
 

Звіт відділення філософії АНВО України за 2014 рік 

 

 До складу відділення входить 21 академік, які представляють понад 2 

тис. суспільствознавців – філософів вищих навчальних закладів та наукових 

установ України. 

   Протягом звітного періоду академіки відділення плідно працювали над 

розробкою проблем філософії, філософії освіти, ідеології, освіти. Значний 

вклад відділенням філософії зроблено в підготовку наукових кадрів, 

навчання та виховання студентів, слухачів, аспірантів, докторантів різних 

галузей освіти, науки та господарства України. Протягом 2014 року виконано 

14 наукових тем, опубліковано 7 монографій, підготовлено 15 підручників та 

навчальних посібників, начально-методичних посібників – 6, опубліковано 

статей – 130. 

 Під керівництвом академіків відділення підготовлено та захищено  2 

докторських та 9 кандидатських дисертацій. 

 Активну участь академіки відділення взяли в розробці та проведенні 

наукових конференцій, круглих столів, семінарів тощо. У звітному періоді 

відбулося близько 45 доповідей, виступів академіків на міжнародних заходах 

та близько 170 на всеукраїнських.  

 Вагомою була участь академіків відділення у роботі експертних та 

спеціалізованих Вчених рад. 

 У звітному періоді академік Андрущенко В.П, як ректор НПУ ім. М. 

Драгоманова, успішно впроваджував в навчальний процес сучасні 

інноваційні технології, керував науково-дослідною роботою відділу змісту, 

філософії та прогнозування вищої освіти ІВО НАПН України; виконував 

науково-дослідну тему «Філософські засади єдності гуманітарних, 

природничих і технічних завдань» та «Дослідження  гуманітарних наук», 

керував підготовкою докторських та кандидатських дисертацій. 



            Академік Алексеєнко А.П. Продожила наукові пошуки в сфері 

розвитку духовності особистості, толерантних засад відносин в українському 

суспільстві.  

Академік Баранівський В.Ф. видав монографію «Актуальні питання 

ідеології та ідеологічної роботи в українському війську».– К.: Вид-во «Золоті 

ворота», 2014.– 232 с.; опублікував 15 наукових статей,   приймав активну 

участь у наукових та науково-практичних конференціях, спеціалізованих 

вчених радах. На Президії АНВОУ виступив з доповіддю присв’яченою 200 – 

річчю з Дня народження Тараса Шевченка. 

Академік  Балух В.О. опублікував 6 наукових статей, керував 

підготовкою кандидатів наук, прийняв участь в наукових конференціях, 

опублікував навчальний посібник.  

 Академік Бітаєв В.А. розробляв актуальні проблеми теорії та 

практики художньої культури, здійснював підготовку докторів та кандидатів 

наук. Приймав участь в конференціях , семінарах тощо. 

Академік Гвоздік О.І. досліджував проблеми юридичної логіки, 

філософії права, приймав участь у наукових конференціях, семінарах.  

Академік Горбатенко В.П. виконував обов’язки голови 

Спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій, голови 

Науково-методичної комісії МОН, молоді та спорту України з філософсько-

світоглядних дисциплін, виконував обов’язки члена Науково-експертної 

комісії Міністерства культури України, опублікував статей–5, виступав 

опонентом та керівником по дисертаціям, рецензентом монографій тощо. 

Продовжує виконання наукової теми «Підготовка енциклопедії 

міжнародного права у трьох томах» (керівник теми) на базі Інституту 

держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.  

Академіки Лубський В.І. та Лубська М.В., в співавторстві з 

Горбаченко Т.Г., Харьковщенко Є.А. видав  монографію «Еволюція 

ісламської теолого-філософської думки» К.: Центр учбової літератури, 2014.-

320 с,  навчальний посібник «Історія писемності, священних книг і 



віроповчальних текстів релігій світу», Том 1 та 2.,  К.: Центр учбової 

літератури, 2014..; «Історія релігій світу» -  К.: Центр учбової літератури, 

2014.-536 с; «Іслам: історія і сучасність».  - К.: Центр учбової літератури, 

2014.-632 с.; підручник – «Церковне (канонічне) право» - К.: Центр учбової 

літератури, 2014.-640 с. 

             Академік  Муляр В.І. Як завідувач кафедрою провів велику роботу 

по вдосконаленню навчально-виховного процесу, впровадженню 

інноваційних технологій в начальний процес; опублікував 8 наукових статей, 

прийняв участь в 6 наукових конференціях. 

Академік Самчук З.Ф. успішно керував відділенням ІВО НАПН 

України, спеціалізованою вченою радою при ІВО НАПН України; вніс 

вагомий вклад в обґрунтування концептуальних засад сучасної філософії та 

філософії освіти.  

Академік Степовик Д.В. Продовжив роботу з підготовки 

монографій, посібників. На Президії АНВОУ виступив з доповіддю 

присв’яченою 200 – річчю з Дня народження Тараса Шевченка. 

Академік Надольний І.Ф. видав 6 наукових статтей, обгрунтував 

методологічні основи виховної діяльності підготовки цілісної особистості 

фахівця. 

Академік Попов М.В. опублікував 2 наукові статті, прийняв участь в 

3-х конференціях, 2-х захистах дисертацій. 

Академік Саух П.Ю. як ректор Житомирського держ. ун-ту ім. І. 

Франка проявив високий рівень інноваційного забезпечення навчально-

виховного процесу, наукової діяльності. Ним опубліковано наукових 

монографій -1, підготовлено кандидатів наук – 2, опубліковано методичних 

посібників – 1, участь у наукових конференціях та симпозіумах – 9 

(вітчизняних –6, зарубіжних – 3). 

Академік Цикін В.О. Прийняв участь у роботі міжнародних 

конференцій, опублікував 4 наукові статті. 



 Академік Цимбал Т.В. опублікувала 4 наукові статті, прийняла 

участь в 5-х конференціях, 2-х захистах дисертацій. 

Академік Хоружий Г.Ф. продовжив роботу щодо дослідження 

проблем вищої освіти в Україні, налагоджував взаємозв’язки з 

університетами Європи: Болонським, Міланським, Віденським, Празьким, 

Краковським тощо. 

Академік Чорний В.С. досліджував проблеми державного та 

військового управління, морально-психологічного забезпечення діяльності 

військ (сил). 

 

Академік-секретар відділення філософії 

доктор філософських наук, професор, 

Заслужений працівник освіти України     В.Ф. Баранівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


