
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання кафедри філософії та релігієзнавства  

Факультету суспільно-гуманітарних наук 

від 30 серпня 2022 р. 

 

ПРИСУТНІ: д. філос. н., проф. О.С. Александрова, декан ФСГН; д. філос. н, 

проф. Р.О. Додонов, завкафедри; д. філос. н., проф. О. В. Горбань, професор 

кафедри; д. філос. н., проф. І.М. Ломачинська, професор кафедри; д. філос. н., 

проф. Я.І. Пасько, професор кафедри; к. філос. н., доцент Ю.В. Омельченко, 

доцент кафедри;  д. філос. н., доц. М.В. Колінько, доцент кафедри; к. філос. н., 

доц. С.А. Хрипко, доцент кафедри; к. філос. н. Р.В. Мартич, доцент кафедри; 

к. і. н., доц. Т.Г. Купрій, доцент кафедри; к.філос. н., доц. Л.А.Овсянкіна, 

доцент кафедри,  М.О. Малецька, викладач; В.О. Шуточкін, секретар 

засідання. 

 

Порядок денний: 

 

1. Інформація щодо ходу підготовки до акредитації освітньо-наукової 

програми 033 «Філософія» другого (магістерського) рівня вищої освіти (гарант 

ОНП – Горбань О.В.) 

2. Затвердження наукових керівників аспірантів денної форми навчання.  

3. Рекомендації науково-педагогічним працівникам кафедри щодо процесу 

адаптації студентів у корпоративній культурі Університету та навчальному 

процесі.  

 

 

1. Інформація щодо ходу підготовки до акредитації освітньо-наукової 

програми 033 «Філософія» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти  (гарант ОНП – Горбань О.В.) 

СЛУХАЛИ:  

гаранта ОНП, проф. Горбаня О.В., який зауважив, що в ході підготовки до 

акредитації здійснений аналіз робочих програм навчальних дисциплін, які 

формують загальні та спеціальні (фахові) компетентності, а також програмні 

результати навчання ОНП 033 «Філософія» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти. Внаслідок плідної дискусії з колегами окреслені шляхи 

подальшого удосконалення змісту робочих програм для якнайповнішої 

реалізації компетентностей та програмних результатів навчання, 

запроваджених новою редакцією ОНП.    

 



УХВАЛИЛИ:  

При розробці та удосконаленні робочих програм навчальних дисциплін ОК 

навчального плану 033 «Філософія» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти неухильно дотримуватися основних положень нової редакції ОНП 033 

«Філософія» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

 

2. Затвердження наукових керівників аспірантів денної та заочної форми 

навчання. 

СЛУХАЛИ:  

Завкафедри, д.філ.н., проф. Додонова Р.О щодо затвердження наукових 

керівників аспірантів денної форми навчання  Зінченка Дмитра Юрійовича та 

Донця Олександра Борисовича.  

УХВАЛИЛИ:  

1. Призначити науковим керівником Зінченка Дмитра Юрійовича д.філ.н, 

проф. Паська Я.І.; 

2. Призначити науковим керівником Донця Олександра Борисовича 

д.філ.н., проф. Ломачинську І.М. 

 

3. Рекомендації науково-педагогічним працівникам кафедри щодо 

процесу адаптації студентів у корпоративній культурі Університету та 

навчальному процесі.  

СЛУХАЛИ:  

Завкафедри, д.філ.н, проф. Додонова Р.О. щодо процесу адаптації й 

входження у корпоративну культуру Університету та навчальний процес 

студентів. Завкафедри наголосив на важливості та відповідальності роботи 

інституту кураторства задля плідної інтеграції майбутніх першокурсників 

спеціальності 033 Філософія в університетський процес, а також налагодження 

перспективних контактів із майбутніми абітурієнтами.  

 

УХВАЛИЛИ:  

Узяти до відома висловлені рекомендації. Активізувати роботу інституту 

кураторства на 2022/2023 н.р.  

 

 

Завідувач кафедри філософії     Роман ДОДОНОВ  

та релігієзнавства  

Секретар кафедри філософії                       Владислав ШУТОЧКІН 

та релігієзнавства  


