
План роботи студентського наукового гуртка  

кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін 

«Філософські обрії»  

на 2018-2019 навчальний рік 

Керівник гуртка: кандидат філософських наук, професор кафедри 

гуманітарних і соціальних дисциплін Шейко С.В. 

 

Учасники гуртка: ЗВО факультету обліку та фінансів спеціальності 

052 «Політологія» та ЗВО факультету економіки та менеджменту 

спеціальностей 075 «Маркетинг», 073 «Менеджмент», 051 «Економіка» 

 

№ 

п/п 

Тема засідання Період 

проведен-

ня 

Відповідальні особи 

1 Обговорення плану роботи 

наукового гуртка на 2018-

2019 навчальний рік 

вересень 

2018 р. 

Керівник гуртка ˗ к. філос. н., 

професор кафедри Шейко 

С.В. члени гуртка 

2 Конкретизація предмета 

філософії в історико-

філософському процесі 

(круглий стіл) 

жовтень 

2018 р. 

Керівник гуртка ˗ к. філос. н., 

професор Шейко С.В., доцент 

Ільченко А.М., доцент 

Подлєсна Г.В., члени гуртка 

3 Антропологічні основи 

української філософії  (до 

Всесвітнього дня філософії) 

(круглий стіл) 

листопад 

2018 р. 

Керівник гуртка ˗ к. філос. н., 

професор Шейко С.В., доцент 

Ільченко А.М., доцент 

Макарець С.В., запрошені: 

професор, д. філос. н. Клепко 

С.Ф., д. філос. н. Киричок 

О.Б., члени гуртка 

4 Людиноцентристська 

проблематика в сучасній 

світовій філософії 

(засідання наукового 

гуртка) 

грудень 

2018 р. 

Керівник гуртка ˗ к. філос. н., 

професор Шейко С.В., доцент 

кафедри Колодій О.С., 

доцент Приходько С.М., 

доцент Ільченко А.М., доцент 

Макарець С.В., члени гуртка 

5 Актуальні проблеми  

сучасної філософії освіти і 

науки (круглий стіл) 

березень 

2018 р. 

Керівник гуртка ˗ к. філос. н., 

професор Шейко С.В., доцент 

Ільченко А.М., доцент 

кафедри Колодій О.С., 

запрошені: доцент, к. пед. н. 

Шербань П.М., члени гуртка 

6 Особливості розвитку 

української філософської 

думки ˗ від «філософії 

серця» Г. Сковороди, 

екзистенційних мотивів 

квітень 

2018 р. 

Керівник гуртка ˗ к. філос. н., 

професор Шейко С.В., доцент 

Подлесна Г.В., доцент 

Приходько С.М., доцент 

Макарець С.В., члени гуртка 



творчості М. Гоголя, Т. 

Шевченка, І. Франка до  

філософії постмодернізму 

(круглий стіл) 

7 Філософські основи 

глобальної проблеми 

сучасності виживання 

людства 

травень 

2018 р. 

Керівник гуртка ˗ к. філос. н., 

професор Шейко С.В., доцент 

кафедри Колодій О.С., 

доцент Приходько С.М., 

члени гуртка 

8 Підведення підсумків 

діяльності наукового гуртка, 

відзначення найбільш 

активних учасників за 2018-

2019 навчальний рік 

червень 

2018 р. 

Керівник гуртка ˗ к. філос. н., 

професор Шейко С.В., члени 

гуртка 

 

 

 

Завідувач, професор кафедри 

гуманітарних і соціальних дисциплін  

доктор історичних наук                                                            Т.О. Шаравара 
 


