ЧОМУ ВСТУПНИКИ ОБИРАЮТЬ
ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ?!
Ні для кого не секрет, що сучасні європейці і, зокрема, німці, де запит на
філософську освіту завжди був високим, а економіка та стандарти життя є з року в рік
стабільними, йдуть шляхом розширення власних горизонтів, студіюючи філософію чи
богослов’я. Вони не зациклюються на одній
лише спеціальності, а вивчають паралельно
історію та теорію, наприклад, релігії,
економіки, права, політики. Словом, акцент
робиться на міждисциплінарних програмах.
Зокрема,
Франкфуртська
школа
фінансів і маркетингу пропонує навчальноосвітню програму «Менеджмент, філософія
та економіка», а Байройтський університет
останні 12 років готує фахівців з «Філософії
та економіки». Звісна річ, що з такими
дипломами, випускникам навряд чи доведеться довго перебувати у невизначеності,
куди піти працювати.
Для чого я навів цей приклад? Найперше для того, щоби заохотити до такого
досвіду й українські виші. Але це – з одного боку, а з другого, – аби вкотре
наголосити, що філософсько-теологічний факультет має свій власний досвід цього
справді ефективного дисциплінарного («інопрофільного») поєднання підготовки
фахівців. І забезпечується він не лише поєднанням світської освіти (філософія,
культурологія, релігієзнавство, соціологія та ін.) і теології (богослов’я), а й сукупністю
тих дисциплін, які вивчають студенти філософсько-теологічного факультету
Чернівецького національного університету, і тільки вони, а саме:

Аналітична філософія

Етика та естетика

Історія релігії

Історія світової культури

Канонічне право

Комунікативна філософія

Логіка

Менеджмент та маркетинг в системі соціального захисту

Режисура та організація свят і видовищ
 Феноменологія релігії

Соціологія управління

Страхова діяльність

Фундаментальне богослов’я

Священні тексти релігій

Культура ділового спілкування

Звісно ж, це – далеко не вичерпний перелік тих дисциплін, які студіюють на
філософсько-теологічному факультеті Чернівецького університету, що, без жодного
перебільшення, створює передумови
для набуття його студентами всебічної
гуманітарної підготовки.
Вагому роль тут відіграє передусім
поглиблене вивчення іноземних мов:
окрім англійської, французької чи
німецької, на філософсько-теологічному
факультеті викладають іврит, латину,
греку, церковнослов’янську, польську
та румунську мови. А втім, увага до
мов не створює для студента обтяжливий дискомфорт при їх опануванні, оскільки
викладачі постійно вдосконалюють методики, які роблять мовну освіту студентів
дедалі цікавішою та функціонально засвоюваною. А в тому, що в наш час без дієвого
знання хоча б однієї іноземної мови практично неможливо самореалізуватися у
престижній професії, переконувати здається вже немає сенсу. Втім філософськотеологічний факультет дбає не лише про фундаментальні знання, а й про
прагматичний успіх свої випускників.
Філософсько-теологічний факультет привабливий також і тим, що, крім філософії,
богослов’я та релігієзнавства, тут створено потужну,
відповідну до сучасних стандартів та інноваційних запитів
навчально-методичну та практичну бази для підготовки
спеціалістів з культурології, соціології й соціального
забезпечення (соціальної допомоги).
Колектив високопрофесійних викладачів – знаних
фахівців у різних галузях гуманітарної науки та освіти і не
лише в Україні, а й світі – серед яких 10 докторів і більше
30 кандидатів наук, дає якісну та перспективну освіту
студентам денної та заочної форм навчання. Але чи не
найголовнішою формулою успіху в процесі підготовки
висококваліфікованих спеціалістів є їхня відкритість до
спілкування зі студентами, дотримання принципів
об’єктивності та справедливості, а також володіння досвідом міжнародної співпраці та
стажування за кордоном.Важлива увага на факультеті відводиться програмам, які
покликані сприяти розвитку студентського
самоврядування, в тому числі й шляхом
ширшого залучення студентів усіх
спеціальностей до формування навчальновиховного процесу, проведення різного
роду експертиз та експериментів;
організації, режисерсько-продюсерського
супроводу театралізованих дійств, свят і
видовищ,
волонтерського
руху,
а
богословів – також і до набуття
практичних навичок і вмінь капеланського служіння та соціально-психологічної
реабілітації. До того ж, студенти філософсько-теологічного факультету активно

долучаються до реалізації науково-дослідної діяльності кафедр, роботи для участі з
освоєння грантів творчо обдарованих
студентів, магістрантів та аспірантів, їх
доручення до реалізації короткострокових і
довгострокових наукових проектів кафедри.
Не кажучи вже про їхню доволі успішну
участь у різного роду та рівня олімпіадах,
конференціях, семінарах, а також щорічних
літних
школах
філософського,
соціологічногота релігієзнавчого профілів.
Прикметно, що й самі студенти цього
факультету вміють добре зорганізуватися та
створити
такий
алгоритм
навчання,
самоосвіти й відпочинку, в якому органічно
поєднуються системний підхід до набуття
фахових знань і умінь, розвитку креативних
здібностей кожного для
організації
дозвілля – спільного для всіх. Все
починається з щорічної вересневої посвяти
у студенти, а далі вони інтегруються у різні
гуртки, секції, клуби, стаючи лауреатами і
переможцями різних конкурсів, змагань та
олімпіад, студентськими парламентарями, громадськими та культурними активістами. А
щоб легше їм було знайти себе, на факультеті діють Наукове товариство,
представництво Молодіжної асоціації
релігієзнавців,
театральний
гурток
«Емоція»,
дискусійні
клуби
«Філософське коло» та «Соціолог у
квадраті». До того ж, студенти й самі
добре організовуються і подорожують
визначними місцями України, Європи та
світу, здійснюють гірські тури і
захопливі туристичні мандрівки. Беруть
активну участь різних конкурсах і,
зокрема, «Студент – студентка року ЧНУ», «Університет має таланти». Організовують
Проводять «Різдвяні зустрічі», «Андріївські
вечорниці», спартакіади, дискотеки, вечірки.
Отже, якщо ви – креативний, допитливий
і прагматичний, до того ж володієте критичним
і аналітичним мисленням та хочете набути ще
кращі навички в цьому, прагнете до
вдосконалення і саморозвитку, а головне –
хочете здобути престижну освіту та
отриматиунікальний
шанс
працевлаштування, то вам – саме до нас – на
філософсько-теологічний факультет Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича. А, щоб не виглядати голослівним, наведу лише декілька

переконливих фактів, які підтверджують затребуваність спеціальностей, що дає
філософсько-теологічний факультет, а саме філософії, богослов’я, релігієзнавства та
культурології. Обираючи їх, варто розуміти, що перед вами широко відкриваються
двері у більшість сфер суспільногожиття для практичного застосування набутого фаху. Це –
практичний рівень, що передбачає експертну,журналістську,
аналітичну, письменницьку діяльність. Бо хто може бути кращим
експертом та аналітиком сучасних проблем, подій і соціальних
явищ, як не випускник філософсько-теологічного факультету, чиї
узагальнення незалежно від того, з
якої б інформаційної трибуни вони не
були виголошені, справляють вагомий,
а іноді й визначальний вплив на формування суспільної думки
та обґрунтування національної ідеї.
Цілком очевидно, що присутність фахівців-філософів
стає чимраз активнішою, а питома вага – відчутнішою в
європейських і
міжнародних організаціях, що
формують інститути демократії і громадянського
суспільства. Водночас філософська освіта є важливою
передумовою і інструментарієм для звершення
громадсько-політичної чи управлінської кар’єри, адже
вона допомагає глибше та на більш високому рівні
узагальнення, ніж в істориків чи політологів, зрозуміти
соціальні процеси та встановити причинно-наслідкові
зв’язки між ними. Наприклад, київськийФонд якісної
політики заснували якраз випускники філософських факультетів. А викладачі та студенти
нашого філософсько-теологічного факультету неодноразово залучалися до соціологічного
та експертного моніторингу перебігу виборчого процесу на
Буковині, даючи, як засвідчував досвід, найбільш точні
прогнози результатів голосування та робили експертні
висновки, які мали загальносуспільне значення. Відомо
також, що в кожному обласному управлінні у справах
міграції, національних меншин і культів є штатна посада
завідувача сектором, фахівця (консультанта) з релігійних
питань, що вимагає саме релігієзнавчої компетентності.
Інший, не менш важливий і привабливий рівень –
науково-дослідницька діяльність. Він починається з аспірантури і завершується
докторантурою, у процесі навчання в яких ви здобуваєте кваліфікації науковця та педагога
вищого навчального закладу.
Важливо наголосити, що філософсько-теологічний факультет ЧНУ є одним із
небагатьох в Україні, де є усі необхідні умови для такого становлення: тут діють
аспірантури та докторантури з філософії і релігієзнавства, заплановано відкриття
аспірантури з богослов’я та культурології.
Тому й не дивно, що серед більшості викладачів факультету, які мають наукові
ступені кандидатів і докторів наук, – його вчорашні випускники.
Микола ШКРІБЛЯК

