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Позиції в ОНП  

в редакції 2021 року1 

 

Пропозиції стейкґолдерів, які були внесені до проєкту 

ОНП після оприлюднення  

Редакція відповідної позиції в ОНП 

2022 р.  ким внесена 

/ зміст пропозиції 

враховано/ 

відхилено 

(обґрунтування2)  

2.1 Навчальні дисципліни професійної 

підготовки 

 

Хамітов  Назіп Віленович, 

провідний науковий 

співробітник Інституту 

філософії ім.                              

Г.С. Сковороди НАН 

України, доктор 

філософських наук, 

професор, член-

кореспондент НАН 

України. 

Пропозиція «Вважаю 

доцільним додати до 

обов’язкових дисциплін 

професійної підготовки 

курс з соціальної філософії, 

тому  що він є генеруючим 

та узагальнюючим  для 

Враховано: 
протоколом кафедри 

культурології та філософії 

культури № 10 від 

25.05.2022 р. 

Ввести в дію пропозицію Хамітова 

Назіпа Віленовича. 

До освітньо-наукової програми 033 

Філософія в обов’язкову частину 

професійної підготовки введено 

дисципліну «Соціальна філософія», 

оскільки вона охоплює усі зазначені 

напрямки підготовки майбутніх 

докторів філософії. 

 



таких соціально-

філософських напрямків, як 

філософія історії та 

філософія політики і 

права». 

За результатами аналізу 

опитувань здобувачів вищої 

освіти 2  курсу. 

Пропозиція: «Здобувачам 

цікаво було розглянути 

більш детально актуальні 

проблеми сучасної 

філософії. Здобувачі в своїх 

анкетах висловлюють 

бажання вивчати 

дисципліну, яка пов’язана з 

даною темою як 

обов’язкову». 

Відхилено пропозицію 

здобувачів вищої освіти, 

оскільки курс «Актуальні 

проблеми сучасної 

філософії» розглядається в 

дисциплінах обов’язкової 

частини професійної 

підготовки «Історія 

філософії», «Філософія 

культури та філософська 

антропологія» та в 

дисциплінах вибіркової 

частини. 

Проблеми сучасної 

філософії будуть більш 

детально розглядатися в 

новій дисципліні 

обов’язкової частини 

професійної підготовки 

«Соціальна філософія». 

 

7. Програмні результати навчання Черненко Тетяна 

Василівна, головний 

консульт відділу 

інформаційної безпеки та 

кібербезпеки центру 

безпекових досліджень 

Національного інституту 

стратегічних досліджень,  

кандидат філософських 

Враховано: 

протоколом кафедри 

культурології та 

філософії культури № 10 

від 25.05.2022 р. 

Ввести в дію пропозицію Черненко 

Тетяни Василівни. 

Додати програмний результат 

навчання для ОК «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням»: 

«Володіти іноземною мовою, 

включаючи спеціальну 

термінологію, для проведення 

літературного пошуку. Вміти 



наук. 

Пропозиція: «На мою 

думку, доцільним є 

введення додаткового 

програмного результату 

навчання для ОК «Іноземна 

мова за професійним 

спрямуванням», оскільки у 

Стандарті, що був введений 

у квітні 2022 року, замало 

РН для даної дисципліни». 

представляти та обговорювати 

наукові результати іноземною та 

українською мовами». 

6. Спеціальні (фахові) компетентності Шуба Наталія Ігорівна, 

здобувач вищої освіти за 

третім (освітньо-науковим) 

рівнем зі спеціальності            

033 Філософія  (2020 р. 

вступу). 

Пропозиція: «На мою 

думку, доцільним є 

введення нової спеціальної 

(фахової) компетентності, 

яка охоплює такі ОК як 

«Філософія культури та 

філософська антропологія» 

та «Соціальна філософія», 

оскільки вони виступають 

базовими напрямками 

дисертаційних 

досліджень». 

Враховано: 

протоколом кафедри 

культурології та 

філософії культури № 10 

від 25.05.2022 р. 

Ввести в дію пропозицію Шуби 

Наталії Ігорівни. 

Додати нову спеціальну (фахову) 

компетентність для ОК професійної 

підготовки: «Здатність аналізувати 

взаємозв’язок загальнолюдського, 

глобального, національного, 

регіонального аспектів у 

філософському вимірі». 

3. Особливості та відмінності Карпеченкова Анастасія 

Олегівна, здобувач вищої 

освіти за третім (освітньо-

науковим) рівнем зі 

спеціальності                              

Враховано: 

протоколом кафедри 

культурології та 

філософії культури № 10 

від 25.05.2022 р. 

Ввести в дію пропозицію 

Карпеченкової Анастасії Олегівни. 

У новій редакції ОНП ця 

інформація уточнена таким чином:  

«Здобувачі можуть дослідити та 



033 Філософія  (2020 р. 

вступу). 

Пропозиція: 

«Пропоную у розділі 

«Характеристики 

програми» (підрозділі 

«Особливості і відмінності 

ОП») зазначити 

формулювання тексту 

більш стисло, оскільки в 

редакції ОНП 2021 р. 

сформульовано текст дуже 

розгалужено, що скоріше 

відповідає підрозділу 

«Додаткові можливості»». 

розкрити перспективи сучасного 

філософського світогляду, 

сформувати знання та критичний 

підхід до національної й світової 

філософської спадщини. 

Розвиваються аксіологічний, 

компаративістський та тематичний 

аспекти філософії». 

 

 

Гарант ОНП       _____________      Тамара РОЗОВА  

 

 


