ЗАПРОШУЄМО
наукові, освітні та культурні заклади, державні установи, громадські організації, медіа та окремих фахівців
підтримати ініціативу сприяння розвитку гуманітаристики в Україні
«РЕБРЕНДИНГ ФІЛОСОФІЇ»

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ
Метою ініціативи є сприяння розвитку української гуманітаристики як галузі академічних досліджень та
освітнього напрямку шляхом консолідації фахової спільноти, систематизації корпусу вітчизняних фахових
публікацій, реорганізації філософської освіти, а також формування позитивного образу філософії у масовій
свідомості та позиціонування її як універсального методу пізнання і аргументації, формування громадянської
самосвідомості та сценарію особистісного розвитку.
Досягнення цієї мети передбачає сприяння таким цілям:
 консолідація фахової спільноти та систематизація вітчизняних фахових публікацій;
 розвиток філософської освіти;
 формування позитивного образу філософії у масовій свідомості.
Досягнення цих цілей планується шляхом цілеспрямованих дій у трьох взаємопов’язаних напрямках:

1. Консолідація фахової спільноти та систематизація вітчизняних фахових
публікацій
Передбачає створення:
 загальнодержавного галузевого індексу організацій і фахівців, консолідованого галузевого потоку новин,
фахової соціальної мережі, панелі наукових оголошень, вакансій тощо;
 національного галузевого індексу фахових публікацій та періодичних видань, а також віртуальної галузевої
бібліотеки;
 впровадження наукометрічних інструментів в межах створеної бази даних.
Організаційна форма: загальнодержавна технологічна платформа на базі фахового порталу «Philosophy.ua»
(проект Українського філософського фонду, створений за підтримки Міжнародного фонду «Відродження») з
використанням технологій та ресурсів
Взірці успішного досвіду: міжнародний портал «PhilPapers», Philosophy Documentation Center.
Детальніше: http://philosophy.in.ua/community.

2. Розвиток, реорганізація та поширення філософсько-гуманітарної освіти
Передбачає розробку, апробацію та інституціалізацію освітньої моделі філософсько-гуманітарного ліцею як
освітнього сегменту між середньою та вищою школою з особливим статусом філософії як дисциплінарного ядра
та стрижневої методології освітнього процесу.
Організаційна форма: експериментальний освітній заклад у місті Києві з подальшим поширення освітньої
моделі методами освітнього франчайзину.
Принципи освітньої моделі, яку пропонується розробити:
 Універсальність, а не вузька професійна спрямованість освіти;
 трансдисциплінарність, а не відокремленість навчальних дисциплін;
 філософія як стрижнева дисципліна та методологія освітнього процесу;
 здобуття функціональних компетенцій (організаційних, комунікативних, дослідницьких, громадських тощо).
Взірці успішного досвіду: модель ліцейської освіти за європейським зразком як специфічний етап між
середньою та університетською освітою з потужним блоком соціально-гуманітарних дисциплін, а також такі
недержавні ініціативи як The International Council for Philosophical Inquiry with Children» (ICPIC) та інші ініціативи.

Детальніше: http://philosophy.in.ua/education.

3. Створення позитивного іміджу філософії у масовій свідомості
Передбачає сприяння практизації філософських дисциплін, наближення їх до повсякденних проблем, переходу
від теоретичної до практичної, прикладної філософії як універсального методу пізнання, засобу критичного
мислення та аргументації, а також донесення до широких кіл освічених людей значущості філософії,
презентацію її потенціалу як потужного інструменту вирішення конкретних практичних проблем.
Взірці успішного досвіду: Institut de pratiques philosophiques та інші європейські освітні ініціативи.
Детальніше: http://philosophy.in.ua/practice.

АПРОБАЦІЯ ТА ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ
Теоретична апробація проектів ініціативи відбувається з початку 2015 року на наукових конференціях (зокрема,
у Київському національному університеті імені Т.Г. Шевченка та Національному університеті «КиєвоМогилянська академія»). 19 червня 2015 року обговорення ініціативи відбулося в Інституті філософії імені
Г.С. Сковороди НАН України у формі круглого столу «Ребрендинг філософії: від університету до ліцею», у якому
взяли участь близько 50 філософів, освітян, представників державної влади та громадськості з різних областей
України. Обговорення поточних питань відбувається на сторінці та у Facebook-групі ініціативи.
Інформування громадськості здійснюється у фахових статтях, на партнерських порталах «Освітня політика» та
«Освітні тренди», а також у інших медіа, зокрема, «Вища школа», «Педагогічна преса», «Релігія в Україні»,
«Київ 1», «Освітній портал Львівщини» тощо. Детальні матеріали будуть представлені у шостому числі часопису
«Філософська думка», де даній темі планується присвятити спеціальний розділ. Найважливіші публікації
дублюються у відповідному розділі на сайті проекту.
Проект підтримують академічні та освітні установи, зокрема Київська Мала академія наук учнівської молоді,
Український філософський фонд, Асоціація філософів і релігієзнавців, Українська асоціація релігієзнавців та інші.
Медіапідтримку забезпечують фахове видання «Філософська думка», портали «Освітня політика» та «Освітні
тренди».

СПІВПРАЦЯ
Запрошуємо науковців, освітян, представників державної влади та громадськості, а також наукові, освітні та
культурні установи, державні установи, громадські організації та медіа долучитися до реалізації ініціативи
«Ребрендинг філософії».
Співпраця передбачає надання інформаційної, консультаційної та іншої підтримки з метою реалізації мети та
виконання завдань, зазначених у Програмі ініціативи. Будь-які дії в межах співпраці не є обов'язковими та
здійснюються лише на добровільних засадах.
Долучитися до ініціативи "Ребрендинг філософії" та її проектів можна, ставши учасником робочої групи
обраного напрямку (для окремих фахівців) або партнером ініціативи (для організацій). Детальні інструкції
доступні на сайті Ініціативи.

Сайт ініціативи: http://philosophy.in.ua
Група ініціативи у Facebook: https://www.facebook.com/groups/philosophy.ua
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