ЦИКЛ ЕКСПЕРТНИХ ІНТЕРВ’Ю
з питань стану та перспектив розвитку гуманітарної освіти та науки в Україні
Запрошуємо Вас взяти участь у циклі експертних інтерв’ю, що проводиться в межах ініціативи «Ребрендинг
філософії» (http://philosophy.ua) за медіапідтримки українського науково-теоретичного часопису «Філософська
думка», а також порталів «Освітня політика: портал громадських експертів» та «Освітні тренди».
Метою ініціативи є сприяння розвитку української гуманітаристики як галузі академічних досліджень та
освітнього напрямку шляхом розвитку фахової спільноти, систематизації корпусу вітчизняних фахових
публікацій, оптимізації сфери гуманітарної освіти, а також формування позитивного образу філософії у масовій
свідомості.
Одним з заходів дослідницького етапу ініціативи є проведення циклу експертних інтерв’ю з українськими
фахівцями у галузі середньої та університетської освіти (державної та позадержавної), науковцями,
представниками органів влади, громадських організацій, що допоможуть визначити статус, місце та
перспективи гуманітарної науки та освіти в сучасному українському суспільстві.
Період реалізації: 6 місяців (з 15 жовтня 2015 по 15 квітня 2016 року).
Публікація поточних результатів. Тексти інтерв'ю публікуються на порталі «Освітня політика: портал
громадських експертів», акумулюються у бібліотеці сайту «Ребрендинг філософії», а також поширюються та
обговорюються у тематичних групах у соціальних мережах.
Поширення загальних результатів. Після завершення циклу інтерв’ю планується створення підсумкового
аналітичного звіту, який буде опубліковано у партнерських медіа та на інших інформаційних площадках.
Наразі проведено та опубліковано 5 інтерв’ю за участі експертів:
1. Сергій Пролеєв (доктор філософських наук, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені
Григорія Сковороди НАН України, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія»,
президент Українського філософського фонду, головний редактор фахового часопису «Філософська думка») –
http://education-ua.org/ua/articles/502-mistse-filosofiji-v-ukrajinskij-osviti-mizh-universitetom-ta-litseem
2. Вахтанґ Кебуладзе (доктор філософських наук, доцент кафедри філософії філософського факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка) – http://education-ua.org/ru/articles/507gumanitarna-osvita-v-ukrajini-mizh-sovetskim-spadkom-i-tsivilizovanim-majbutnim.
3. Олексій Панич (доктор філософських наук, провідний науковий співробітник НВО «Дух і літера») –
http://education-ua.org/ru/articles/archive/513-rebrending-filosofiji-tse-pravilno-bo-filosofiyu-slid-vzhivati-yakbrendi.
4. Олег Хома (доктор філософських наук, завідувач кафедри філософії та гуманітарних наук Вінницького
національного технічного університету, головний редактор філософського часопису «Sententiae») –
http://education-ua.org/ua/articles/533-sogodni-slid-staviti-pitannya-ne-pro-te-chi-potribna-filosofiya-vukrajinskikh-universitetakh-a-pro-te-chi-potribni-sami-ukrajinski-universiteti
5. Людмила Филипович (завідувач відділу історії релігії та практичного релігієзнавства Відділення
релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, віце-президент Української асоціації
релігієзнавців, доктору філософських наук) – http://education-ua.org/ua/articles/archive/573-lyudmila-filipovichu-zagalnoosvitnij-shkoli-slid-vikladati-ne-religiyu-a-znannya-pro-religiji
Ми вважаємо, що Ваша участь допоможе зробити дискусію насиченою та продуктивною, та сподіваємося
почути Вашу думку стосовно сучасного стану гуманітарної науки та освіти в Україні, а також можливих шляхів їх
подальшого розвитку. Інтерв’ю відбудеться у зручний для Вас час у зручному для Вас місці та триватиме близько
години.
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