
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 

ПРОТОКОЛ №5 

засідання кафедри філософії та релігієзнавства  

Факультету суспільно-гуманітарних наук  

від 15 листопада 2022 р.  

 

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

проф. І.Б.Остащук, завідувач кафедри; д. філос. н., проф. О.В. Горбань, 

професор кафедри; д. філос. н., проф. Р.О. Додонов, професор кафедри; д. 

філос. н., проф. Я.І. Пасько, професор кафедри; д. філос. н., проф. І.М. 

Ломачинська, професор кафедри; д. філос. н., проф. М.В.Колінько, професор 

кафедри; к. філос. н., доц. Ю.В. Омельченко, доцент кафедри; к.н. з держ. упр. 

Р.А. Небожук, 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 кафедри; В.О.Шуточкін, секретар кафедри. 

 

Порядок денний:  

 

1. Інформація щодо ходу підготовки до акредитації освітньо-наукової 

програми 033 «Філософія» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти  (гарант ОНП, проф. Горбань О.В., проф. Остащук І.Б., проф. 

Ломачинська І.М.) 

2. Сертифікація ЕНК: «Філософія консʼюмеризму» (5 курс Філос, денна; 

експерти: проф. Саган Г. В., доц. Мартич Р. В.), «Філософія політики і освіти» 

(5 курс ПТК, експерти: д. політ. н. Панасюк Л.В., доц. Купрій Т.Г.) (проф. 

Горбань О. В.). 

3. Робота зі студентами, які не виходять на звʼязок під час навчального 

процесу. Підсилення ролі інституту кураторства (проф. Остащук І. Б., 

викладачі кафедри). 

4. Затвердження тем кваліфікаційних робіт (проф. Остащук І. Б., викладачі 

кафедри). 

5. Заповнення таблиць відповідності ліцензійним вимогам (проф. Остащук 

І.Б.). 

6. Обговорення та затвердження спільної наукової теми кафедри філософії та 

релігієзнавства і кафедри політології та соціології «Гуманітарна безпека 

України в контексті системних і позасистемних викликів сучасності» (проф. 

Остащук І. Б., викладачі кафедри). 

7. Зміна наукового керівника аспірантки другого року навчання освітньої 

програми 033 Філософія Малецькій Марії Олександрівні.  

  



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 033 «Філософія», д.філ.н., професора Горбаня О.В, який 

зазначив, що в ході підготовки до акредитації продовжується плідна співпраця 

зі стейкхолдерами (роботодавці, керівники баз практик, випускники ОНП, 

здобувачі ОНП, академічна спільнота, НПП). На цій основі продовжується 

удосконалення змістовної частини проходження практик у повній взаємодії з 

керівниками баз практик на місцях. Здійснений поглиблений аналіз робочих 

програм асистентської та науково-дослідної практик, звернена увага на 

необхідність повної реалізації в ході практики програмних результатів 

навчання за ОНП 033 «Філософія» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти.    

 

ВИСТУПИЛИ:  

Керівники практик від кафедри: завкафедри, д.філ.н., професор Остащук 

І.Б., д.філ.н., професор Ломачинська І.М., які відзначили якісно вищий рівень 

організації і проходження практики при неухильному дотриманні та 

імплементації в зміст практики основних положень нової редакції ОНП 033 

«Філософія» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

 

УХВАЛИЛИ:  

При розробці та удосконаленні робочих програм практик 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. Сертифікація ЕНК: «Філософія консʼюмеризму» (5 курс Філос, денна; 

експерти: проф. Саган Г. В., доц. Мартич Р. В.), «Філософія політики 

і освіти» (5 курс ПТК, експерти: д. політ. н. Панасюк Л.В., доц. Купрій 

Т.Г.) (проф. Горбань О. В.) 

 

СЛУХАЛИ: 

Професора кафедри Горбаня О.В. щодо сертифікації ЕНК «Філософія 

конс’юмеризму» для 5 курсу спеціальності «Філософія» та «Філософія 

політики та освіти» для 5 курсу спеціальності «Політичні технології та 

консультування» денної форми навчання.  

Експертами курсу «Філософія конс’юмеризму» були д.іст. н., проф. Саган Г.В. 

та к.філос.н, доц. Мартич Р.В.  

Експертами курсу ««Філософія політики і освіти» були д.політ.н., проф. 

Панасюк Л.В. та к.іст.н., доц. Купрій Т.Г.  

Курси отримали позитивну оцінку для їх сертифікації. 

 



УХВАЛИЛИ: 

Затвердити сертифікацію курсів ЕНК «Філософія консʼюмеризму» (5 курс 

ФІЛОС, денна) та «Філософія політики і освіти» (5 курс ПТК, денна).  

 

3. Робота зі студентами, які не виходять на звʼязок під час навчального 

процесу. Підсилення ролі інституту кураторства (проф. Остащук І. Б., 

викладачі кафедри). 

СЛУХАЛИ:  

Завкафедри, проф. Остащука І.Б. та викладачів кафедри щодо проведення 

роботи зі студентами, які не виходять на звʼязок під час навчального процесу, 

а також  підсилення ролі інституту кураторства для студентів 2-3 курсів.  

УХВАЛИЛИ:  

Узяти до відома рекомендації щодо роботи зі студентами, які не виходять на 

зв’язок під час навчального процесу. Підсилити роль кураторів академічних 

груп 2-3 курсу задля контролю дотримання умов навчального процесу. 

 

4. Затвердження тем кваліфікаційних робіт (проф. Остащук І. Б., 

викладачі кафедри) 

СЛУХАЛИ:  

Завкафедри, проф. Остащука І.Б. та викладачів кафедри щодо 

затвердження тем кваліфікаційних робіт. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити теми кваліфікаційних робіт та подати їх на затвердження Вченою 

радою Факультету суспільно-гуманітарних наук.  

 

5. Заповнення таблиць відповідності ліцензійним вимогам (проф. 

Остащук І. Б.) 

СЛУХАЛИ: 

Завкафедри, проф. Остащука І.Б. щодо заповнення таблиць відповідності 

ліцензійним вимогам ЄДЕБО науково-педагогічних працівників кафедри.  

УХВАЛИЛИ: 

Науково-педагогічним працівникам кафедри заповнити (оновити) форму 

ліцензійних вимог ЄДЕБО та надіслати на кафедральну пошту.  

 

6. Обговорення та затвердження спільної наукової теми кафедри 

філософії та релігієзнавства і кафедри політології та соціології 

«Гуманітарна безпека України в контексті системних і позасистемних 

викликів сучасності» (проф. Остащук І. Б., викладачі кафедри). 

СЛУХАЛИ:  

Завкафедри, проф. Остащука І.Б. та викладачів кафедри щодо пропозицій 

та обговорення спільної наукової теми кафедри філософії та релігієзнавства і 

кафедри політології та соціології «Гуманітарна безпека України в контексті 

системних і позасистемних викликів сучасності».  

Науковими керівниками теми було запропоновано д.філос. н, проф. Остащука 

І.Б. та д.політ.н., доц. Пояркову Т.К.  



УХВАЛИЛИ:  

Затвердити спільну наукову тему кафедри філософії та релігієзнавства і 

кафедри політології та соціології «Гуманітарна безпека України в контексті 

системних і позасистемних викликів сучасності».  

Науковими керівниками теми призначити д.філос. н, проф. Остащука І.Б. та 

д.політ.н., доц. Пояркову Т.К. 

 

7. Зміна наукового керівника аспірантки другого року навчання освітньої 

програми 033 Філософія Малецькій Марії Олександрівні (проф. Остащук 

І.Б.)  

СЛУХАЛИ:  

Завкафедри, проф. Остащука І.Б. щодо зміни наукового керівника 

аспірантки другого року навчання освітньої програми 033 Філософія 

Малецькій Марії Олександрівни у звʼязку зі смертю наукового керівника д. 

філос. н., проф. Огневʼюка В.О.  

УХВАЛИЛИ:  

У звʼязку зі смертю наукового керівника д. філос. н., проф. Огневʼюка В.О. 

призначити науковим керівником аспірантки другого року навчання 

спеціальності 033 Філософія Малецькій Марії Олександрівні д.філос.н., проф. 

Александрову О.С. 

 

 

 

 

Завідувач кафедри філософії      Іван ОСТАЩУК 

та релігієзнавства   

  

Секретар кафедри філософії             Владислав ШУТОЧКІН 

та релігієзнавства  
 
 

 

 


