Очікуваним результатом заходу є формулювання загальної
стратегії проекту та формування робочої групи для її практичної реалізації.

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМ. Г.С. СКОВОРОДИ НАН УКРАЇНИ

Звіт про результати обговорення та стратегію подальшого розвитку проекту буде надіслано електронною поштою усім учасникам
засідання, опубліковано у найближчих випусках видань
«Філософська думка» та «Філософія освіти», у інших партнерських
медіа, а також розміщено на сайті проекту.

УКРАЇНСЬКИЙ ФІЛОСОФСЬКИЙ ФОНД

ЦЕНТР ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ НАН УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ РЕЛІГІЄЗНАВЦІВ
АСОЦІАЦІЯ ФІЛОСОФІВ І РЕЛІГІЄЗНАВЦІВ
КИЇВСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА

від університету до ліцею

Перше засідання робочої групи
проекту реорганізації гуманітарної освіти
«Ребрендинг філософії»
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
(Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, к. 318)
Сайт проекту: http://school.philosophy.in.ua
Email: info@philosophy.in.ua
МТС: +38 050 037-30-10
Life: +38 063 514-36-00
Kyivstar: +38 098 709-74-62

19 червня 2015 року
Київ
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

ПРОГРАМА ЗАСІДАННЯ
14:30

Реєстрація учасників

15:00

Вітальне слово
С.В. Пролеєв (д. філос. наук, проф., проф. Національного університету «Києво-Могилянська академія», президент Українського філософського фонду, головний редактор часопису
«Філософська думка», провідний науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України )

15:15-16:15

Доповіді :
І.М. Ясна (координат ор проект у «Ребрендинг філософії»,
президент Асоціації філософів і релігієзнавців, здобувач
Центру гуманітарної освіти НАН України)
О.І. Хома (д. філос. наук, проф., зав. кафедри філософії т а
гуманітарних наук Вінницького національного технічного
університету, запрошений професор Національного університету «Києво-Могилянська Академія» та Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
В.О. Васинюк (директ ор Київської Малої академії наук учнівської молоді)
О.О. Панич (д. філос. наук, проф., провідний науковий співробітник НВО «Дух і Літера»)
О.В. Білокобильський (д. філос. наук, проф. Донецького національного університету, директор Київського відділення Інституту стратегій глобального розвитку та адаптації, голова ради
Асоціації філософів і релігієзнавців)

УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ
Участь у обговоренні візьмуть близько 40 провідних українських філософів,
релігієзнавців та освітян з Київської, Вінницької, Львівської, Рівненської,
Черкаської, Харківської та інших областей України, зокрема:
Бугров В.А. (к. філос. наук, професор, проректор з науково-педагогічної
роботи Київського Національного університету імені Т.Г. Шевченка, в.о. завідувача кафедри історії філософії філософського факультету Київського
Національного університету ім. Т.Г. Шевченка )
Богачевська І.В. (д. філос. наук, професор кафедри культурології Інституту філософської освіти та науки Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова)
Горбунова Л.С. (кандидат філософських наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу змісту, філософії та прогнозування вищої освіти
Національної академії педагогічних наук України, заступник головного редактора наукового часопису «Філософія освіти»)
Карась А.Ф. (д. філос. наук, професор, завідувач кафедри філософії, заступник голови вченої ради філософського факультету Львівського національного університету імені І. Франка)
Попов Ю.В. (д. філос. наук, професор кафедри філософії Донецького національного університету (Вінниця)
Усатенко Г.О. (кандидат філологічних наук, доцент Інституту філології Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, член Науковометодичної ради Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, голова комітету вищої освіти громадської ради при Міністерстві освіти і науки)

В.І. Кебуладзе (доктор філософських наук, доцент кафедри
філософії філософського факультету Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, доцент кафедри філософії
і релігієзнавства Національного університету «КиєвоМогилянська академія»)

Шепетяк О.М. (доктор філософських наук, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка, викладач Київської Трьохсвятительської духовної
семінарії УГКЦ, священик Української Греко-Католицької Церкви)

16:15-17:15

Дискусія

17:15

Кава-брейк

Засідання відбудеться у залі засідань Вченої Ради
Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
(Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, к. 318)

