ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри філософії
Протокол №2 від 20 січня 2013 р.
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ
КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ НА 2012-2017 рр.
Основними пріоритетами роботи кафедри визначено: підвищення
науково-педагогічного кадрового потенціалу, збільшення продуктивності
фундаментальних
та
прикладних
науково-педагогічних
досліджень,
удосконалення методичного забезпечення навчальних дисциплін, розширення
співпраці з науково-дослідними установами, вищими навчальними закладами
України та області, міжнародне співробітництво, оновлення змісту й форм
виховної роботи з студентами, зміцнення матеріально-технічної бази.
Колективом кафедри філософії розроблена Концепція розвитку кафедри
на 2012-2017 рр. Дана Концепція складена з урахуванням Концепція розвитку
професійної освіти і навчання в Україні на 2012–2017 рр., Концепції розвитку
Житомирського національного агроекологічного університету та Концепції
розвитку факультету обліку та фінансів Житомирського національного
агроекологічного університету на 2012-2017 рр.
Метою Концепції є нарощування науково-педагогічного потенціалу
кафедри, усунення причин, що уповільнюють збільшення продуктивності
фундаментальних
та
прикладних
науково-педагогічних,
науково-культурологічних, філософсько-світоглядних досліджень, мистецьких
проектів, інтеграцію у складі університету у європейський і світовий освітній й
науковий простір, посилення роботи у сфері формування якісного
науково-педагогічного потенціалу, розвиток партнерських відносин із
спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів України.
При розробці Концепції враховувалися три взаємообумовлені стратегії, що
визначають її цілі, принципи і напрями діяльності, організацію і методи
вирішення конкретних учбових, дослідницьких і методичних завдань:
1) особистісно-професійна, яка означає, що тільки потужний
особистісно-професійний потенціал викладачів, майстрів-наставників здатен
сформувати аналогічний та більш потужний потенціал майбутніх фахівців;
2) креативно-евристична, що виявляється у постійному творчому пошуку
шляхів вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців;
3) взаємодії і співробітництва, що реалізується на рівні кафедри: між
викладачами та співробітниками кафедри; на рівні університету: між кафедрою
філософії та іншими кафедрами і підрозділами університету, між викладачами і
студентами; на всеукраїнському рівні: розвиток партнерського співробітництва з
відповідними кафедрами інших ВНЗ, науково-дослідними установами та
організаціями.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
розвитку кафедри філософії
Житомирського національного агроекологічного університету до 2017 р.
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Виконавці

Термін
виконання

Формування контингенту студентів та зв’язки з виробництвом
Забезпечити
вивчення
потенційних
конкурентів з надання освітніх послуг за
Викладачі кафедри
щорічно
профілем кафедри шляхом проведення
соціологічних досліджень ринку таких послуг
Посилити зв’язки кафедри з загальноосвітніми
навчальними закладами, технікумами та
Викладачі кафедри
щорічно
іншими структурними підрозділами ЖНАЕУ
Розширювати географію профорієнтаційної та
пропагандистської роботи з навчальними
закладами І-ІІІ рівнів акредитації з метою
Викладачі кафедри
щорічно
забезпечення конкурсного відбору на навчання
за спеціальностями агроекологічних напрямів
Організовувати і проводити заходи з метою
інформування громадськості щодо значущості
Викладачі кафедри
щорічно
вивчення філософських дисциплін в процесі
становлення особистості
Поліпшення кадрового складу
Підготовка документів на присвоєння вченого
к.філос.н., старший
звання доцента
викладач кафедри
2015-2016 н.р.
Ковтун Ю. В.
Завершення та захист дисертації на здобуття
ст. викладач
ступеня кандидата філософських наук
Терещенко Г. М.
2014-2015 н.р.
Планове підвищення кваліфікації викладачів:

к. ф. н. Ковтун Ю. В.
к. ф. н. Піціль О. С.
к. ф. н. Тофтул М. Г.
к. ф. н. Патарідзе В. О.
к. ф. н. Шевчук С. Ф.
к. ф. н. Шевченко О. М.

Перспективні напрямки наукової роботи
Наукові дослідження кафедри проводиться на
основі
загально-академічного
плану
науково-дослідної
роботи
за
такими
напрямками:
1. Забезпечити тіснішу інтеграцію при
проведенні наукових досліджень кафедри з
ВНЗ та середніми навчальними закладами
Викладачі кафедри
міста і спеціалізованими лабораторіями
соціокультурного розвитку та інтеграції,
координувати роботу у цьому напрямі з
іншими навчальними закладами області та
України, а також з державними управліннями і
відомствами й громадськими організаціями.
2. Створити лабораторію соціологічних
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досліджень, координувати роботу у цьому
напрямі з іншими навчальними закладами
області та України, а також з громадськими
організаціями.
3.
Забезпечити
зростання
кількісних
показників наукової діяльності викладачів
кафедри
протягом
звітного
періоду
(монографії, статті, матеріали конференцій).
4. Здійснювати роботу з підготовки
дисертаційних досліджень на здобуття
докторського та кандидатського ступенів.
5. Здійснювати роботу із розширення
інформаційної бази бібліотеки ЖНАЕУ і
ФОіФ шляхом надання електронного носія
наукових праць викладачів кафедри.
6. Здійснювати науково-дослідну роботу
наукових гуртків, координувати їх роботу із
діяльністю структурних підрозділів ЖНАЕУ
Розробка та впровадження науково-дослідних
тем:
1. Комплексна наукова тема кафедри:
«Соціально-філософські та соціокультурні
проблеми сучасного українського суспільства»
2. Теми наукових досліджень викладачі
кафедри:
- доцент Шевчук С. Ф. «Історія та методологія
науки»;
- доцент Піціль О. С. «Роль
релігії
у
формуванні духовності особистості»;
- доцент Тофтул М. Г. «Естетичне відношення
людини до дійсності»;
- доцент Патарідзе .О. «Соціально-філософські
проблеми
сучасної
соціально-природної
взаємодії»;
- ст. викладач Ковтун Ю. В. «Національне
питання
сучасних соціально-філософських
консервативних концепціях».

Викладачі кафедри

2012-2017р.

Проведення
міжвузівської
студентської
науково-практичної конференції

Викладачі кафедри

щорічно

Викладачі кафедри є постійними учасниками
конференцій:
«Дні науки
філософського факультету
КНУТШ»

Викладачі кафедри

щорічно
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Робота зі студентами в наукових гуртках та
Викладачі кафедри
проблемних групах
Науково-методичне забезпечення
Оперативно вводити необхідні зміни і
Завідувач кафедри,
доповнення у навчальні і робочі програми
викладачі
дисциплін відповідно до навчальних планів.

щорічно
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Удосконалювати методичне забезпечення
навчальних дисциплін відповідно до умов
кредитно-модульної системи навчання
Ширше впроваджувати нові інноваційні
Викладачі, лаборанти
технології навчання, більш продуктивно
кафедри
використовувати мультимедійну техніку
Системно
вивчати
та
впроваджувати
Завідувач кафедри,
інноваційний вітчизняний та зарубіжний
викладачі
досвід організації навчання у ВНЗ
Міжнародна діяльність
Розширення співпраці з зарубіжними вищими
Викладачі кафедри
навчальними закладами
Виконання угод про співпрацю із вищими
Викладачі кафедри
навчальними закладами інших країн
Участь у міжнародних освітніх і наукових
програмах ЄС, зокрема, програмах молодіжних

Викладачі кафедри
студентських обмінів
Здійснення міжнародної діяльності в рамках
Викладачі кафедри
договорів ЖНАЕУ про співробітництво
Організаційна робота
Забезпечити підвищення якості професійної
підготовки студентів у навчально-виховному
Викладачі кафедри
процесі кафедри
Продовжувати
впровадження
активних
інформаційних
та
телекомунікаційних
Викладачі кафедри
технологій, інтерактивних форм і методів
навчання
Посилити
відповідальність
працівників
Викладачі кафедри
кафедри за надання ними якісних послуг
Підвищити роль кафедри у розв'язанні
Викладачі кафедри
проблем освіти у межах країни і регіону
Соціальний розвиток
Постійно дбати про покращення умов праці та
Викладачі кафедри
соціально-побутових умов працівників
Подавати клопотання про виділення сум з
фонду соціальної допомоги працівникам
кафедри за досягнення у навчальній, науковій,
Викладачі кафедри
виховній, методичній роботі та видавничій
діяльності
Брати участь у загальноуніверситетських
заходах щодо виконання працівниками
кафедри законодавчо-встановлених вимог та
стандартів з охорони праці, забезпечення
Викладачі кафедри
безпечної
життєдіяльності
студентів
і
працівників, а також щодо оздоровлення,
профілактики захворювань та утвердження
здорового способу життя
Розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази
Оновлення та збереження обладнання і
устаткування у приміщеннях, закріплених за
кафедрою

Викладачі кафедри
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Створення
можливостей
для
зручного
використання
сучасної
мультимедійної
техніки на лекціях і практичних заняттях.
Викладачі кафедри
Оновлення
та
належне
оформлення
навчальних лабораторій, що закріплені за
кафедрою
Впровадження у навчальний процес новітніх
програмних продуктів для комп’ютерної
Викладачі кафедри
техніки з дисциплін кафедри
Виховання студентської молоді
Сприяти
розвитку
студентського
самоврядування, надання допомоги студентам
у вирішення всіх питань щодо умов навчання,
Викладачі кафедри
побуту у гуртожитках, працевлаштування,
студентської творчості, фізкультури, спорту
Плани кураторів академічних груп мають
містити комплекс заходів щодо поліпшення
виховної роботи на основі традицій і звичаїв
українського народу, дослідження його
історичної
та
культурної
спадщини,
формування у студентської молоді високої
патріотичної свідомості, готовності до
виконання громадських і конституційних
обов'язків, поваги до державних символів
Викладачі кафедри
України.
Систематично проводити виховну роботу в
студентських гуртожитках.
Надавати
консультативну
допомогу
Студентському профкому університету і
факультетів.
Проводити методичні наради для кураторів
студентських груп

Щорічно

Щорічно

Щорічно

Щорічно

