Ефективність діяльності Центру гуманітарної
освіти НАН України у 2016 – 2020рр.

Матеріали оцінювання ефективності діяльності за
період 2016 – 2020рр.
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Статут
Відповідно до Статуту Центр гуманітарної освіти
Національної академії наук України є державною
бюджетною науковою установою, що заснована на
державній власності, перебуває у віданні
Н а ц і о н а л ь н о ї а ка д е м і ї н ау к Ук р а ї н и т а
підпорядковується безпосередньо Президії НАН
України.
Центр створений та діє з метою дослідження і
викладання філософії, філософії науки та історії
науки у системі вищої освіти на третьому
(освітньо-науковому) рівні вищої освіти і
проводить свою діяльність як наукова установа та
вищий навчальний заклад.
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Керівництво ЦГО НАН України

Рижко Володимир Антонович – директор ЦГО НАН України, доктор філософських наук,
професор, Заслужений діяч науки і техніки України.
Фахівець у галузі онтології, гносеонології, феноменології.
Основний напрям дослідження:
Логіка і філософія науки, теорія і концепція як форми наукового пізнання.

Драпогуз Василь Петрович – заступник директора з наукової роботи ЦГО НАН України,
кандидат філософських наук, доцент; виконувач обов’язків ученого секретаря ЦГО НАН України.
Фахівець у галузі соціальної філософії та філософії історії.
Основний напрям дослідження:
Дослідження проблем методології наукового пізнання, історичного прогнозування, актуальних соціально-філософських аспектів
формування особистості в умовах транзитного суспільства, а також досліджує проблеми побудови гуманітарної картини світу.
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Організаційна схема Установи
Управлінські та
допоміжні підрозділи

керівництво
бухгалтерська служба
відділ кадрів

Відділ досліджень
наукових і освітянських
методологій та практик
д.філос.н., доцент
завідувач відділом
Іщенко Ю.А.

Кафедра
філософії

Кафедра філософії
науки та
культурології

Філії
ЦГО НАН
України

Відділ
підготовки
аспірантів

д.філос.н., професор,
завідувач кафедри

д.філос.н., доцент,
завідувач кафедри

Волощук А.В.

Рижко В.А.

Таранов С.В.

Одеська філія
д.філос.н., професор,
завідувач філії

Кирилюк О.С.

(з 1991 – 2019рр
Дніпровська філія
д.філос.н., професор,
заслужений діяч науки і д.філос.н., професор,
техніки, завідувач кафедри в.о. завідувача філії

Кізіма В.В.)

Палагута В.І.

Харківська філія
д.філос.н., професор,
завідувач філії

Жеребкін С.В.
Львівська філія
д.філос.н., професор,
в.о. завідувача філії

Карась А.Ф.
У Центрі гуманітарної освіти НАН України діє Вчена рада до складу якої входили 20 науковців (8 - докторів наук; 12 - кандидатів наук)
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Актуальні напрями діяльності
Центру гуманітарної освіти НАН України

Науково-методичне забезпечення набуття
загальнонаукових (філософських)
компетентносгей, вивчення філософії,
філософії науки та історії науки
аспірантами та здобувачами установ НАН
України згідно з програмами підготовки
докторів філософії;

Проведення кваліфікаційного іспиту
здобувачів наукового ступеня доктора
філософії;

Підвищення кваліфікації з пріоритетних
напрямів науки та підготовка кадрів вищої
кваліфікації в галузі філософії;
Підготовка наукових кадрів вищої
кваліфікації через аспірантуру,
докторантуру.
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Проведення фундаментальних та
прикладних наукових досліджень з
актуальних напрямів філософії, філософії
та методології науки, соціальної філософії,
історії філософії, філософії культури з
метою одержання нових наукових знань та
їх використання для практичних цілей.

Забезпечення високої якості наукових
досліджень, систематичне накопичення і
узагальнення наукових результатів,
створення умов для реалізації творчих
можливостей наукового колективу та
соціальний захист працівників.

Кадровий склад Центру гуманітарної освіти НАН України
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Виконання НДР

Відділ дослідження наукових і освітянських
методологій та практик
«Перехідні та порубіжні процеси в суспільстві:
специфічні та загальні закономірності»
01.01.2015 – 31.12.2017

Кафедра філософії

Кафедра філософії науки та культурології

«Когнітивні та ціннісно-нормативні
чинники культурно-цивілізаційних
процесів»
01.01.2020 – 31.12.2024

«Історія філософії як методологія науки»
01.01.2020 – 31.12.2024

«Філософсько-методологічна освіта науковця»
01.01.2016 – 31.12.2018
«Соціокультурні і когнітивні чинники
трансформацій та інтеграцій методології
гуманітаристики і природознавства»
01.01.2018 – 31.12.2020
«Науковий дискурс: когнітивний та культурноосвітній контексти»
01.01.2019 – 31.12.2021

690
наукових праць за 2016-2020 роки
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Наукові публікації співробітників
6,67%
1,45%

2,32%

0,58%

17,10%
40,58%

Статті у наукових періодичних виданнях, що індексуються Web of Science, Scopus (16)
Статті у вітчизняних наукових виданнях з Переліку наукових фахових видань України (280)
Тези міжнародних конференцій, що відбулися за кордоном (48)
Тези міжнародних конференцій, що відбулися в Україні (168)
Матеріали у колективних монографіях (118)
Одноосібні монографії (4)
Публікації, які оприлюднені на фахових модерованих інтернет-ресурсах (10)
Інші видання (46)

24,35%
6,96%

690 наукових праць за 2016 – 2020рр.
Кількість публікацій у розрахунку на 1 дослідника та науково-педагогічного працівника – 3,77
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Монографії які вийшли за кордоном
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Монографії, збірники, спецкурси та інші наукові доробки
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Монографії, збірники, спецкурси та інші наукові доробки
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Монографії, збірники, спецкурси та інші наукові доробки
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Підготовка аспірантів

Протягом звітного періоду 24 науково-педагогічні працівники викладали курс «Філософія» для
аспірантів інститутів НАН України різних спеціальностей:
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 032 Історія та археологія, 035 Філологія, 051 Економіка, 052 Політологія, 072
Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 081 Право, 091 Біологія, 102 Хімія, 103 Науки про Землю, 104 Фізика та
астрономія, 105 Прикладна фізика та наноматеріали, 106 Географія, 111 Математика, 113 Прикладна математика, 122 Комп’ютерні
науки та інформаційні технології, 123 Комп’ютерна інженерія, 132 Матеріалознавство, 136 Металургія, 141 Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка, 144 Теплоенергетика, 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, 172 Телекомунікації
та радіотехніка, 222 Медицина, 224 Технології медичної діагностики та лікування, 263 Цивільна безпека, 293 Міжнародне право.

1793 аспіранта інститутів НАН України склали кваліфікаційний іспит з філософії
+ понад 150 аспірантів минулих років склали кандидатський іспит з філософії
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Міжнародна діяльність
Наукові та науково-педагогічні працівники ЦГО НАН України беруть активну участь у міжнародних конференціях,
наукових та публічних заходах за кордоном.
Більшість становлять країни Європи та Азії, зокрема:

Німеччина
Австрія
Польща
Латвія
Румунія
Норвегія
Республіка Білорусь
Індія
Австралія
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Публікації та виступи у засобах масової інформації
Упродовж 2015-2019 років науковці ЦГО НАН України виступали, давали коментарі на каналах:
Майдан ТБ, NEWSONE, «UKRLIFE.TV», «Еспрессо TV», «112 Україна», «БТБ», «5 канал», «UATV Channel».
Публікації в газетах «Дзеркало тижня», «Освіта і суспільство»;
Електронні ЗМІ: https://politeka.net https://novynarnia.com, https://life.pravda.com.ua, http://vsviti.com.ua та ін.
Аналітичні, публіцистичні, просвітницькі та інші виступи на радіо, телебаченні та в онлайн-медіа
Статті на електронних ресурсах (крім науково-популярних)
Аналітичні, публіцистичні, просвітницькі та інші статті науковців Установи, у т. ч. інтерв’ю
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Фінансування
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45,1%

51%

30%

Зокрема, не було змоги повною мірою представити свої
здобутки у вітчизняних та міжнародних наукових студіях і
продемонструвати повною мірою міжнародну співпрацю з
науковими установами та навчальними закладами
зарубіжних країн.

15%
0%

Недофінансування установи не сприяло ефективній і
продуктивній діяльності ЦГО НАН України.

Наука

Освіта

Фактичний обсяг фінансування за 2016-2020рр. (%)
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Значущість Центру гуманітарної освіти НАН України

Єдина в країні освітня установа післядипломної освіти даного профілю.
Підготовка наукових кадрів для української держави, які б відповідали високим критеріям продуктивного і
критичного мислення, яке неможливе без належної філософсько-методологічної культури фахівця, і яка
може бути сформована лише в річищі розкриття органічного зв’язку світогляду і методології, цінностей і
когнітивних компетенцій, відтак органічного зв’язку філософії, науки і культури.
Фундаментальні результати наукових досліджень фахівців Центру гуманітарної освіти НАН України є
значущими у галузі досліджень сучасних тенденцій наукових і освітянських методологій та практик,
проблем філософії науки, гуманітаристики та етики вченого, в осмисленні феномену цілісності в науковій
та духовній сферах людської життєдіяльності, які відповідають міжнародним стандартам ведення наукових
досліджень.
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Дякуємо
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