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Програмні тези

Конверський Анатолій Євгенович народив-
ся 15  вересня 1948 року в селі Горишківка То-
машпілського району Вінницької області в сім’ї 
сільських вчителів. У 1971 р. закінчив філософ-
ський факультет Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка

З 15.Х.1971 р. по 15.Х.1974 р. – аспірант кафе-
дри логіки філософського факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевчен-
ка У 1975 р. захистив кандидатську дисертацію на 
тему «Проблема обґрунтування в логіці наукового 
дослід ження».

З 15.Х.1974 р. – асистент кафедри філософії гума-
нітарних наук філософського факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка.

З 1980 р. по 1985 р. – заступник декана філософ-
ського факультету з навчальної роботи. У 1992 р. за-
хистив докторську дисертацію на тему

«Теорія як об’єкт аналізу в логіці та методології на-
уки» З 1992 р. по 2016 р. – завідувач кафедри логіки 
філософського факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. З 1995 р. – де-
кан філософського факультету Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка.

У 2006 р. обраний членом-кореспондентом НАН 
України по Відділенню історії, філософії та права. У 
2012 р. обраний дійсним членом (академіком) НАН 
України по Відділенню історії, філософії та права.

Автор більше 200 наукових і науково- методич-
них праць.

З метою подальшого розвитку
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка як класичного

дослідницького вищого навчального закладу 
європейського типу на наступні п'ять років
передбачається реалізувати такі заходи.

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ І ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ
 Удосконалити систему забезпечення яко-

сті освіти, відповідно до європейських стандар-
тів і рекомендацій, створити систему ефективно-
го моніторингу та оцінки якості освіти.

 Активно впроваджувати до навчального 
процесу сучасні інформаційні технології, забез-
печувати фаховою літературою на електронних 
носіях та новітнім обладнанням.

 Відкривати нові спеціальності, відповідно 
до вимог ринку праці.

 Упроваджувати гнучкі освітні програми та 
навчальні плани.

 Збільшувати перелік дисциплін, які викла-
даються іноземними мовами.

 Залучати до викладання провідних учених 
України та зарубіжжя.

 Здійснити перехід до освітньої моделі, орі-
єнтованої на студента, що дозволить йому само-
стійно обирати навчальні дисципліни.

 Реорганізувати систему вступу до магістра-
тури за допомогою електронного тестування.

 Удосконалити критерії оцінювання знань 
студентів з метою збільшення їх прозорості та 
об'єктивності.

 Змістовно поглибити програми підготовки у 
магістратурі та аспірантурі, залучати до навчання 
в Університеті кращих випускників інших вишів.

 Забезпечити поступовий перехід до збіль-
шення обсягу підготовки магістрів і докторів філо-
софії за моделлю дослідницького університету.

РОЗВИТОК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 Забезпечити подальший розвиток напрям-

ків фундаментальних і прикладних досліджень, 
в яких наукові школи Університету досягли ре-
зультатів світового рівня.

 Підвищувати ефективність прикладних 
наукових досліджень, відповідно до визнаних  
у світі критеріїв, зокрема спрямованих на вирі-
шення завдань зміцнення обороноздатності, 
безпеки, енергоефективності України.

 Зберегти на достатньому рівні фінансу-
вання науково-дослідницьких робіт і складу на-

уково-дослідницьких підрозділів, удосконалити 
процедури переходу від завершених до нових 
наукових тем.

 Забезпечити підтримку та розвиток міжфа-
культетських досліджень із пріоритетних науко-
вих напрямків.

Переоснастити дослідницькі лабораторії су-
часним обладнанням.

 Поглиблювати співпрацю з науковими 
установами НАН України, галузевими національ-
ними академіями наук і закордонними наукови-
ми установами, зокрема з метою проведення 
спільних наукових досліджень і використання 
сучасного наукового обладнання.

 Активізувати участь у програмах міжна-
родних фондів (Горизонт 2020, Еразмус, фонд 
Гумбольдта, DAAD, DFG, USAID, фонд "Відроджен-
ня" тощо).

 Надавати всебічну підтримку науковій мо-
більності викладачів, науковців, докторантів, ас-
пірантів і студентів

 Створити сприятливі умови для збільшен-
ня кількості публікацій викладачів і науковців 
Університету в провідних наукових журналах, що 
входять до наукометричних баз даних SCOPUS 
та Web of Science, удосконалити систему виходу 
друком і розповсюдження монографій, підруч-
ників і навчальних посібників співробітників Уні-
верситету у ВПЦ «Київський університет».

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
ТА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

 Активізувати участь представників органів 
студентського самоврядування у роботі ректо-
рату, деканатів, приймальної комісії, учених рад.

 Створювати належні умови та забезпечу-
вати фінансування діяльності органів студент-
ського самоврядування.

 Домагатися своєчасної виплати індексації 
стипендій студентам.

 Запровадити
внутрішньоуніверситетські гранти на науко-

ві, освітні й культурні проекти.
 Сприяти міжуніверситетській академічній 

мобільності студентів, поєднанню навчання за 
різними напрямами підготовки у вітчизняних і 
закордонних університетах.

 Розширювати перелік іменних стипендій, 
премій та інших форм заохочення студентів та 
аспірантів за вагомі досягнення у навчанні й на-
уковій діяльності.

 Забезпечувати підтримку незахищених 
категорій студентської молоді (сиріт, інвалідів, 
учасників АТО та їхніх дітей).

 Створювати умови для фахового станов-
лення студентів та аспірантів, сприяти їх саморе-
алізації у різних сферах діяльності – мистецькій, 
організаційній, спортивній тощо.

 Сприяти зростанню громадянської актив-
ності та формуванню патріотизму. Активізувати 
культурну та спортивно-масову роботу, формува-
ти привабливість здорового способу життя.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ 
ДО СВІТОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
 Підвищувати ефективність співпраці із за-

рубіжними університетами-партнерами шляхом 
збільшення академічних обмінів, проведення 
спільних наукових досліджень, конференцій, 
симпозіумів і видання друкованих праць.

 Збільшити кількість іноземних виклада-
чів, сприяти залученню до навчального процесу 
провідних професорів (visiting professor) з уні-
верситетів-партнерів.

 Забезпечити мовну підготовку виклада-
чів, науковців, студентів (передовсім, з англій-
ської мови).

 Поліпшити фінансову підтримку участі пред-
ставників Університету у міжнародних заходах.

 Збільшити кількість іноземних студентів та 
аспірантів.

КАДРОВА ПОЛІТИКА ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ 
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ
 Запровадити систему підвищення кваліфі-

кації науково-педагогічних працівників шляхом 
їх стажування у провідних наукових і навчальних 
установах України та зарубіжжя.

 Удосконалити систему регулярного прове-
дення конкурсів на заміщення посад науково-пе-
дагогічних працівників.

 Створити сучасну гнучку систему стратегіч-
ного й оперативного управління, посилити кон-
троль за виконанням управлінських рішень.

 Продовжувати практику матеріального за-
охочення за викладання англійською та іншими 
іноземними мовами.

 Розширити права та повноваження фа-
культетів/ інститутів, інших структурних підроз-
ділів Університету.

 Сприяти посиленню громадського контро-
лю за управлінськими рішеннями.


