
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 

ПРОТОКОЛ №6 

засідання кафедри філософії та релігієзнавства  

Факультету суспільно-гуманітарних наук  

від 13 грудня 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. Підготовка до акредитації ОНП за спеціальністю 033 Філософія 

другого (магістерського) рівня вищої освіти (проф. Горбань О. В., 

проф. Остащук І. Б.). 

2. Проміжний звіт аспірантів кафедри (аспіранти кафедри).  

3. Оновлення Е-портфоліо (проф. Остащук І.Б.). 

4. Сертифікація ЕНК (проф. Горбань О.В.). 

5. Різне (проф. Остащук І.Б.).  

 

1. Підготовка до акредитації ОНП за спеціальністю 033 Філософія 

другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

СЛУХАЛИ:  

Гаранта ОНП 033 Філософія другого (магістерського) рівня вищої освіти 

проф. Горбаня О.В про підготовку до акредитації ОНП за спеціальністю 033 

Філософія другого (магістерського) рівня вищої освіти: В ході підготовки до 

акредитації здійснюється постійний моніторинг відношення здобувачів ОНП 

до якості навчання, оцінювання результатів навчання, перспектив 

удосконалення ОНП. Постійними стали бесіди гаранта зі здобувачами освіти, 

створення фокус-груп з обговорення проблемних питань, аналіз анонімного 

анкетування «Викладач очима студентів», а також опитування щодо якості 

реалізації ОНП, конкретних дисциплін та практик. Результатами такої 

взаємодії є творча співпраця гаранта, НПП зі здобувачами освіти з метою 

подальшого вдосконалення змісту та реалізації ОНП 033 «Філософія» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти.    

ВИСТУПИЛИ: завідувач кафедри, професор Остащук І.Б., який наголосив 

на необхідності постійної взаємодії всіх учасників освітнього процесу з метою 



удосконалення змісту та методів викладання, а також обов’язковому 

врахуванні результатів бесід, опитувань та анкетувань здобувачів освіти в ході 

реалізації основних положень нової редакції ОНП 033 «Філософія» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, спрямованих на якісне опанування 

здобувачами освіти  програмних результатів навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: в ході реалізації основних положень ОНП 033 Філософія 

другого (магістерського) рівня вищої освіти, обов’язково здійснювати 

зворотній звʼязок зі здобувачами ОНП, при цьому особливу увагу звертати на 

результати опитувань та анкетувань, з метою підвищення якості освіти й 

створення відповідних умов навчання, спрямованих на якісне опанування 

здобувачами освіти  програмних результатів навчання. 

 

 

 

2. Проміжний звіт аспірантів кафедри. 

СЛУХАЛИ:  

Аспірантів кафедри про проміжні звіти про виконання Індивідуального плану 

аспіранта.  

 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити проміжні звіти аспірантів кафедри. 

 

 

3. Оновлення Е-портфоліо.  

СЛУХАЛИ:  

Завкафедри, проф. Остащука І.Б. про необхідність оновлення Е-портфоліо 

викладачів кафедри, відповідно до актуальної інформації. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Науково-педагогічному складу кафедри оновити й доповнити власні Е-

портфоліо. 

 

4. Сертифікація ЕНК. 

СЛУХАЛИ:  

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

теорія справедливості» для 1 курсу магістерського рівня спеціальності 

«Філософія». Автори ЕНК –  декан ФСГН, д.філос.н, проф. Александрова О.С., 

д.філос.н., проф. Горбань О.В., к.філос.н., доц. Мартич Р.В.  

Експерти ЕНК –  д.іст.н, проф. Саган Г.В. та д.філос.н., проф. Колінько М.В.  

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати для проходження сертифікації ЕНК «Філософія права і теорія 

справедливості» для 1 курсу магістерського рівня спеціальності «Філософія».  

 



5. Різне.  

СЛУХАЛИ:  

Завкафедри, проф. Остащука І.Б. про необхідність подання тем 

кваліфікаційних робіт студентів бакалаврського та магістерського рівнів.  

 

УХВАЛИЛИ:  

Науковим керівникам узгодити зі студентами і подати теми кваліфікаційних 

робіт бакалаврського та магістерського рівнів на кафедральну пошту задля їх 

затвердження Вченою радою ФСГН.  

 

 

Завідувач кафедри філософії      Іван ОСТАЩУК 

та релігієзнавства   

  

Секретар кафедри філософії             Владислав ШУТОЧКІН 

та релігієзнавства  
 

 

 


