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Звернення декана ГФ 

Серед кафедр Гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного 
університету кафедра політології займає чільне місце. Кафедра була створена у січні 2000 
року, і всі двадцять років існування професорсько-викладацький склад кафедри й учбово-
допоміжний персонал гідно виконують великий обсяг науково-дослідної, навчально-
методичної та виховної роботи.

Викладачі кафедри забезпечують викладання курсів «Політологія» для бакалаврів 
усіх спеціальностей як денної, так і заочної форм навчання. А також курсів «Професійна 
педагогіка» для магістрантів, «Психологія і педагогіка вищої школи» для докторантів РіїВ 
усіх спеціальностей та курсу «Соціальна відповідальність» для магістрів усіх спеціальностей 
Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій.

Ознайомлення студентів з основами політичної науки не має на меті зробити людину 
політологом чи професійним політиком. Для такої діяльності потрібно було б засвоїти 
набагато більше політичних дисциплін і набути практичні павички політичної діяльності.
Однак, елементарні знання з політології потрібні для того, щоб стати свідомим, освіченим 
громадянином. Це особливо стосується тієї частини молодих громадян, які отримують вищу 
освіту і з часом обіймуть керівні посади чи просто відіграватимуть провідну роль у
суспільстві.

Що стосується курсу «Професійна педагогіка», то цей навчальний курс формує 
специфічну професійну культуру та виступає теоретичною базою майбутньої викладацької 
діяльності педагога вищої і професійної школи, незалежно від профілю підготовки.

Курс «Соціальна відповідальність» покликаний ознайомити студентів із 
теоретичними положеннями щодо використання сучасних практик взаємодії держави,
бізнесу, громадянського суспільства та людини, які б дозволили посилити взаємну 
відповідальність усіх суб'єктів суспільного життя, створити умови для стійкого стабільного 
розвитку держави і суспільства.

На конференції будуть розглянуті такі проблеми сучасної гуманітарної науки, як: роль 
гуманітарного знання у контексті інформаційних процесів; ідея самореалізації особистості як
складова сучасної духовно-моральної парадигми; історичні та культурні засади об'єднання 
українського суспільства; політико-правові аспекти сучасних суспільно-політичних проблем 
трансформаційного розвитку; вища освіта у державному та регіональному політичному 
вимірах; актуальні проблеми модернізації вищої освіти.

Матеріали конференції будуть вагомим внеском її учасників у вирішення актуальних 
питань сучасного гуманітарного знання, стимулюватимуть подальшу наукову увагу до 
окреслених напрямів, прислужаться науковцям, викладачам і студентам, які цікавляться 
суспільно-політичними проблемами.
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