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Директор Інституту —  
Дробот Іван Іванович, 
доктор історичних наук, професор, 
академік АН вищої школи України, 
заслужений діяч науки і техніки України

Заступники директора: 
з наукової роботи ті міжнародних 
зв’язків —  
Долинська Любов Василівна,  
кандидат психологічних наук, професор, 
заслужений працівник освіти України

з соціально-виховної роботи — 
Русаков Сергій Сергійович,  
кандидат філософських наук, доцент 

з навчально-методичної роботи —  
Адаменко Надія Богданівна,  
кандидат філософських наук, доцент

Інститут філософської освіти і науки як самостій-
ний структурний навчально-методичний і науко-
вий підрозділ Національного педагогічного уні-

верситету імені М. П. Драгоманова створений у квітні 
2005 р. з ініціативи ректора університету академіка 
В. П. Андрущенка. Інститут забезпечує якісно новий 
рівень інтеграції науки і педагогічної освіти, радикаль-
ної модернізації змісту освіти та становлення в центрі 
демократизації освітньої, культурної та релігійної по-
літики відповідно до принципів Болонського процесу.

Інститут філософської освіти і науки здійснює підго-
товку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними 
програмами всіх рівнів у галузі філософсько-суспільствоз-
навчої, філософсько-педагогічної, психолого-педагогічної, 
культурологічної, релігієзнавчої освіти, дизайну відпо-
відно до державних стандартів вищої освіти. У своїй ді-
яльності викладачі Інституту спираються на принципи 
науковості, методологічного плюралізму, толерантності, 
відкритого діалогу, проводячи фундаментальні й приклад-
ні наукові дослідження та маючи відповідний рівень кад-
рового і матеріально-технічного забезпечення.

На восьми кафедрах Інституту працює 135 викла-
дачів, з них 35 докторів наук, професорів, 65 кандидатів 
наук, доцентів. Працюють кафедри: соціальної філософії 
та філософії освіти (зав. каф. член-кореспондент НАН 
України, академік НАПН України, проф. В. П. Андру-
щенко), філософії (проф. Н. Г. Мозгова), культурології 

(член-кореспондент НАПН України, проф. 
В. Д. Бондаренко), етики та естетики (проф. 
Т. І. Андрущенко), історії та філософії іс-
торії (проф. І. І. Дробот), психології (проф. 
Л. В. Долинська), філософської антропо-
логії (проф. С. А. Крилова), дизайну та ре-
клами (проф. Ю. Г. Легенький). В ІФОН 
успішно функціонують науково-дослідні 
центри та лабораторії: «Центр релігієзнав-
чих досліджень» (проф. В. Є. Єленський), 
лабораторія «Дослідження проблем педа-
гогічної етики та естетики» (проф. Т. І. Анд-
рущенко), «Формування професійно-пси-
хологічної культури майбутнього фахівця» 
(доц. О. В. Строяновська), «Філософія для 
дітей» (доц. Н. Б. Адаменко), «Рисунку та 

живопису» (ст. викл. В. М. Сковронський), кабінет пси-
хологічного консультування (доц. О. В. Строяновська).

Інститут утвердився як один із провідних на-
уково-навчально-методичних підрозділів НПУ іме-
ні М. П. Драгоманова, на який покладаються від-
повідальні завдання. Основним з них є підготовка 
фахівців за спеціальностями «Філософія», «Релігі-
єзнавство», «Культурологія», «Дизайн», «Реклама та 
зв’язки з громадськістю» зі спеціалізаціями: «прак-
тична психологія», «релігієзнавство», «суспільствоз-
навство», «політична філософія», «теорія та історія 
культури», «менеджмент культурних проектів», «ди-
зайн середовища», «дизайн інтер’єру», «соціальна ре-
клама». Нині в інституті за усіма формами навчання 
здобувають вищу освіту більше 600 студентів.

Інститут філософської освіти і науки тісно співпра-
цює з Інститутом філософії імені Г. С. Сковороди НАН 
України, Інститутом історії України НАН України, Інс-
титутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 
Інститутом культурології НАМ України, Національною 
спілкою письменників України, Національною спілкою 
журналістів України, Національною спілкою художни-
ків України, Спілкою дизайнерів України, Інститутом 
релігійних наук св. Фоми Аквінського, Національним 
культурно-мистецьким та музейним комплексом «Мис-
тецький арсенал», центром сучасного мистецтва «Pin-
chukArtCentre», арт-просторами «Часопис», «Циферб-
лат», «Фарба», громадською організацією «Академія 
розвитку психологічної науки і практики», громадською 
організацією «Молодіжна асоціація релігієзнавців», все-
українським громадсько-політичним тижневиком «Осві-
та», університетським виданням «Педагогічні кадри».

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФСЬКОЇ ОСВІТИ  
І НАУКИ
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Важливою ланкою в навчально-виховній роботі 
ІФОН є зустрічі із знаковими вітчизняними та зарубіж-
ними науковцями, діячами культури і мистецтва. Для 
професійного становлення важливими стали зустрічі 
з академіками НАН та НАПН України професорами 
І. Ф. Драчем, В. Г. Кременем, М. В. Поповичем, А. М. Ко-
лодним, В. І. Лубським, С. Д. Максименком, В. А. Мала-
ховим, Б. І. Олійником, Д. В. Павличком, В. А. Смолієм, 
А. В. Толстоуховим та іншими. Великий суспільний ре-
зонанс викликали зустрічі з іноземними науковцями: 
Б. Хюбнер (Іспанія), А. Байкер (Англія), Р. Захаріас (Ан-
глія), А. Зеленков (Білорусь), С. Купер (США), М. Мо-
жейко (Білорусь), М. Сліва (Польща), Д. Парк (Південна 
Корея), Е. Дінс, Р. Ешлі (США).

Цікавими і невід’ємними для студентів ІФОН і всьо-
го університету стали зустрічі з фахівцями в культуро-
логічній галуз: Ю. Андрухович, В. Анісімов, О. Голець, 
Ю. Гудімов, І. Марчук, Н. Матвієнко, Ю. Макаров, 
І. Славінська, брати Капранови зуміли показати прак-
тичний бік реалізації майбутнього фаху.

Інститут філософської освіти і науки з 2008 р. висту-
пає основною платформою для проведення щорічного 
Міжнародного наукового форуму «Простір гуманітар-
ної комунікації», який включає в себе більше десятка 
науково-практичних конференцій різного спрямуван-
ня. Серед них необхідно виокремити міжнародні та все-
українські конференції «Філософія і релігія в просторі 
сучасної культури», «Освіта для демократії: філософія 
для дітей», «Українська регіоніка у контексті діалогу 
культур: теоретичний та прикладний виміри», «Наукові 
пошуки: актуальні проблеми теорії і практики», «На-
ука про культуру: «Культурологія, культурознавство, 
культурфілософія vs Cultural Studies, Culturology, Hu-
manities». До 180-річчя драгоманівського університету 
значимим стало проведення у грудні 2014 р. круглого 
столу «Релігія та освіта в сучасній Україні» за участю 
Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України, 
Предстоятеля УПЦ КП Філарета, на якому відбулось 
підписання договору про співпрацю між НПУ імені 

М. П. Драгоманова та Київською православною бого-
словською академією.

ІФОН запровадив низку заходів, які мають важливе 
теоретичне і практичне значення для майбутніх філо-
софів, культурологів, релігієзнавців і дизайнерів. Серед 
них слід виокремити серію мистецько-культурологічних 
заходів «Тиждень мистецтв» (В. Андрієнко, Д. Бабаєв, 
В. Бистряков, І. Гайдай, Ю. Горбунов, А. Гнатюк, Ж. Ка-
дирова, І. Карпа, А. Кахідзе, О. Клименко, В. Марущен-
ко, О. Подерв’янський та ін. стали гостями студентського 
свята), «Фестиваль релігійного мистецтва» (презентація 
мистецьких вимірів релігій України; з 2010 р. проект 
долучився до міжнародного руху «На підтримку між-
народних проектів і резолюцій ЮНЕСКО»), методику 
«Філософія для дітей».

Філософсько-культурологічна спрямованість проек-
тів ІФОН вийшла за межі теоретичних доктрин і була 
практично реалізована в суспільстві: створення і бага-
торічне видання студентської газети «Глобус» (2005 — 
по нині), літературно-мистецьких книг «Щоденик» 
(експеримент з інтуїтивного конструювання сюжетної 
лінії; 2010 р.) та «Щоденник. Re: make» (друга спроба 
колективного текстотворення трьох тематичних блоків 
про кохання, час та тіло, об’єднаних спільною концепці-
єю; 2012 р.), літературно-екологічна книжка «Продайте 
їсти» (перша українська книжка-гуртівня екологічного 
спрямування, в якій учасники створили літературну 
сповідь від імені продуктів; 2012 р.), показ авторської ко-
лекції одягу в рамках «Kyiv Fashion» Анни Ткач (2014 р., 
2015 р.) і виставки картин Марії Кобилинської «У світ-
лі життя» (2015 р.). У 2012–2014 рр. популярністю се-
ред киян користувався освітньо-музичний цикл «Пер-
ший християнський князь», який було приурочено до 
1130-річчя пам’яті князя Аскольда.

Отже, підготовка студентів в Інституті гармонійно по-
єднується з організацією низки науково-дослідних проек-
тів, науково-практичних конференцій та виховних заходів, 
що забезпечують європейський рівень фахової компетент-
ності, насиченість і розмаїтість життя сучасного студента.
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КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ  
ТА ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

Завідувач кафедри — Анд-
рущенко Віктор Петрович, 
доктор філософських наук, про-
фесор, член-кореспондент НАН 
України, академік НАПН України

Загострення глобальних 
проблем людства потре-
бує суттєвих змін усієї 

стратегії діяльності останнього, 
а тому і формування того ново-
го типу практичного світогляду, 
який і визначає цю стратегію. 
У вирішенні цього завдання, яке стало найважливішим 
не лише для сучасних мислителів, політиків, а й для 
всього людства, головну роль, безумовно, повинна віді-
грівати сучасна освіта. Саме освіта потребує найсуттє-
вішого реформування на основі нової філософії освіти. 
Тому в розробці філософії освіти та впровадженню її 
здобутків в освітянську практику присвячені тисячі 
книг як монографічних, так і колективних, та десятки 
статей, матеріалів різних конференцій тощо. Усі ці зу-
силля спрямовані на пошук тієї сучасної парадигми на-
шої діяльності та механізмів її впровадження в сучас-
ну освіту, які б змогли позитивно вирішити глобальні 
проблеми сучасного людства.

З метою реалізації досліджень у галузі філософії осві-
ти та впровадження їх у безпосередній освітній процес 
у 2005 р. у складі Інституту філософської освіти і науки 
сформовано кафедру соціальної філософії та філософії 
освіти.

З моменту заснування кафедри її очолює доктор фі-
лософських наук, професор, член-кореспондент НАН 
України, академік НАПН України, заслужений діяч на-
уки і техніки України В. П. Андрущенко.

На сьогодні у складі кафедри працюють 16 викла-
дачів, серед них член-кореспондент НАН України, док-
тор філософських наук, професор М. І. Михальченко; 
академік НАПН України, доктор філософських наук А. 
В Толстоухов; доктори філософських наук, професори 
О. В. Уваркіна, І. І. Загарницька, В. І. Муляр, В. І. Ку-
шерець, І. М. Предборська, О. Є. Гомілко, Е. М. Гераси-
мова; доктор історичних наук, професор В. Л. Савєльєв; 
кандидат філософських наук, професор Л. М. Панченко; 
кандидати філософських наук, доценти В. О. Гальпєрі-
на, Б. В. Новожилов, С. О. Терепищий; кандидат філо-
софських наук, старший викладач К. А. Бондар.

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисцип-
лін «Філософія освіти» та «Вища освіта та Болонський 
процес», які введено до нормативної частини циклу про-
фесійно орієнтованої гуманітарної та соціально-еконо-
мічної підготовки магістрів, а також «Вступ до філософії 
освіти», «Історична ґенеза філософії освіти», «Онтоло-
гія освіти», «Аксіологія освіти», «Соціальна філософія», 
«Філософія музики» — для бакалаврів напряму «Фі-
лософія».

На кафедрі діє навчально-методична лабораторія 
«Філософія освіти: теорія, методологія, практика».

Кафедра постійно співпрацює з Інститутом вищої 
освіти НАПН України через участь у наукових конфе-
ренціях, семінарах, круглих столах. Члени кафедри за-
діяні у процесі безпосередньої роботи Інституту вищої 
освіти НАПН України.

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

Завідувач кафедри — Мозгова Наталія Григорівна, 
доктор філософських наук, професор

Кафедра філософії фактично відкриває історію 
Драгоманівського університету: Педагогічний 
інститут казеннокоштних студентів при Київ-

ському імператорському університеті святого Воло-
димира почав роботу в листопаді 1834 р. Першим про-
фесором філософії і статутним викладачем педагогіки 
в ньому став О. М. Новицький (1806–1889). Його спад-
коємцями були П. С. Авсенєв (1810–1852) і С. С. Гогоць-
кий (1813–1889), а коли у 1920 р. на основі Київського 
університету було створено Київський інститут народ-
ної освіти (КІНО) імені М. П. Драгоманова, до нього пе-
рейшов професор філософії О. М. Гіляров (1855–1938).

1930 р. кафедра філософії — частина Інституту со-
ціального виховання, який у 1933 р. став Київським 
державним педагогічним інститутом, її завідувачем 
був С. Г. Лавров. У серпні 1944 р. відновлюється інсти-
тут і кафедра філософії на чолі доктором філософських 
наук, професором Г. А. Машталером. До неї належать 
Г. Т. Чирков, С. А. Спектор, О. Г. Білоус, з 1946 р. — 
І. А. Табачников та О. П. Павелко.

На початку 1950-х років кафедрою філософії завідував 
М. Я. Щербін, з 1953 р. з ним працювали І. А. Табачников, 
А. І. Клєвцов, В. Ф. Передерій, В. В. Єрмак, С. А. Спектор 
і О. П. Павелко (1918–2001), доктор філософських наук 
(1972), професор (1974), який у 1953–1989 роках очолював 
кафедру. У 60–70-х роках на ній працювали В. Ф. Переде-
рій, І. А. Табачников, В. І. Войтко, Ф. А. Місюра, В. В. Гон-
чаренко, І. М. Сєрий, О. Д. Кардаш, О. К. Євтушенко, 
М. М. Підтиченко, Л. П. Сморж, Н. К. Кисельова, Г. Іванов, 
Л. В. Сєрова, О. В. Король, І. В. Огородник, З. М. Філі-
пович, Е. В. Жулинська, Ю. О. Федів, у 80-х роках до них 
приєднались В. Ф. Музиченко, Н. М. Краснова, Г. І. Волин-
ка, В. О. Дорошкевич, В. Є. Владимиренко, Н. Г. Мозгова, 
В. В. Кучеренко, Н. В. Ківенко, А. І. Колодна, Г. П. Балаба-
нова, Л. І. Карнаухов, І. Г. Немчинов, Н. В. Турпак.

Г. І. Волинка (1949–2014) очолював кафедру у 1989–
2014 роках. Доктор філософських 
наук (1989), професор (1990), 
заслужений діяч науки і техніки 
України, у 2003–2014 роках — 
проректор з наукової роботи, він 
є автором вісімнадцяти книг, на-
писаних одноосібно й у співав-
торстві, близько сотні статей.

У вересні 2014 кафедру 
очолила Н. Г. Мозгова — док-
тор філософських наук (2006), 
 професор (2008), відома в Укра-
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їні і за її межами як дослідниця Київської духовно-ака-
демічної філософії, автор фундаментальних монографій 
і кількох десятків статей, є науковим керівником аспі-
рантів і докторантів, перебуває в редакційній колегії серії 
«Антология украинской мысли», в якій здійснюється пе-
ревидання праць класиків української філософії.

Історико-філософська школа кафедри досить плідно 
працює над проблематикою історії світової й української 
філософії. Варто відзначити професорів Н. Г. Мозгову, 
І. Г. Немчинова, доцентів Н. Б. Адаменко, Т. П. Глуш-
ко, К. С. Гончаренко, С. Г. Конончук, Б. К. Матюшка, 
М. С. Назаренко, Л. А. Облову, Г. О. Остапчук, В. В. По-
номаренка, викладачів І. В. Березінець, О. В. Кучмій, 
О. В. Трохименко, Є. М. Шушкевича, які фахово забезпе-
чують навчальний процес курсами з історії стародавньої 
та сучасної української, східної та західної філософії, ме-
тафізики та онтології, феноменології та герменевтики, 
філософії науки, логіки, риторики, природничо-науко-
вої картини світу, методики викладання філософії та ін.

КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Завідувач кафедри — Бон-
даренко Віктор Дмитрович, 
доктор філософських наук, про-
фесор

Кафедра культурології 
НПУ імені М. П. Дра-
гоманова починає своє 

існування з 1964 р. Засновни-
ком кафедри був доктор фі-
лософських наук, професор 
Б. О. Лобовик — талановитий 
вчений-філософ, надзвичайно 
ерудована людина з великим життєвим досвідом.

Кафедра культурології спершу називалась кафед-
рою наукового атеїзму, етики й естетики. У зв’язку 
з розширенням кола дисциплін кафедра отрима-
ла нову назву — кафедра культурології. З 1983 по 
2001 р. кафедру очолював доктор філософських 
наук, професор М. М. Закович. Під його науковим 
керівництвом розроблено концепцію та визначено 
зміст культурологічних дисциплін, що викладаються 
у вузах, розроблено нові програми та навчально-ме-
тодичне забезпечення для підготовки кадрів вищої 
кваліфікації. 

З вересня 2001 р. кафедрою завідує член-
кореспондент НАПН України, Заслужений діяч на-
уки та техніки України, доктор філософських наук, 
професор В. Д. Бондаренко — відомий вчений-релі-
гієзнавець

На сьогоднішній день кафедра культурології го-
тує фахівців за двома спеціальностями: «Релігієзнав-
ство» та «Культурологія». Відомі в Україні і за її меж-
ами вчені-релігієзнавці є професорами кафедри, серед 
них В. Д. Бондаренко, М. М. Закович, Ю. П. Чорно-
морець, І. В. Богачевська, І. Б. Остащук, В. Є. Єлен-
ський. Культурологічний напрям підготовки студентів 

 забезпечують професори Г. С. Мєднікова, Є. В. Біль-
ченко, Г. Д. Миленька, І. М.  Мищак.

На кафедрі культурології працюють: канди-
дати наук, доценти — Т. О. Котлярова, В. Л. Хро-
мець, Д. В. Брильов, Л. Д. Владиченко, І. В. Гурова, 
О. О. Кирилова, Ю. М. Кравченко, Ю. Ю. Корній-
чук, Я. Д. Пруденко, А. Б. Уліщенко, С. А. Хрипко, 
О. Я. Муха, Л. В. Осадча, С. С. Русаков, Л. Л. Про-
цик, В. В. Кочергін, А. М. Басаурі-Зюзіна; стар-
ші викладачі — В. С. Василенко, Т. В. Калита, 
Н. В. Монахова, Г. А. Целковський, Я. В. Чорной-
ван, І. С. Ванда.

Кафедра культурології ініціювала створення Цен-
тру релігієзнавчих досліджень, Всеукраїнської громад-
ської організації «Українська асоціація культурологів» 
та отримала міжнародний грант від Інституту відкри-
того суспільства (Угорщина, Будапешт) на проведення 
циклу семінарів «Іслам: релігійні та соціальні практи-
ки. Універсальне та локальне».

КАФЕДРА ЕТИКИ І ЕСТЕТИКИ

Завідувач кафедри — Андру-
щенко Тетяна Іванівна, доктор 
філософських наук, професор, 
заслужений працівник культури 
України

Спеціалізовану кафед-
ру етики та естетики 
було відкрито у 2008 р. 

з метою створення єдиного на-
укового, навчально-методичного 
та організаційного центру мо-
рально-естетичного виховання 

студентів університету. Фахівці кафедри успішно викла-
дають дисципліни «Етика» та «Естетика» для всіх спеці-
альностей університету, а також спеціалізовані дисциплі-
ни та спецкурси: «Образотворче мистецтво», «Філософія 
культури», «Етика науковця», «Етика бізнесу», «Етика та 
професійна етика». Спецкурс «Етико-естетична традиція 
в українській педагогіці» особливо актуальний в проце-
сах гуманітаризації сучасної освіти. Цей курс покликаний 
дослідити ґенезу етико-естетичної традиції в історії укра-
їнської академічної педагогіки, що сприяє зацікавленню 
студентів історією вітчизняної духовної культури.

Очолює кафедру доктор філософських наук, профе-
сор, заслужений працівник культури України Т. І. Ан-
друщенко. Сьогодні на кафедрі етики і естетики працю-
ють знані фахівці, серед них кандидати філософських 
наук, доценти А. Є. Дорога, О. П. Магеря, О. Ф. Коннов, 
П. М. Грицаєнко, К. М. Покотило, Н. О. Савранська, 
Т. Ю. Шульга, А. В. Шарипін; кандидати філософських 
наук, старші викладачі С. В. Скрипнікова, І. В. Овчарен-
ко, кандидат педагогічних наук, доцент О. А. Лобанчук.

У 2010 р. на кафедрі відкрито лабораторію з дослі-
дження проблем педагогічної етики, метою якої є опра-
цювання актуальних етичних питань навчально-вихов-
ного процесу.
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КАФЕДРА ІСТОРІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ ІСТОРІЇ

Завідувач кафедри — Дробот 
Іван Іванович, доктор історич-
них наук, професор

Кафедра історії та фі-
лософії історії бере 
свої витоки в 30-х рр. 

ХХ століття. 1 вересня 1930 р. 
на виконання наказу Наркома-
ту освіти УРСР наказом дирек-
тора Київського інституту на-
родної освіти М. М. Грищенка 
була створена загальноінсти-
тутська кафедра історії КПРС.

Завідувачами кафедри в різний час були: 
М. С. Гольнєв (1930–1938), М. Р. Доній (1949–
1954), Л. П. Тендерес, М. М. Кубрушко, Г. П. Ле-
щенко (1954–1961), П. І. Бакуменко (1961–1987), 
О. В. Кузьминець (1987–1995). З листопада 
1995 р. і донині кафедру очолює доктор історич-
них наук, професор, академік АН вищої школи 
України, заслужений діяч науки і техніки Украї-
ни І. І.  Дробот.

Викладачі кафедри спрямовують увагу на вдоско-
налення форм і методів навчальної роботи, зокрема на 
підвищення науково-теоретичного і методичного рів-
ня та інформаційної насиченості лекцій, семінарських 
занять, консультацій, індивідуальних занять, організа-
цію позааудиторної роботи.

Здобутки сьогоднішніх викладачів у роботі зі сту-
дентами базуються на досвіді та традиціях, закладе-
них їх попередниками, майстрами педагогічної справи 
професорами П. І. Бакуменком, М. С. Варшавчиком, 
В. М. Даниленком, О. В. Кузьмінцем, С. І. Клапчуком, 
М. В. Ковалем, М. І. Панчуком, доцентами Ю. О. Алек-
сеєвим, В. І. Власенком, М. Є. Гуріним, М. Р. Доні-
єм, В. І. Кравчук, М. М. Кубрушком, Г. П. Лещенко, 
І. І. Міцканом, В. Ю. Ніколаєнком, Н. С. Носковою, 
Д. С. Рященком, В. О. Солодьком, Л. П. Тендересом та 
іншими.

Дієвим засобом професійної підготовки студентів 
викладачами вбачається їх дослідницька робота в нау-
кових гуртках і проблемних групах. Результатом спіль-
них наукових пошуків є опубліковані статті і матеріали 
конференцій.

Нині викладачі кафедри — професори І. І. Дро-
бот, Т. А. Стоян, доценти О. П. Бакуменко, А. О. Іва-
ненко, Д. І. Малежик, Ю. О. Нікітін, О. А. Прохорен-
ко, С. І. Тицький, старші викладачі Н. А. Драпушко, 
О. В. Логвиненко, асистенти С. В. Долинська-Яки-
менко, старший лаборант Е. В. Рущин — забезпе-
чують викладання історії України в гуманітарних 
інститутах університету. Основні ж зусилля викла-
дачів направлені на навчально-методичну, наукову 
і виховну роботу зі студентами Інституту філософ-
ської освіти і науки. Для майбутніх філософів, куль-
турологів, релігієзнавців, дизайнерів, практичних 
психологів, суспільствознавців читаються більше 
15 дисциплін.

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

Завідувач кафедри — Долин-
ська Любов Василівна, кан-
дидат психологічних наук, про-
фесор

Історія кафедри психоло-
гії сягає своїм корінням 
1834 р., коли при Ки-

ївському університеті Свя-
того Володимира було від-
крито «особливий виховний 
заклад» — Педагогічний інсти-
тут, серед викладачів психології 

якого були відомі імена О. М. Новицького, П. С. Авсе-
ньєва, Г. М. Скворцова, О. О. Козлова, С. С. Гогоцько-
го, Г. І. Челпанова, О. М. Гілярова, І. О. Сікорського, 
В. В. Зіньковського.

У 1920-х роках в складі КІНО створюється вже са-
мостійна кафедра педагогіки і психології, яку очолює 
С. А. Ананьїн, в складі КІНО — В. В. Радзімовська. 
Після перетворення КІНО імені М. П. Драгоманова 
в Київський педагогічний інститут (1933 р.) кафед-
ру психології очолив Г. С. Костюк. В подальшому ка-
федра розвивалась під керівництвом відомих україн-
ських психологів Д. Ф. Ніколенка, О. В. Скрипченка, 
М. В. Левченка.

З 1995 р. по теперішній час кафедру психології 
очолює кандидат психологічних наук, професор, 
заслужений працівник освіти України Л. В. До-
линська.

На сьогодні кафедра психології є потужним науко-
во-методичним підрозділом. Її колективом підготовле-
но комплекси навчальних програм із різних спеціаль-
ностей, підручник «Загальна психологія», посібники 
«Вікова і педагогічна психологія», «Педагогічна пси-
хологія», «Загальна психологія. Хрестоматія», «Вікова 
психологія. Хрестоматія», «Педагогічна психологія. 
Хрестоматія», «Загальна психологія. Практикум», 
«Загальна психологія. Інформаційне забезпечення 
змісту практичних занять», «Вікова і педагогічна пси-
хологія. Інформаційне забезпечення змісту практич-
них занять», «Психологія конфлікту», «Психологіч-
на служба в системі освіти», «Психологія художньої 
творчості», «Геронтопсихологія», «Соціальна психоло-
гія. Практикум», «Загальна психологія» (англійською 
мовою) та ряд інших навчально-методичних посібни-
ків з грифом Міністерства освіти і науки, якими корис-
туються усі вищі навчальні заклади України.

Сьогодні в штаті кафедри працює 3 професори 
(Л. В. Долинська, Т. М. Лисянська, Л. М. Ширяє-
ва), 8 доцентів (Н. В. Андріяшина, О. О. Білінська, 
С. А. Богданова, І. В. Воронюк, А. В. Зінченко, Л. П. Ма-
тяш-Заяц, О. В. Строяновська, О. В. Темрук), 2 старші 
викладачі (С. П. Сагайдак, Н. В. Співак), 1 викладач 
(І. М. Іщенко).

Кафедра тісно співпрацює зі школами міста Києва 
та різних регіонів України з проблем профорієнтацій-
ної роботи та надання психологічної допомоги учням, 
батькам і вчителям.
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КАФЕДРА ДИЗАЙНУ ТА РЕКЛАМИ

Завідувач кафедри — Легенький Юрій Григорович, 
доктор філософських наук, професор

Кафедра дизайну та реклами Інституту філософ-
ської освіти і науки НПУ імені М. П. Драгома-
нова заснована у 2009 р. Очолює кафедру доктор 

філософських наук, професор, член Національної спіл-
ки художників України, член Спілки дизайнерів Укра-
їни Ю. Г. Легенький — фахівець з дизайну середовища.

На кафедрі дизайну та реклами працювали та працюють 
відомі фахівці: Ю. Г. Рєпін (1930–2013) — архітектор, доктор 
архітектури, професор, дійсний член Академії Архітектури 
України, автор проектів з житлового середовища, автор чис-
ленних статей та монографій з проблем архітектурного про-
ектування; В. Г. Штолько — архітектор, доктор архітектури, 
професор, народний архітектор України, президент Україн-
ської академії архітектури, автор численних статей з проб-
лем архітектурного проектування; Ю. В. Юхимик — доктор 
філософських наук, професор, фахівець з етико-естетичних 
проблем в мистецтві; М. М. Розумний — доктор політичних 
наук, професор, фахівець з соціальних комунікацій, рекла-
ми і PR; В. М. Сковронський — архітектор, член Спілки ди-
зайнерів України, автор проектів з житлового середовища; 
Н. Я. Бугай — дизайнер, кандидат філософських наук, автор 
статей з проблем історії костюма, моди; Ю. В. Корнієнко — 
дизайнер, кандидат філософських наук, автор статей з проб-
лем дизайну та архітектурного проектування; Ю. В. Куш-
нір — дизайнер, автор статей з проблем ландшафтного 
дизайну та дизайну середовища; Н. К. Бут — архітектор, член 
Спілки архітекторів та Спілки дизайнерів, 
автор численних статей з проблем ланд-
шафтного дизайну та дизайну середовища; 
Б. В. Сковронський — майстер живопису 
і рисунку; Л. М. Дерман — дизайнер одягу, 
член Спілки дизайнерів України.

Кафедра стала організатором науко-
во-практичних конференцій: «Розвиток 
дизайну у контексті сучасної культури 
України» та «Дизайн в контексті сучас-
них практик культури (мода, реклама, 
шоу-бізнес, естрада, туристична діяль-
ність)». На кафедрі діє семінар з проб-
лем сучасної моди та дизайну сере-
довища, викладачі кафедри проводять 
майстер-класи з проблем візуальної 
культури.

КАФЕДРА ФІЛОСОФСЬКОЇ  
АНТРОПОЛОГІЇ

Завідувач кафедри — Крилова Світлана Анатоліїв-
на, доктор філософських наук, професор

Кафедра філософської антропології Інститу-
ту філософської освіти і науки НПУ імені 
М. П. Драгоманова заснована в березні 2005 р. 

Колектив кафедри у своїй роботі продовжує традиції 
київської світоглядно-антропологічної школи, за-
снованої академіком В. І. Шинкаруком у 60-х роках 
ХХ століття, а також широко використовує у викла-
данні та дослідницькій роботі надбання усіх світових 
філософсько-антропологічних шкіл.

З 2005 і по 2014 р. кафедру очолювала доктор 
філософських наук професор Т. В. Розова, царина 
наукових інтересів якої сягає від загальних проб-
лем філософської та культурної антропології до 
проблематики антропології права та політичної 
антропології. З вересня 2014 р. кафедру очолює 
С. А. Крилова — доктор філософських наук, профе-
сор, Віце-президент Асоціації Філософського Мис-
тецтва, автор та ведуча програми «Особистість та 
доля» на радіо «ЕРА».

Кафедра забезпечує викладання курсів «Філо-
софія», «Філософська антропологія», «Історія на-
уки і техніки», «Аналітика міфу», «Проблема лю-
дини в філософії», «Біосоціогенеза людини» та ін. 
професорсько-викладацьким складом: професори 
С. А. Крилова, Н. В. Хамітов, Я. В. Любивий, Т. В. Роз-
ова, В. О. Матвеєв, доценти Л. Л. Шкіль, Л. В. Чорна, 
О. В. Ременець, А. Е. Дробович, викладачі О. О. Хаха-
лін, К. О. Поліщук, К. Л. Качур.

Кафедра тісно співпрацює з науковцями Наці-
онального інституту стратегічних досліджень при 
Президентові України, реалізуючи свої теоретичні 
розробки в галузі політичної антропології та Інсти-
тутом філософії імені Г. С. Сковороди Національної 
академії наук України. Студенти, які захоплюються 
філософською антропологією, мають можливість 
відвідувати семінари провідних науковців Інституту 
філософії, а також навчатися під їх науковим керів-
ництвом.
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