхи до примирення» 

Додонов Р.О., асп. Дзігора К.Р., 

студенти 3 курсу спеціальності 

«Філософія» 

09.12.2021 

V Всеукраїнська  студентська 

науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми соціально-

гуманітарних наук: перспективи та 

виклики» 

Додонов Р.О., Хрипко С.А., 

Дзігора К.Р., студенти 

спеціальності «Філософія» 

08.12.2021 

Круглий стіл «Біографічний метод в 

гуманітаристиці в контексті 

життєопису Бориса Грінченка». 

д. іст.н., проф. Андрєєв В.М.  

аспірант кафедри історії 

України Резнік М.М.  

д. філос. н., проф. Ковальчук 

Н.Д.  

д. філос. н., проф. Додонова Р.О.  

к. іст. н., доц. Купрій Т.Г. 

 д. філос. н., доц. Колінько М.В. 

03.12.2021 

Година пам’яті жертв Голодомору 

1932-1933 р.р. 

к.філос. н., доц. Бондар Т.І., 

студенти 1 курсу спеціальності 

«Філософія» 

29.11.2021 

World Philosophy Day-2021 онлайн зустріч колективів 

філософських кафедр 

Київського університету імені 

Бориса Грінченка і Запорізького 

національного університету, 

присвячена Всесвітньому Дню 

філософії. Гості: професори 

М.А. Лепський, Т.І. Бутченко, 

В.В. Глазунов, В.О. Скворець, 

І.Ю. Чайка, студенти ЗНУ і КНУ 

імені Тараса Шевченка 

18.11.2021 
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Міжнародна наукова конференція 

«Феномен сучасної еміграції: 

глобальні та національні виклики» 

до 100-річчя «Акції допомоги» 

президента Чехословаччини 

Томаша Масарика 

Завідувачка кафедри Салата 

О.О, викладачі кафедри історії 

України: професор Гедьо А.В., 

доцент Гуменюк О.А., викладач 

Куцик Р.Р. Заступник директора 

ін-ту східноєвропейських 

досліджень Карлового 

університету в Празі (Чехія) 

16 

листопада 

2021 р. 

Міжнародна наукова конференція 

«FILARCH 2021: PHILOSOPHY 

AND ARCHITECTURE» (Порту, 

Португалія). 

Д. філос. н., проф. Ковальчук 

Н.Д. 

5-6.11. 

2021 

Регулярний інформаційно-

методологічний семінар «РЕЛІГІЯ 

В ОСОБАХ». 

Додонов Р.О., Ломачинська 

І.М., Шепетяк О.М., Колінько 

М.В., студенти спеціальності 4 

курсу «Філософія» 

Протягом 

року 

Гостьова лекція доктора філос. 

наук, професора Мінакова Михайла 

Анатолійовича  «Демократизація в 

Україні, 1991-2021» 

Викладачі і студенти кафедри 

політології, кафедри філософії 

05.11.2021 

12th wiz Air Kyiv City Marathon 

2021, проєкт компанії Run Ukraine з 

популяризації здорового способу 

життя 

Студентки Андріана Мисишин, 

Юлія Гришина, Анна 

Недашківська 

23-

24.10.2021 

International Scientific And Practical 

Conference "Ukraine Between East 

And West: Problems And Prospects 

Of Intercultural Communication" (to 

the 150th anniversary of the birth of 

Agatangel Krymskiy). 

Додонов Р.О., Колінько М.В. 21-

22.10.2021 

VІ Всеукраїнській науковій 

конференції  

«Історик та історична наука у 

системі соціогуманітарного знання 

та взаємодії із суспільством» 

Завідувачка кафедри Салата 

О.О, викладачі кафедри історії 

України: професор Гедьо А.В., 

доцент Гуменюк О.А. 

24 вересня 

2021 

10 Книжковий Арсенал волонтери – студенти 3 курсу 

спеціальності «Філософія» 

23-

27.06.2021 

Засідання Правління Української 

асоціації релігієзнавців (УАР) 

Додонов Р.О., Шепетяк О.М., 

Ломачинська І.М. 

15.06.2021 
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Проєкт «Релігійні меншини України 

та державно-конфесійні відносини» 

В.В. Титаренко, волонтери – 

студенти 2 курсу спеціальності 

«Філософія» 

01.06.2021 

Х Всеукраїнська наукова 

конференція «Київ і кияни у 

соціокультурному просторі 

України: історія міського 

повсякдення» 

Завідувачка кафедри Салата 

О.О, викладачі кафедри історії 

України: доцент Будзар М.М., 

доцент Ковальов Є.А. 

26 травня 

2021 

Всеукраїнська наукова конференція 

з міжнародною участю «Київські 

філософські студії – 2021» 

 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, 

Інститут філософії імені 

Г.С. Сковороди Національної 

академії наук України, 

ГО «Майстерня академічного 

релігієзнавства» 

Модератори англомовної секції 

– проф. Пасько Я.І., 

україномовної – Додонов Р.О. 

Учасники з публікацією: 

викладачі, аспіранти, студенти 

кафедри, разом із зовнішніми 

учасниками – 211 філософів, у 

т.ч. 21 доктор наук, професор, 

45 кандидатів наук, доцентів, 10 

старших викладачів, наукових 

співробітників без ступеня, 

вчителів, 18 аспірантів, 

9 магістрантів, 108 студентів 

бакалаврату. 

21.05.2021 

ІІ фестиваль-конкурс 

«Грінченківська весна». 

23 учасники від ІФФ, 

переможці: 

Школяк Божена Андріївна 

(Диплом II ступеня, Номінація 

«Літературна творчість»); 

Відейко Марія Михайлівна 

(Диплом II ступеня, Номінація 

«Декоративно-прикладне 

мистецтво»); 

Трофимченко Анастасія 

Леонідівна (Диплом ІII ступеня, 

Номінація «Декоративно-

прикладне мистецтво»); 

21.05.2021 
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Мисишин Андріана Андріївна 

(Диплом I ступеня, Номінація 

«Мотиваційний ролик»); 

Недашківська Анна Сергіївна 

(Диплом I ступеня, Номінація 

«Оригінальний жанр»); 

Поліщук Катерина Романівна 

(Диплом IІ ступеня, Номінація 

«Оригінальний жанр»); 

Андрєєв Віталій Миколайович 

(Диплом IІ ступеня, Номінація 

«Спорт»); 

Царенок Андрій Вікторович 

(Диплом ІIІ ступеня, Номінація 

«Краща ФБ-сторінка 

структурного підрозділу»); 

Поліщук Катерина Романівна 

(Диплом IІ ступеня, Номінація 

"Журналістика"). 

Гостьова лекція «Шлях до 

майбутнього: 7 років української 

євроінтеграції» старшого експерта 

Українського інституту 

майбутнього, доцента кафедри 

політології НАУКМА Андреаса 

Умланда 

Викладачі і студенти кафедри 

політології, кафедри філософії 

14.05.2021 

Аспен Інституту Київ щодо 

результатів проєкту 

"Переосмислення української 

ідентичності" 

Додонов Р.О.  

ХІХ Всеукраїнської студентської 

науково-практичної конференції 

«Українська минувшина: джерела, 

постаті, явища» 

Завідувачка кафедри Салата 

О.О, Мусіяченко Ольга 

Сергіївна, голова Наукового 

товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і 

молодих вчених Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка, викладачі Тарасенко 

О.О., Куцик Р.Р. та студенти 

кафедри історії України, 

студенти Університетського 

коледжу 

22 квітня 

2021  
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Курси з ісламознавства, лектор - 

Абдуллах Гекхан Акар (PhD 

кандидат університет Мармара, 

Стамбул). 

Студенти спеціальностей 

«Історія і археологія», 

«Філософія» 

Квітень 

2021 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Суспільно-політичні 

процеси в умовах пандемії: 

особливості та виклики» (Київський 

національний торговельно-

економічний університет) 

Викладачі і студенти кафедри 

філософії 

16.04.2021 

Гостьова лекція «1968: молодіжні 

революції у західному світі та 

заколоти у східному блоці» 

професорки Білостоцького 

університету (Польща) Джоанни 

Садовської 

Викладачі і студенти кафедри 

філософії 

31.03.2021 

Лабораторії філософського тексту 

Відкритої філософської школи 

кафедри філософії ОНУ ім. 

І. І. Мечникова. Презентація книги 

П’єра Адо «Філософія як спосіб 

життя» 

Викладачі і студенти кафедри 

філософії 

12.03.2021 

«Українські весняні традиції» (до 

Шевченківської декади) 

Купрій Т.Г., Колінько М.В., 

Овсянкіна Л.А., студенти 1-3 

курсів спеціальності 

«Філософія» 

11.03.2021 

Ювілейний Всеукраїнський конкурс 

на отримання Премії імені Неллі 

Іванової-Георгієвської для молодих 

дослідників 

Лауреат - Наталія Мілютіна, 

наук. керівник – Ломачинська 

І.М. 

28.02.2021 

Кураторська година з вшанування 

Героїв Небесної Сотні 

Купрій Т.Г., Колінько М.В., 

Овсянкіна Л.А., студенти 1-3 

курсів спеціальності 

«Філософія» 

27.02.2021 

Зустріч з директором Інституту 

філософії імені Г.С. Сковороди, 

членом-кореспондентом НАН 

України А.М. Єрмоленком 

студенти 4 курсу спеціальності 

«Філософія» 

16.02.2021 



39 
 

Вебінар «Why Is Ukraine a 

Democracy?» Ukrainian Research 

Institute, Harvard University за 

участю Ф. Фукуями 

студенти 1-3 курсів 

спеціальностей «Політологія» і 

«Філософія» 

03.02.2021 

Вебінари "Академічна 

доброчесність: законодавчі акти та 

нормативні вимоги", "Культуру 

академічної доброчесності в 

Університеті". 

І.М. Ломачинська, Р.О. 

Додонов, студенти 1-6 курсів 

спеціальності «Філософія» 

15.01.2021 

Вебінари «Культура академічного 

письма», «Методична культура 

виконання курсових (дипломних) 

робіт» 

І.М. Ломачинська, Р.О. 

Додонов, студенти 1-6 курсів 

спеціальності «Філософія» 

13.01.2021 

Всеукраїнський міжрелігійний, 

міжвузівський інформсемінар 

«Релігія в особах» 

Інститут філософії імені Г.С. 

Сковороди НАН України, 

відділення релігієзнавства; 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка; Київський 

національний університет імені 

Тараса Шевченка. Учасники: 

В.В. Титаренко, М.В. Колінько, 

студенти 1 курсу спеціальності 

«Філософія». 

 

ХІ Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція 

«Етико-естетична традиція у 

вітчизняній культурі» 

Національний педагогічний 

університет імені М.П. 

Драгоманова, кафедра етики та 

естетики. Учасники: Хрипко 

С.А. (підготувала 13 студентів), 

Ломачинська І.М. (підготувала 5 

студентів), Ковальчук Н.Д. 

(підготувала 4 студенти) 

26 

листопада 

2021 

Забезпечуючи стратегію відкритості, вся інформація про факультет, 

протоколи засідання кафедр, навчально-методична документація, включаючи 

актуальні робочі програми курсів, подається на сайті Історико-філософського 

факультету https://iff.kubg.edu.ua, а також на сторінці в фейсбуці 

https://www.facebook.com/iff.kubg.edu.ua. Відомості оновлено у грудні 2021 р. 

 

https://iff.kubg.edu.ua/
https://www.facebook.com/iff.kubg.edu.ua
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5. Інновації, наукові дослідження, наукометрія та академічна доброчесність 

на Історико-філософському факультеті 

У 2021 році науковці факультету опублікували 34 статті у виданнях, що 

індексуються у Scopus та Web of Science, порівняно з 29 статтями у 2020 році. 

Варто зазначити, що впродовж 2021 року колектив факультету активно працював 

над представленням результатів досліджень у зазначених виданнях, тому 

найближчим часом можна очікувати виходу ще кількох статей. Зокрема 

надруковані та очікують індексації 2 статті авторів Александрової О.С. та 

Хрипко С.А. та 2 статті Срібняка І.В. «Щоденне життя інтернованих солдатів 

армії у Каліші в 1921–1924 роках (огляд матеріалів польських та українських 

архівів)» у виданні «Архівний огляд Інституту національної пам’яті» (Польща) 

та «Книжковий рух у таборі полонених українців Фрайштадт (Австро-

Угорщина), 1915-1918 рр. » у виданні «Рукописна та книжкова спадщина 

України: археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних 

фондів». 

Чекають на індексацію також статті Відейко, М.Ю., Гошко, Т.Ю., Відейко, 

М. М. Бондаренко, Т. Ю. (2021) Painted pottery from Trypillia Culture sites BI-II 

stage at Dnieper /Revista Arheologică, XVI (2). pp. 5-15. ISSN 1857-016X 

(https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39465/) та  

Dodonov, Roman and Dodonova, Vira and Konotopenko, Oleksandr. The Baptism оf 

Relics оf Oleg аnd Yaropolk: Ethical, Theological аnd Political Aspects. Filosofiya-

Philosophy. Bulgarian. "Az-buki" National Publishing House. 2021. Volume 30. 

Number 3. 270-284 https://doi.org/10.53656/phil2021-03-05  

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39465/
https://azbuki.bg/
https://doi.org/10.53656/phil2021-03-05
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Проте актуальною залишається задача підвищення нашими науковцями 

якості своїх публікацій, для чого слід добирати для публікацій рейтингові 

журнали; готувати статті у співавторстві з зарубіжними вченими, розробляючи 

спільні проєкти.  

Публікації співробітників Історико-філософського факультету у виданнях, що 

індексуються у Scopus та Web of Science у 2021 році. 

ІФФ 

 Автор Scopus Web of 

Science 

Scopus+ 

Web of 

Science 

Всього 

1.  Александрова Олена 

Станіславівна  

1* 2* 1* 5 

2.  Андрєєв Віталій Миколайович  1*  1 

3.  Андрєєва Світлана Серафимівна  2*  2 

4.  Балацька Олена Борисівна  1*  1 

5.  Бондар Тетяна Іванівна  1*  1 

6.  Бонь Олександр Іванович  1*  1 

7.  Відейко Михайло Юрійович    1* 1 

8.  Гедьо Анна Володимирівна 1* 2*  3 

26

27

28

29

30

31

32

33

34

2020 2021

29

34



42 
 

9.  Горбань Олександр 

Володимирович 

1* 1*  2 

10.  Гринь Дмитро Костянтинович  1*  1 

11.  Додонов Роман Олександрович   1* 1 

12.  Завадський Віталій 

Миколайович 

1*  1*  

13.  Зайцева Ольга Вікторівна     

14.  Іванюк Олег Леонідович 1*    

15.  Колінько Марина Вадимівна  1* 1* 2 

16.  Лавриненко Ганна Андріївна 1*    

17.  Ломачинська Ірина Миколаївна 1*   1 

18.  Малецька Марія Олександрівна  1*  1 

19.  Мартич Руслана Василівна 1* 1*  2 

20.  Овсянкіна Людмила Анатоліївна 1*   1 

21.  Пасько Ярослав Ігорович  1*  1 

22.  Салата Оксана Олексіївна 1* 1+3*  5 

23.  Срібняк Ігор Володимирович  1*  1 

24.  Хрипко Світлана Анатоліївна  8* 1* 9 

25.  Шепетяк Олег Михайлович  1  1 

26.  Щербак Віталій Олексійович  1  1 

Згідно з Корпоративним стандартом наукової діяльності щороку кожен 

доктор та кандидат наук повинен підготувати одну статтю у виданнях, що 

входять до наукометричних баз Scopus або Web of Science. 

№  Автори Назва статті Журнал Наук. метр. 

база 

1 Ogneviuk, V., 

Aleksandrova, 

Axiological Paradigm of 

Understanding the 

Education Phenomenon as a 

Polyvector Discursive 

Beytulhikme-an 

International 

Туреччина 

Web of 

Science 
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O., Khrypko, S., 
Tkachuk, A., 

Construct: Harmony of 

Peace vs. Conflict of 

Military Interpretations 

Journal of 

Philosophy 

2 Aleksandrova, 

O., Zavadskyi, 

V., Vinnikova, 

N., Loiko, V., 

Loiko, D 

Methodical tools for 

security level diagnostics of 

the modern university's 

activity 

International 

Journal of 

Electronic 

Security and 

Digital 

Forensics 

Швейцарія 

Web of 

Science 

Scopus 

3 Александрова 

О.С., Хрипко 

С.А., Яценко Г., 

Щербакова Н. 

Dialogue of Generations as 

Communicative Dimension 

of Bread Culture Semantics 

in the Ukrainian Sacral 

Tradition 

Journal of 

History Culture 

and Art 

Research 

Туреччина

Web of 

Science 

4 Aleksandrova 

O., Zavadskyi 

V   Yereskova, 

Т.,  Mazuryk, О, 

Tymofieieva, Н. 

State of Societal 

Uncertainty as a Pattern of 

Modern Ukrainian Society 

Journal of 

Population and 

Social Studies 

Таїланд 

Scopus 

 

5 Khrypko, S., 

Matveev, V., 

Eduardivna, N., 

Stefanova, N., 

Ishchuk, A., 

Pasko, K. 

Cybercrime as a Discourse 

of Interpretations: the 

Semantics of Speech 

Silence vs Psychological 

Motivation for Actual 

Trouble 

International 

Journal of 

Computer 

Science and 

Network 

Security 

Південна 

Корея, 

Web of 

Science 

 

6 Khrypko, S., 

Lobanchuk, O.,  

Lebedynets, A 

The Sanctification of 

Woman and Family in the 

Ukrainian Spiritual 

Tradition: Ethnic Mentality 

and Language 

Beytulhikme-an 

International 

Journal of 

Philosophy 

Туреччина

Web of 

Science 

7 Khrypko, S, 

Kolinko, M., 

Levyk, B.,  

Iatsenko, G. 

Futurology of Separatism 

and National Security: 

Being vs Dissipation 

Postmodern 

Openings 

Румунія 

Web of 

Science 

8 Khrypko, S., 

Maletska, M., 

Levyk, B, 

Dobrodum, O., 

Pasko, K., 

Kryvyzyuk, L. 

Videogames in 

Cybersecurity: 

Philosophical and 

Psychological Review of 

Possible Impact 

International 

Journal of 

Computer 

Science and 

Network 

Security 

Південна 

Корея 

Web of 

Science 
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9 Khrypko, S., 
Kryvyzyuk, L.,  

Zabolotnyuk, V. 

Multiculturalism Of Virtual 

Communities In The Field 

Of Information Security In 

The Postmodern World 

Wisdom Вірменія 

Web of 

Science 

Scopus 

10 Khrypko, S., 

Bondar, T., 

Matveev, V, 

Nykytchenko O., 

Stefanova, N., 

Ishchuk, A., 

Ishchuk, O. 

Cybercrime in the 

Economic Space: 

Psychological Motivation 

and Semantic-

Terminological Specifics 

 

International 

Journal Of 

Computer 

Science And 

Network 

Security 

Південна 

Корея 

Web of 

Science 

11 Khrypko, S., 

Kryvyzyuk, L, 

Levyk, B, 

Ishchuk, A. 

The Phenomenon of 

National Security within 

Postmodern Cultures: 

Interests, Values, Mentality 

 

Postmodern 

Openings 

Румунія 

Web of 

Science 

12 Salata, O. Аctivities of the Ukrainian 

Historical and Philological 

Society in Prague during 

initial period of World war 

II (1939 – 1941 

Сторінки 

історії. Збірник 

наукових праць 

Україна 

Web of 

Science 

 

13 Salata, O., 
Nikiforov, K. 

Adventists and pentecostals 

of Donetsk region in the 

late soviet era: between the 

scylla of legalization and 

the charybdis of opposition 

Occasional 

Papers on 

Religion in 

Eastern Europe, 

США  

Web of 

Science 

 

14 Salata, O., 

Stelmach, B. 

On the need for ontology: 

Notes on andrzej 

piotrowski’s architecture of 

thought. 

Wiadomosci 

Konserwatorskie 

Польща 

Scopus 

 

15 Salata, O., 

Telvak, V. 

Reception of Hrushevsky 

studies: epistolary aspect 

Skhidnoievropei

skyi Istorychnyi 

Visnyk-East 

European 

Historical 

Bulletin  

Україна 

Web of 

Science 

 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/31255929
https://www.webofscience.com/wos/author/record/30110827
https://www.webofscience.com/wos/author/record/9522889
https://www.webofscience.com/wos/author/record/47375157
https://www.webofscience.com/wos/author/record/42895173
https://www.webofscience.com/wos/author/record/47247434
https://www.webofscience.com/wos/author/record/31255929
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16 Hedo, A., & 

Kryhina, O. 

Charitable activity of 

bulgarians in the south of 

Ukraine (the middle of the 

19th century - the early 20th 

century) 

Istoriya-History Болгарія 

Web of 

Science 

 

17 Anna Hedo, 

Svitlana 

Liaskovska 

Russian propaganda during 

the first world war: 

technologies and forms 

Istoriya-History Болгарія 

Web of 

Science 

 

18 Гедьо А.В., 

Пахоменко С. 

Політика пам’яті в Латвії  

та України: офіційні 

наративи та виклики 

контрпам’яті 

Studia Politica Румунія 

Scopus 

 

19 Щербак В.  Роль козацтва у 

становленні етнічної 

свідомості українців 

(друга половина XVI – 

середина XVII ст.). 

Сторінки 

історії. Збірник 

наукових праць 

Україна 

Web of 

Science 

 

20 Андрєєв В., 

Андрєєва С. 

Козацтво в тюркському і 

слов’янському світах / 

Відп. ред. 

В.В. Грибовський, 

В.В. Трепавлов. Казань: 

Сторінки 

історії. Збірник 

наукових праць 

Україна 

Web of 

Science 

 

21 Огнев’юк В.О., 

Андрєєва С.С. 

Borys Hrinchenko’s Views: 

the Ukrainian National 

Revolution in the Middle of 

the XVIIth Century in the 

Coverage of the Intellectual 

East European 

Historical 

Bulletin 

Україна 

Web of 

Science 

 

22 Бонь О., 
Савченко О. 

О. Апанович: еволюція 

поглядів української 

радянської історикині у 

світлі її інтелектуальної 

біографії. 

Український 

історичний 

журнал. 

Україна 

Web of 

Science 

 

23 Ivanyuk, O., 

Fediuk, V. 

Far eastern issues in the 

columns of the kyiv 

newspaper rada (1906–

1914). 

Shidnij Svit Україна 

Scopus 
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24 Mykhailo 

Videiko, 

M.Dal Corso, 

P. Saggau, 

R. Hofmann, 

R. Duttmann,  J. 

Müller,W.Kirleis, 

S. Dreibrodt, , 

R.Bork,S.Martini, 

M.Nadeau,. 

P.M.Grootes, 

S. Lorenz,.Shatilo 

Дощові черв'яки, 

Дарвін і 

доісторичне 

сільське господарство- 

чорнозем: 

генезис 

переглянуто 

 

Geoderma Нідерланди 

Web of 

Science 

Scopus 

 

 

25 Lavrynenko, H. 
Prymush, M. 

Political identity as a 

security factor of Ukrainian 

statehood 

Przeglad 

Strategiczny 

Польща 

Scopus 

26 Ovsiankina, L., 
Otamas, I., 

Anishchenko, V., 

Afanasieva, I., 

Bieliatynskyi, A. 

Covid-19 pandemic: 

Development of digital 

technologies that provide 

connection, collaboration 

and lifelong learning 

Estudios De 

Economia 

Aplicada 

Іспанія 

Scopus 

27 Срібняк, І, 
Палієнко, М 

The Book Movement at 

Ukrainian Prisoners’ of War 

Camps in Germany during 

World War I 

Рукописна та 

книжкова 

спадщина 

України: 

археографічні 

дослідження 

унікальних 

архівних та 

бібліотечних 

фондів 

Україна, 

Web of 

Science 

28 Horban, O., 

Lomachinska, I., 

Martych, R., 

Babenko, L., 

Hura, O. 

A knowledge management 

culture in the european 

higher education system 

Naukovyi 

Visnyk 

Natsionalnoho 

Hirnychoho 

Universytetu 

Україна 

Scopus 

29 Горбань, О.,  

Мартич, Р. 

The Idea of Living in 

Religious-Philosophical 

Discourse 

Studia 

Warmińskie 

Польща 

Web of 

Science 

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Videiko%2C+Mykhailo
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Videiko%2C+Mykhailo
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Dal+Corso%2C+Marta
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Saggau%2C+Philipp
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Hofmann%2C+Robert
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Duttmann%2C+Rainer
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Müller%2C+Johannes
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Müller%2C+Johannes
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Kirleis%2C+Wiebke
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30 Hryn, D., 

Patryliak, І. &  

Unusual Nazism: Ukrainian 

National-Socialist Workers’ 

Party in the post-war 

Donbas 

East European 

Historical 

Bulletin 

Україна 

Web of 

Science 

31 Balatska, O. , 

Svoboda, I., 

Novakova, O. , 

Karchevska,O., 

Tulinov, V.  

Political Extremism in 

Modern Democratic 

Transformations 

Cuestiones 

Politicas 

Венесуела

Web of 

Science 

32 Pasko,Y., 
Korzhov, H. 

Socio-Cultural 

Preconditions of Velvet 

Revolutions in Central 

Europe and Ukraine 

Beytulhikme-an 

International 

Journal of 

Philosophy 

Туреччина

Web of 

Science 

33 Dodonov, R., 

Kolinko, M., 

Dodonova, V. 

Hospitality as Care for the 

Other 

Wisdom Вірменія 

Web of 

Science 

Scopus 

34 Shepetyak, O Epistemological Layers: 

Analysis of Changes in 

Cultural Paradigms on the 

Example of the Mid-18th 

Century European Culture 

Beytulhikme-an 

International 

Journal of 

Philosophy 

Туреччина

Web of 

Science 

Переважна більшість статей не є одноосібними, а належать групі науковців, 

тому кількість авторів в сумі не дорівнює загальній кількості статей. 

Журнали, в яких опубліковано статті викладачів факультету, належать 

Україні, Туреччині, Вірменії та Румунії, а також Іспанії, Швейцарії, Болгарії, 

Польщі, Нідерландам, Венесуелі, Таїланду, Південній Кореї та США. 

До авторів минулих років (Александрова О.С., Додонов Р.О., Горбань О.В., 

Мартич Р.В., Додонова В.І., Ковальчук Н.Д., Купрій Т.Г., Омельченко Ю.В., 

Хрипко С.А., Салата О.О., Андрєєв В.М., Відейко М.Ю., Завадський В.М., 

Срібняк І.В., Саган Г.В., Шепетяк О.М., Щербак В.О.) у 2021 році долучилися 

Балацька О.Б., Г.А. Лавриненко, Т.І. Бондар, І.М. Ломачинська, Л.А. Овсянкіна. 

Разом з тим, на ІФФ залишається «резерв» в особі А.П. Супруненко, яка 

здатна подати до публікації якісний науковий продукт. 



48 
 

6. Інтернаціоналізація вищої освіти на Історико-філософському 

факультеті та її особливості у 2021 році  

У зв’язку з поширенням пандемії програми академічної мобільності 

студентів і викладачів було значно скорочено. Однак тенденції 

інтернаціоналізації проявились і на міжнародних конференціях у форматі 

онлайн, і в академічній мобільності. 

Зокрема, було підписано угоду про співпрацю з Національним Інститутом 

архітектури та урбаністики у Варшаві (Польща). 

Участь у програмах міжнародної академічної мобільності 

У 2021 році 6 студентів 2 курсу ОП «Політологія» долучилися до програми 

семестрової академічної мобільності в Університеті Яна Длугоша (м. 

Ченстохова, Польща).  

Участь в міжнародних наукових заходах та закордонні стажування 2021 р. 

 

Захід Учасники Період 

Міжнародна наукова конференція «FILARCH 

2021: PHILOSOPHY AND ARCHITECTURE» 

(Порту, Португалія). 

професорка 

кафедри 

філософії 

Ковальчук Н.Д. 

05-

06.11. 

2021 

Вебінар «Why Is Ukraine a Democracy?» 

Ukrainian Research Institute, Harvard University 

за участю Ф. Фукуями 

студенти 1-3 

курсів 

спеціальностей 

«Політологія» і 

«Філософія» 

03.02. 

2021 

Венеціанський університет Ка-Фоскарі (Італія); 

Науково-педагогічне стажування; 

Тема: «Педагогічна техніка та компетентність 

викладачів в галузі історичних, політичних, 

філософських та соціологічних наук»;19.03.2021 

6 кредитів(180 годин) Сертифікат № FSI-81912-

Caf від 19.03.2021 

доцентка 

кафедри 

політології 

Лавриненко Г.А. 

Лютий-

березень 

2021 р. 
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Стажування в Люблінському католицькому 

університеті Яна Павла ІІ 

завідувачка 

кафедри історії 

України 

Салата О.О. 

01.10. 

2021-

14.10. 

2021 

Венеціанський університет Ка-Фоскарі (Італія); 

Науково-педагогічне стажування; 

Тема: «Педагогічна техніка та компетентність 

викладачів в галузі історичних, політичних, 

філософських та соціологічних наук»; 

19.03.2021.6 кредитів(180 годин) Сертифікат № 

FSI-81920-Caf від 19.03.2021 

доцент кафедри 

політології 

Панасюк Л.В. 

Лютий-

березень 

2021 р. 

Scientific and pedagogical internship “Theory and 

practice of scientific and pedagogical approaches in 

education”, ISMA University of Applied Sciences 

(Riga, Latvia), 2021. Certificate No 01-18/151--21, 

29.04.2021. 

доцентка 

кафедри 

політології 

Балацька О.Б. 

Квітень 

2021 р. 

 

Індивідуальні міжнародні гранти, академічна мобільність 

 

ПІБ викладача Отримано гранти, стипендії Дата 

Салата О.О. Стипендія від Лабораторії ім. проф. 

Ричарда Пайпса при Інституті політичних 

наук Польської Академії наук (Польща) 

жовтень 2021 р. 

Салата О.О. Стипендія Польської академії наук. 

Люблінський університет Іоанна Павла ІІ 

жовтень-листопад 

2021 р. 

Балацька О.Б.  Стипендіальна програма Лабораторії 

імені проф. Річарда Пайпса Інституту 

політичних досліджень Польської 

академії наук за темою «Сепаратистські 

конфлікти на пострадянському просторі» 

Договір №281/21 про участь у програмі 

академічної мобільності від 27.09.2021). 

25.10.2021-

07.11.2021 

Відейко М.М. Програма академічної мобільності по 

гранту Варшавського університету. 

листопад 2021 р.-

січень 2022 р. 
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Виклики та перспективи на 2022 рік: 

1. Створення умов для формування та реалізації індивідуальної траєкторії 

професійного та особистісного розвитку персоналу з урахуванням потреб 

співробітників та стратегічних завдань Університету. 

2. Розширення можливостей та створення умов для забезпечення 

наукового стажування НПП у закордонних університетах та колег із закордонних 

закладів вищої освіти за спеціальностями «Історія та археологія», «Філософія», 

«Політологія». 

3. Пошук шляхів підвищення мотивації викладачів для проходження 

зарубіжного стажування. 

4. Пошук шляхів підвищення мотивації викладачів для здійснення 

спільних наукових проєктів з іноземними колегами та підвищення публікаційної 

активності в наукометричних базах Scopus / Web of Science. 

5. Активізація досліджень в рамках реалізації наукових тем Історико-

філософського факультету. 

6. Просування фахового журналу «Схід» в 2021 р. до наукометричних баз 

Web of Science (Emerging Source), Scopus.  
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7. Аналіз ринку освітніх послуг щодо навчання іноземних студентів та 

розробка програм для іноземних студентів. 


