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Інтерв’ю проводяться з метою пошуку актуальних форм існування філософії в сучасній системі освіти в 
межах першого етапу реалізації проекту «Філософія в освіті: від університету до ліцею», який було вперше 
представлено на однойменному круглому столі, що відбувся в Інституті філософії ім. Г.С. Сковороди НАН 
України 19 червня 2015 року за підтримки Українського філософського фонду, Київської Малої академії 
наук учнівської молоді, Української асоціації релігієзнавців, медіапідтримки наукових часописів «Філо-
софська думка» і «Філософія освіти», інтернет-порталів «Освітня політика» і «Освітні тренди», а також за 
участі більш, ніж 50 провідних філософів, освітян і громадських діячів з різних регіонів України, та мав ши-
рокий резонанс як в академічній спільноті, так і в медіапросторі. 

Стратегічною метою проекту є дослідження світового досвіду викладання філософії та форм існуван-
ня філософії в сучас-них системах освіти з метою розробки, апробації й впровадження освітньої моделі 
філософсько-гуманітарного ліцею як освітнього сегменту між середньою і вищою школою з особливим 
статусом філософії як дисциплінарного ядра та стрижневої методології освітнього процесу. 

Завданням першого етапу є теоретичне осмислення поставленої проблеми, зокрема, шляхом акумуля-
ції експертних думок представників системи освіти (середньої і університетської, державної і позадержа-
вної), академічної філософії та інших соціально-гуманітарних дисциплін, органів влади і громадських ор-
ганізацій щодо розробки такої моделі, поточні результати чого оформлюються у вигляді інтерв’ю в парт-
нерських медіа. 

Термін реалізації. Перші інтерв’ю було представлено наприкінці 2015 – на початку 2016 року, та у квітні 
2017 року дослідження продовжено відповідно до оновленої та допрацьованої концепції проекту. До кі-
нця 2017 року буде представлено 10 нових інтерв’ю.    

Наразі проведено та опубліковано 5 інтерв’ю за участі експертів: 
1. Сергій Пролеєв (д. філос. н., провідний науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди 
НАН України, президент Українського філософського фонду, головний редактор науково-теоретичного 
часопису «Філософська думка»). 
2. Вахтанґ Кебуладзе (д. філос. н., професор кафедри теоретичної і практичної філософії філософсь-
кого факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка).  
3. Олексій Панич (д. філос. н., провідний науковий співробітник НВО «Дух і літера»).  
4. Олег Хома (д. філос. н., завідувач кафедри філософії та гуманітарних наук Вінницького національно-
го технічного університету, головний редактор наукового часопису «Sententiae»).   
5. Людмила Филипович (д. філос. н., завідувач відділу історії релігії та практичного релігієзнавства 
Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, віце-президент Україн-
ської асоціації релігієзнавців). 

Тексти поточних інтерв'ю публікуються на порталі «Освітня політика: портал громадських експертів», а 
також поширюються та обговорюються у тематичних групах у соціальних мережах.  

Остаточні результати роботи будуть представлені у вигляді систематизованої добірки експертних ін-
терв’ю, яку буде представлено як тематичний випуск одного з партнерських наукових періодичних ви-
дань або як самостійну друковану збірку, а також увійдуть до аналітичного звіту з конкретними пропози-
ціями щодо концепції ліцейської освіти в Україні для представлення на розгляд представникам державної 
влади і поширення серед представників системи середньої та вищої освіти, академічної спільноти, гро-
мадськості тощо. 
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