
 

Звіт відділення філософії АНВО України за 2015 рік 

 

 До складу відділення входить 23 академіки, 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, . Значний вклад відділенням 

філософії зроблено в підготовку наукових кадрів, навчання та виховання 

студентів, слухачів, аспірантів, докторантів різних галузей освіти, науки та 

господарства України. Протягом 2015 року виконано 13 наукових тем, 

опубліковано 5 монографій, підготовлено 11 підручників та навчальних 

посібників, начально-методичних посібників – 4, опубліковано статей – 120. 

 Під керівництвом академіків відділення підготовлено та захищено  2 

докторських та 6 кандидатських дисертацій. 

 Активну участь академіки відділення взяли в розробці та проведенні 

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

відбулося близько 40 доповідей, виступів академіків на міжнародних заходах 

та близько 150 на всеукраїнських.  

 Вагомою була участь академіків відділення у роботі експертних та 

спеціалізованих Вчених рад. 

 У звітному періоді Академіки Патріарх ФІЛАРЕТ та Владика 

Димитрій здійснили титанічну духовно-мобілізуючу роботу з відродження 

духовності українського народу, патріотизму та мобілізації на відсіч 

російському агресору. 

              Академік Андрущенко В.П, як ректор НПУ ім. М. Драгоманова, 

успішно впроваджував в навчальний процес сучасні інноваційні технології, 

керував Вченою радою університету, керував підготовкою докторських та 

кандидатських дисертацій. 

       Академік Алексеєнко А.П. Продожила наукові пошуки в сфері 

розвитку духовності особистості, толерантних засад відносин в 



українському суспільстві. Написано навчальних посібників – 1, 

підготовлено навчальних програм -3, видано посібників - 1: Філософія. 

Навчальний посібник для іноземних студентів 2-го курсу усіх 

спеціальностей з російською мовою викладання (у колективі співавторів), 

Розроблено текстів лекцій: 5 текстів лекцій (2 для студентів, 3 для 

аспірантів та здобувачів) Опубліковано методичних статей - 2, Проведено 

міжнародних конференцій: Гендер. Екологія. Здоров’я. IV Міжнародна 

науково-практична конференція (на базі Центру гендерної освіти при 

кафедрі філософії) . Участь у допомозі АТО: участь у ярмарку  

університету для допомоги воїнам АТО;  щомісячна допомога 

необхідними речами та продуктами  пораненим учасникам АТО, що 

знаходяться у Харківському військовому шпиталі. 

           Академік Андрієнко О. В. Підготувала спецкурсів з дисциплін: - 5 

«Соціальна філософія», «Філософія науки і техніки», «Природно-наукова 

картина світу», «Цінності європейської цивілізації», «Етика бізнесу та 

ділового спілкування». Розробила тексти лекцій: -5 (з дисциплін «Соціальна 

філософія», «Філософія науки і техніки», «Природно-наукова картина світу», 

«Цінності європейської цивілізації», «Етика бізнесу та ділового 

спілкування»). 

Академік Баранівський В.Ф. приймав активну участь у наукових та 

науково-практичних конференціях, спеціалізованих вчених радах 

опублікував 12 наукових статей, зокрема в Інформаційному віснику - 2. На 

Загальних зборах АНВОУ виступив з доповіддю присв’яченою проблемам 

філософії та релігії та їх ролі в патріотичному вихованні молоді та воїнів 

України. Вніс вагомий вклад у підготовку офіцерів Збройних Сил для АТО. 

Підготував Спецсемінар з проблем підготовки докторів філософії (ВНЗ 

«Національна академія управління»). Прийняв участь у науковому проекті 

«Форум». Нагороди: Відзнака Президії АНВОУ «Святого Володимира», 

Відзнака Президії НАПН України «К.Д. Ушинський», орден Святого 



рівноапостольного князя Володимира Великого 2-го ступеня ( від Патріарха 

Київського і Всієї Руси-України Філарета). 

 Академік Бітаєв В.А. Вніс вагомий вклад у підготовку керівних кадрів 

культури України, розробляв актуальні проблеми теорії та практики 

художньої культури, здійснював підготовку докторів та кандидатів наук. 

Приймав активну участь в конференціях , семінарах тощо. 10 червня 2015 

року Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет у 

Синодальній залі своєї резиденції провів зустріч з президентом міжнародного 

фонду «Національна академія мистецтв України», професором, заслуженим 

діячем мистецтв України Валерієм Бітаєвим та президентом національної 

організації «Зелений Хрест», професором, заслуженим діячем мистецтв 

України Максимом Тимошенко.    Предстоятель Київського Патріархату 

нагородив Валерія Бітаєва - Орденом святого апостола Андрія Первозванного 

. Від Національної академії мистецтв України Патріарху була презентована 

«Українська етнокультурологічна енциклопедія» та передана книга «Родина 

Тимошенків». 

         Академік Гвоздік О.І. Як начальник кафедри та науковець вніс 

вагомий вклад у підготовку офіцерів МВС України, досліджував проблеми 

юридичної логіки, філософії права, приймав участь у наукових конференціях, 

семінарах.  

         Академік Горбатенко В.П. успішно 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–4, виступав 

опонентом та керівником по дисертаціях, 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., видали   монографій – 2, підручників – 2, навчальних 

посібників – 3, наукових та методичних статей – 8. Внесли вагомий вклад у 

підготовку наукових кадрів, розробку релігієзнавчих проблем.   

Академік  Муляр В.І. Як завідувач кафедрою проводить роботу по 

вдосконаленню навчально-виховного процесу, впровадженню інноваційних 

технологій в начальний процес; опублікував 8 наукових статей, прийняв 

участь в 6 наукових конференціях. Приймає участь в роботі спецрад, 

підготував одного науковця. Здійснив 45 публічних виступів. Отримав  

почесне звання "Заслужений працівник освіти України" – Указ Президента 

України № 491/2015 від 21.08.2015 р. 

Академік Самчук З.Ф.  керував відділенням якості вищої освіти ІВО 

НАПН України, спеціалізованою вченою радою з проблем філософії при ІВО 

НАПН України; підготував 2-х науковців, опублікував 3 наукові статті,вніс 

значний вклад в обґрунтування концептуальних засад сучасної вищої освіти.  

Академік Степовик Д.В. Продовжив роботу з підготовки 

монографій, посібників. Вніс вагомий вклад в розвиток української 

філософської та богословської думки, підтримував зусилля держави та 

церкви щодо захисту України від російської агресії. 

Академік Надольний І.Ф. вніс вагомий вклад у підготовку кадрів, 

видав 3 наукових статті, виступав на наукових конференціях та семінарах, 

обгрунтував методологічні основи виховної діяльності підготовки цілісної 

особистості фахівця. 

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

Франка проявив високий рівень інноваційного забезпечення навчально-

виховного процесу, наукової діяльності. Взяв участь у роботі парламентських 

слухань по Закону України «Про освіту».  Член експертної ради Міністерства 

освіти і науки України, член спецради в Житомирському державному 

університеті імені Івана Франка. Розроблених   програм-1,      спецкурсів – 1, 

спецсемінарів -1. Написано навчальних посібників -1. Університет уклав 



угоди про науково-творчу діяльність  із Люблінським університетом Іоана 

Павла ІІ, Сілезьким університетом (Польща); Болонським університетом 

(Італія); Стамбульським університетом (Туреччина). 

Проведено міжнародних конференцій -9 

Бере особисту участь в організаціях: віце-президент Української академії 

акмеології, співголова Конгресу філософів слов’янських країн, член Президії 

Європейського союзу релігієзнавців та вільнодумців, член Міжнародного 

нью-йоркського клубу «Лідерство в освіті» та Клубу ректорів Європи (CRE), 

член Наглядової ради Всеукраїнської молодіжної громадської організації 

«Союз обдарованої молоді», один із наукових керівників та авторів 

експерименту «Розвиток вальдорфської педагогіки в Україні» . 

Участь у допомозі АТО: допомога 95-й Житомирській бригаді (ковдри); 

Житомирському військовому госпіталю (холодильник) тощо. 

Відзнаки: Ордени «Святого Юрія Переможця» та «Святого Миколая 

Чудотворця» Української Православної Церкви Київського Патріархату . 

           Академік Цикін В.О. Кількість і назва розроблених   програм: 4. 

(Філософія, Методологія наукового дослідження, Філософія науки, Програма 

для складання кандидатського екзамену з філософії). Керівництво 

аспірантами, докторантами та аспірантами здобувачами: 2 аспіранти та 1 

здобувач. Видано монографій, метод рекомендацій, розроблено патентів-2. 

Розроблено текстів лекцій: 6. Опубліковано методичних статей: 2.  Участь у 

науково-методичних конгресах: 5. Відзнаки: Грамота Ректора Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (2015 р.), 

Грамота Голови Обласної державної адміністрації (2015 р.)  

            Академік Цимбал Т.В. активно впрофаджувала нові форми та методи 

навчання, піготувала 1 науковця, керівник 3-х здобувачів. Розробила 1 – 

програму з філософії для аспірантів, опубліковано статей (в.ч. у виданнях 

ВАК, міжнародних, науко метричних:  8 (з них 3 – ВАК, 1 – заруб.) 

Розроблено текстів лекцій, ситуаційних задач - 10 

 Опублікувала наукових статей – 4. 



Бере особисту участь в ГО «Кривий Ріг – Євромайдан» 

Очолювала проект Інституту пам’яті НАН України «Пам'ять про Майдан»  у 

м.КривомуРозі. 

 Участь у допомозі АТО: волонтерська допомога (продукти, речі, 

фінансова допомога). Волонтерська допомога. Син  – учасник АТО,  

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. Підготував монографію «Європейська політика вищої 

освіти», видав 5 статей, прийняв участь в 6 конференціях ( в т.ч.-3-х 

міжнародних). 

Академік Чорний В.С. Як начальник кафедри військового ВНЗ вніс 

значний вклад у підготовку військових кадрів. Керував НДР «Захист», 

керівник постійно діючого семінару «Удосконалення морально-

психологічного стану військовослужбовців ЗСУ», приймав участь у роботі 

спецрад. Видав 1 підручник, 11 статей. Досліджував проблеми державного та 

військового управління, морально-психологічного забезпечення діяльності 

військ (сил). 

        Академік Шандор Ф.Ф.  розробив наукових програм- 6,   спецкурсів -3, 

підготував навчальних посібників -2, монографій -2, керував НДР -2, 

підготовлено вчених -2, опубліковано методичних статей -2.   Участь у 

науково-методичних конгресах -3. Виступив з публічними доповідями -21, по 

телебаченн.-10, статті в медіа – 18. Як проректор, уклав Угоди про науково-

творчу діяльність з Егер, Угорщина (Педінститут), Кошіце, Словаччина 

(Технічний університет), Їглава, Чехія (Технічний інститут) 

Вніс вагомий вклад в патріотичне та військово-патріотичне виховання 

студентів Ужгородського університету. 

Участь у допомозі АТО: перебування з групою волонтерів в секторі Тоненьке 

(ДАП), співпраця з волонтерами в Закарпатській області 

 



 

 

 

Академік-секретар відділення філософії 

доктор філософських наук, професор, 

Заслужений працівник освіти України     В.Ф. Баранівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


