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Кадрова робота  
 Продовжити практику  участі в конкурсах на заміщення вакантних 

посад викладачів кафедр факультету  випускників аспірантури, які 

захистили кандидатські дисертації 

 

 Забезпечити умови для підготовки та захисту науково-

педагогічними працівниками факультету докторських та 

кандидатських дисертацій 

 

 Досягти стовідсоткового виконання плану підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників факультету (використовуючи 

стажування з відривом від виробництва, стажування в закордонних 

закладах вищої освіти та наукових закладах, в Інституті 

післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання, 

отримання сертифікатів знання іноземних мов рівня B2 – (не менше 

10 % викладачів) 

 



Наукова діяльність 
 Стимулювати науковців факультету до публікацій результатів наукових дослідження в 

іноземних виданнях, в журналах, що мають імпакт-фактор та/або входять до баз даних 

SCOPUS та/або Web of Science (не менше 20 % викладачів) 
 

 Завершити роботу із включення  Вісників Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна, що видаються на кафедрах факультету, до переліку фахових видань України 

категорії «А»  
 

 Забезпечити роботу Спеціалізованих вчених рад з захисту докторських та кандидатських 

дисертацій та створення умов для діяльності разових Спеціалізованих вчених рад 
 

 Активізувати роботу кафедральних колективів  в конкурсах на бюджетне фінансування 

наукових розробок та пошуку позабюджетного (колективні та індивідуальні гранти) 

фінансування наукових досліджень 
 

 Організація та проведення міжнародних наукових конференцій (зокрема, Харківських 

міжнародних Сковородинівських читань,  Міжнародної наукової конференції студентів та 

аспірантів  «Харківські студентські філософські читання»   
 

 З  метою популяризації результатів досліджень науковців факультету, запровадити (в тому 

числі з використанням соціальних мереж та засобів масової інформації) такі форми як 

відкриті публічні лекції, презентації наукових видань, науково-популярні семінари, творчі 

зустрічі, круглі столи  
 



Освітня діяльність 
 Акредитувати освітньо-професійні програми за першим (бакалаврським) рівнем 

вищої освіти за спеціальностями «Філософія», «Культурологія», «Політологія» та 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальностями «Філософія» та 

«Культурологія»  
 

 Залучати до обговорення освітньо-професійних, освітньо-наукових програм 

підготовки фахівців, навчальних планів (освітніх компонентів) здобувачів вищої 

освіти, академічну спільноту, потенційних роботодавців (стейкхолдерів). 

Ефективно використовувати бази практик як  місця майбутнього працевлаштування 

випускників факультету 
 

 Пропонувати студентам університету щорічно не менше 30 міжфакультетських 

вибіркових дисциплін та забезпечити їхнє викладання навчально-методичними 

матеріалами 
 

 Розробити та сертифікувати навчальні дисципліни для дистанційного навчання із  

використання їхніх елементів у викладанні на філософському факультеті (не менше 

20). Забезпечити стовідсоткове  розміщення на сайті факультету НМК з усіх 

дисциплін, що викладаються кафедрами факультету 
 

 Організувати постійно діючий факультетський семінар з інноваційних методичних 

підходів до викладання в умовах очної, змішаної та дистанційної форм навчання 



 

Виховна  та профорієнтаційна робота 
 

 Постійно співпрацювати  з органами студентського самоврядування факультету, 

організовувати та координувати роботу кураторів студентських груп, проводити 

заходи щодо адаптації студентів першого курсу до навчально-виховного процесу 

на факультеті 

 

 Запровадити нові форми та методи культурно-виховної роботи: дистанційна лекція-

презентація, дистанційне опитування в групах з поточних питань, інформування 

студентів про можливі культурні онлайн-заходи, перегляд відеозаписів вистав, 

віртуальні екскурсії до світових та українських музеїв. Організовувати відвідування 

студентами театральних вистав, концертів, харківських музеїв 

 

 Проводити індивідуальну виховну роботу зі студентами, бесіди з питань 

дотримання положень Кодексу цінностей Каразінського університету, Статуту 

університету, Правил внутрішнього розпорядку університету, правил проживання в 

гуртожитках тощо 

 

 Сприяти участі студентів в роботі в культурного центру Університету,  у конкурсах 

«Alma Mater», «Міс Першокурсниця», «Міс університет» та «Містер Університет», 

у спортивних змаганнях та святах, що проводяться в університеті  



 

Забезпечити:  
 роботу секцій «Філософії», «Теологія, релігієзнавства та історії 

релігії» Харківського відділення Малої академії наук України 

 щорічне проведення Всеукраїнської філософської історико-

краєзнавчої конференції учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, 

свій нарід» 

 роботу Малого філософського факультету, філософсько-

культурологічного лекторію для абітурієнтів філософського 

факультету, проведення квесту «Філософські мандри» з наступним  

розміщенням матеріалів на сайті факультету 

 проведення Днів відкритих дверей на факультеті, зустрічей з 

учнями випускових класів шкіл, гімназій та коледжів на факультеті 

та за місцем навчання 

 


