
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

засідання кафедри філософії та релігієзнавства  

Факультету суспільно-гуманітарних наук 

від 13 вересня 2022 р. 

 

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

проф. І.Б. Остащук , завкафедри; д. філос. н, проф. Р.О. Додонов, професор 

кафедри; 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; к.н. з держ. 

управл. Р.А. Небожук, 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. Про затвердження розподілу навантаження викладачів на 2022/2023 н.р.  

2. Про затвердження індивідуальних планів роботи викладачів на 2022/2023 н.р.  

3. Про затвердження плану роботи кафедри на 2022/2023 н.р. 

4. Пролонгація та сертифікація ЕНК.  

5. Рекомендації щодо укладання робочих навчальних програм дисциплін 

освітнього рівня бакалаврату, магістратури та аспірантури.  

6. Пролонгація і затвердження робочих програм навчальних дисциплін для ІІІ 

(освітньо-наукового) рівня спеціальностей 031 Релігієзнавство  та 033 Філософія.  

7. Призначення гаранта освітньо-професійної програми "Філософія" першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 033 Філософія.  

8. Результати вступної кампанії 2022/2023 абітурієнтів на освітній рівень 

бакалаврату та магістратури спеціальності 033 «Філософія». 

9. Інститут кураторства на навчальний рік 2022/2023 рр.  

10. Підготовка до акредитації ОНП за спеціальністю 033 Філософія 

другого (магістерського) рівня вищої освіти.  

11. Різне. 

 

1. Про затвердження розподілу навантаження викладачів на 2022/2023 н.р.  

СЛУХАЛИ:  

Завкафедри, проф. Остащука І.Б про затвердження розподілу навантаження 

викладачів на 2022/2023 н.р.  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити розподіл навантаження викладачів на 2022/2023 н.р.  

 



2. Про затвердження індивідуальних планів роботи викладачів на 2022/2023 

н.р. 

СЛУХАЛИ:  

Викладачів кафедри філософії та релігієзнавства про затвердження 

індивідуальних планів роботи викладача на 2022/2023 н.р. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити індивідуальні плани роботи викладача на 2022/2023 н.р.  

 

3. Про затвердження плану роботи кафедри на 2022/2023 н.р. 

СЛУХАЛИ:  

Завкафедри, проф. Остащука І.Б про затвердження плану роботи кафедри на 

2022/2023 н.р.  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити план роботи кафедри на 2022/2023 н.р.  

  

4. Пролонгація та сертифікація ЕНК.  

СЛУХАЛИ:  

Завкафедри, проф. Остащука І.Б. про затвердження пролонгації та сертифікації 

ЕНК на 2022/2023 навчальний рік. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити пролонгацію та сертифікацію ЕНК на 2022/2023 н.р. 

  

5. Рекомендації щодо укладання робочих навчальних програм дисциплін 

освітнього рівня бакалаврату, магістратури та аспірантури.   

СЛУХАЛИ: 

Завкафедри, проф. Остащука І.Б. про рекомендації щодо укладання робочих 

навчальних програм дисциплін освітнього рівня бакалаврату, магістратури, 

аспірантури. Подання робочих навчальних програм бакалаврату та магістратури 

в зазначений термін на кафедральну пошту задля перевірки, пролонгації та 

затвердження. 

 

Д. філос. н., проф. кафедри І.М. Ломачинську з пропозицією обговорення змін 

навчальних програм для третього (аспірантського) освітнього рівня, з 

пропозицією узгодження технічно та змістовно аспірантських програм 

навчальних дисциплін, а також оновлення 1, 2 сторінки програм відповідно до 

актуальних назв структурних підрозділів .  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити рекомендації щодо укладання робочих навчальних програм 

дисциплін освітнього рівня першого (бакалаврського), другого 

(магістерського), третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти.  



2. Подати робочі навчальні програми бакалаврату та магістратури в 

зазначений термін на кафедральну пошту задля перевірки, пролонгації та 

затвердження 

3. Урахувати зміни навчальних програм для третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти, узгодити технічно та змістовно аспірантські програми 

навчальних дисциплін, урахувати базові концепції та узгодити усі вимоги 

щодо подання аспірантських програм на перевірку. 

 

6.  Пролонгація і затвердження робочих програм навчальних дисциплін для 

ІІІ (освітньо-наукового) рівня спеціальностей 031 Релігієзнавство  та 033 

Філософія.  

СЛУХАЛИ:  

Завкафедри, проф. Остащука І.Б. про пролонгацію і затвердження робочих 

програм навчальних дисциплін для ІІІ (освітньо-наукового) рівня спеціальностей 

031 Релігієзнавство та 033 Філософія.  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити пролонгацію та затвердження робочих програм навчальних 

дисциплін для ІІІ (освітньо-наукового) рівня спеціальностей 031 

Релігієзнавство та 033 Філософія.  

 

7. Призначення гаранта освітньо-професійної програми "Філософія" 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 033 Філософія. 

СЛУХАЛИ:  

Завкафедри, проф. Остащука І.Б про призначення гаранта освітньо-

професійної програми "Філософія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 033 Філософія.  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Призначити гарантом освітньо-професійної програми "Філософія" 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 033 Філософія 

доктора філософських наук, професора кафедри, професора Я.І. Паська.  

 

8. Результати вступної кампанії 2022/2023 абітурієнтів на освітній рівень 

бакалаврату та магістратури спеціальності 033 «Філософія». 

СЛУХАЛИ:  
Д. філос. н., професора кафедри Горбаня О. В про результати вступної кампанії 

2022/2023 абітурієнтів на спеціальність 033 «Філософія». Повідомлено про 

специфіку вступної кампанії, яка відбувалася в умовах воєнного стану, 

проходила поетапно, з проходження НМТ (національного мультимедійного 

тесту) та МКТ (магістерського комплексного тесту). Повномасштабне 



вторгнення внесло корективи у пріоритети вступу абітурієнтів на спеціальності. 

Порівнюючи з результатами попередніх вступних кампаній, де кожен рік 

подавалося принаймні 240 заяв, у 2022 році було подано 60 заяв, що є у 4 рази 

менше, ніж за попередні роки. Незважаючи на воєнний стан, вступна кампанія 

дала позитивний результат. На І освітній рівень бакалаврату було набрано 23 

студенти. На ІІ освітній рівень магістратури вступна кампанія триває, проте 

воєнний стан також вплинув на кількість поданих заяв. Зауважено про 

необхідність наукового співробітництва зі студентами останнього курсу 

бакалаврату задля залучення вступників на магістратуру спеціальності 033 

«Філософія». 

 

Декана факультету, д. філос. н., професорку кафедри Александрову О.С. про 

необхідність порівняння співвідношення минулорічних вступних кампаній у 

кількості поданих заяв з кількістю абітурієнтів задля аналізу їх пріоритетів. 

Також було запропоновано зробити «ревізію» баз практик задля знаходження 

пріоритетів студентів до працевлаштування за спеціальністю. Була зауважена 

важливість комунікації між студентами та викладачами для розуміння цінностей, 

пріоритетів і сфер інтересів здобувачів освіти.  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома інформацію про результати вступної кампанії 2022/2023 

на спеціальність 033 «Філософія». 

2. Врахувати необхідність наукового співробітництва зі студентами 

останнього курсу бакалаврату задля залучення до вступу на магістратуру 

спеціальності 033 «Філософія».  

3. Зробити порівняння співвідношення минулорічних вступних кампаній у 

кількості поданих заяв із кількістю абітурієнтів задля аналізу їх 

пріоритетів. 

4. Провести «ревізію» баз практик задля отримання інформації щодо 

пріоритетів студентів до працевлаштування за спеціальністю. 

5.  Акцентувати на важливості комунікації між студентами та викладачами 

для розуміння цінностей, пріоритетів та сфер інтересів здобувачів освіти.  

9. Інститут кураторства на навчальний рік 2022/2023 рр. 

СЛУХАЛИ:  
Завкафедри, професора Остащука І.Б. щодо роботи інституту кураторства на 

2022/2023 навчальний рік. Було зазначено про необхідність роботи з майбутніми 

здобувачами освіти для подальшої їх інтеграції у навчальний процес, особливо в 

умовах воєнного стану. Затверджено кураторів для 1 і 2 курсів. Куратором 1 

курсу запропоновано затвердити к. філос. н, доцентку кафедри Хрипко С. А. 

Куратором 2 курсу запропоновано затвердити к. філос. н., доцентку кафедри 

Мартич Р.В.  

 

УХВАЛИЛИ:  



1. Врахувати необхідність роботи з майбутніми здобувачами освіти для 

подальшої їх інтеграції у навчальний процес, особливо в умовах воєнного 

стану. 

2. Затвердити кураторів 1 курсу – к. філос. н., доцентку кафедри Хрипко С.А., 

2 курсу – к. філос. н., доцентку кафедри Мартич Р.В.  

 

10. Підготовка до акредитації ОНП за спеціальністю 033 Філософія 

другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

СЛУХАЛИ:  

Завкафедри, проф. Остащука І.Б та проф. і гаранта ОНП спеціальності 033 

Філософія другого (магістерського) рівня вищої освіти Горбаня О.В. щодо 

підготовки до акредитації ОНП за спеціальністю 033 Філософія другого 

(магістерського) рівня вищої освіти.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Підготувати необхідні вимоги для акредитації ОНП за спеціальністю 033 

Філософія другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

 

11. Різне.  

СЛУХАЛИ:  

Завкафедри, проф. Остащука І.Б про направлення на стажування доктора 

філософських наук, професора, професора кафедри філософії та релігієзнавства 

Горбаня Олександра Володимировича до Інституту філософії імені Г.С. 

Сковороди НАН України у відділ історії зарубіжної філософії з 17 жовтня 2022 

року по 01 грудня 2022 року поза планом без відриву від виробництва. 

 

Завкафедри, проф. Остащука І.Б про направлення на стажування доктора 

філософських наук, професора, професора кафедри філософії та релігієзнавства 

Додонова Романа Олександровича до Інституту філософії імені Г.С. Сковороди 

НАН України у відділ історії зарубіжної філософії з 17 жовтня 2022 року по 01 

грудня 2022 року поза планом без відриву від виробництва. 

 

Завкафедри, проф. Остащука І.Б про направлення на стажування доктора 

філософських наук, доцента, доцента кафедри філософії та релігієзнавства 

Колінько Марини Вадимівни до Інституту філософії імені  Г.С. Сковороди НАН 

України у відділ історії зарубіжної філософії з 17 жовтня 2022 року по 01 грудня 

2022 року поза планом без відриву від виробництва. 

 

Завкафедри, професора Остащука І.Б. про направлення на стажування 

докторки філософських наук, професорки кафедри філософії та релігієзнавства 

Ломачинської І.М. до Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова на кафедру філософії  історико-філософського факультету з 04 

жовтня 2022 по 04 листопада 2022 року поза планом без відриву від виробництва.  

 

Завкафедри, проф. Остащука І.Б про направлення на стажування доктора 

філософських наук, професора, професора кафедри філософії та релігієзнавства 



Паська Ярослава Ігоровича до Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН 

України у відділ історії зарубіжної філософії з 17 жовтня 2022 року по 01 грудня 

2022 року поза планом без відриву від виробництва. 

 

 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Направити на стажування доктора філософських наук, професора, 

професора кафедри Горбаня О.В, доктора філософських наук, професора, 

професора кафедри Додонова Р.О, докторку філософських наук, доцентку, 

доцентку кафедри Колінько М.В, доктора філософських наук, професора, 

професора кафедри Паська Я.І. до Інституту філософії імені Г.С. 

Сковороди НАН України у відділ історії зарубіжної філософії з 17 жовтня 

2022 року по 01 грудня 2022 року поза планом без відриву від виробництва.  

2. Направити на стажування докторку філософських наук, професорку, 

професорку кафедри Ломачинську І.М. до Національного педагогічного 

університету імені М.П.Драгоманова на кафедру філософії історико-

філософського факультету з 04 жовтня 2022 по 04 листопада 2022 року 

поза планом без відриву від виробництва. 

3. Затвердити програму стажування доктора філософських наук, професора, 

професора кафедри Горбаня О.В, доктора філософських наук, професора, 

професора кафедри Додонова Р.О, докторки філософських наук, доцентки, 

доцентки кафедри Колінько М.В, доктора філософських наук, професора, 

професора кафедри Паська Я.І.  

4. Затвердити програму стажування докторки філософських наук, 

професорки кафедри філософії та релігієзнавства Ломачинської І.М.  

 

 

Завідувач кафедри філософії      Іван ОСТАЩУК 

та релігієзнавства   

  

Секретар кафедри філософії             Владислав ШУТОЧКІН 

та релігієзнавства  
 
 


