
Пропозиції щодо оновлення освітньої програми «Філософія. Аналітика суспільних процесів» 

першого освітнього рівня. 

Гарант к. філос. н., доц. Землянський Анатолдій Миколайович 

для громадського обговорення (вже прийняті рішення вченої університету по змінам 

ОП повторно не виносяться до громадського обговорення) 

 

Пропозиції Частина ОП яка 

оновлюється 

Підстави (згідно 

Положення про 

ОП, пункт 4.1) 

Фактичний стан Передбачаєтьс

я  

Розгляд і 

затвердження 

змін (згідно 

Положення про 

ОП)  

Уточнення 

запланованих 

результатів 

навчання ОП 

– введення 

стандартів вищої 

освіти та/або 

професійних 

стандартів; 

---- Здатність 

організовувати 

експертний 

супровід 

рішень та 

способів 

оцінки 

суспільної 

проблеми – 

(додати до 

вказаних у 

стандарті) 

вноситься до ОП, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31травня, після 

позитивного 

рішення на 

засіданні 

кафедри та ін. 

структур згідно 

Положення про 

ОП 

Уточнення 

найменування та 

обсягу (у 

кредитах ЕCTS) 

дисциплін 

(модулів) та 

практик 

обов’язкової  

частини 

навчального 

плану відповідно 

до внесених змін 

у програму 

дисципліни / 

практики 

 

– ініціатива 

гаранта та/або 

групи 

розробників 

освітньої 

програми, 

керівника та/або 

проектної групи 

спеціальності, 

науково-

педагогічних 

працівників 

кафедр, що 

задіяні у 

підготовці 

здобувачів вищої 

освіти відповідної 

освітньої 

програми; 

керівництва 

Університету, 

факультету/інсти

туту, інших 

зацікавлених 

сторін 

(здобувачів вищої 

освіти, 

роботодавців 

Давньогрецька 

мова – (3кр., 1 

сем., зал.). 

 

Антична 

філософія (7кр., 

1-2 сем., 

зал./екз) –

видалити 

Філософія 

Стародавнього 

Сходу (4кр., 2 

сем., екз)–

видалити 

 

Філософські 

проблеми 

гуманітарних 

наук (3кр., 6 

сем., зал.) 

 

Філософська 

пропедевтика 

(3кр., 1 сем., 

екз.) 

 

Логіка (6кр., 1-2 

сем., зал./екз) 

Давньогрецька 

мова – (4кр., 1 

сем., зал.). 

 

 

Філософія 

Стародавнього 

Світу (8кр., 1-2 

сем., зал./екз) – 

додати 

 

 

 

Філософські 

проблеми 

гуманітарних 

наук (4кр., 2 

сем., екз.) 

 

Філософська 

пропедевтика 

(4кр., 1 сем., 

екз.) 

 

Логіка (8кр., 1-

2 сем., зал./екз) 

 

Вища та 

вноситься до 

навчального 

плану, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31травня після 

позитивного 

рішення на 

засіданні 

кафедри та ін. 

структур згідно 

Положення про 

ОП 



тощо); 

 

– об‘єктивні 

зміни 

інфраструктурног

о, кадрового 

характеру та/або 

інших ресурсних 

умов реалізації 

освітньої 

програми; 

 

Основи вищої 

математики 

(4кр., 2 сем., 

зал.) –видалити 

 

Філософія 

Середньовіччя 

та доби 

Відродження 

(3кр., 3 сем., 

екз.) 

 

Метафізика та 

онтологія (7кр., 

3-4 сем., 

зал./екз) –

видалити 

Гносеологія та 

епістемологія 

(7кр., 3-4 сем., 

зал./екз) –

видалити 

 

Філософія 

Нового часу 

(3кр., 5 сем., 

екз.) 

 

Етика (4кр., 5 

сем., екз.) 

 

Естетика з 

навчальною 

практикою 

(6кр., 6 сем., 

диф. зал.) –

видалити 

 

Соціальна 

філософія (3кр., 

6 сем., екз.) 

 

Сучасна світова 

філософія ХХ - 

поч. ХХІ ст. 

(5кр., 6 сем., 

екз.) –видалити 

 

Методика 

викладання 

філософських 

дисциплін та 

суспільствознав

прикладна 

математика 

(4кр., 2 сем., 

зал.) –додати 

 

 

Філософія 

Середньовіччя 

та доби 

Відродження 

(4кр., 3 сем., 

екз.) 

 

Онтологія та 

гносеологія 

(8кр., 3-4 сем., 

зал./екз) – 

додати 

 

 

 

 

 

Філософія 

Нового часу 

(5кр., 3 сем., 

екз.) 

 

Етика (5кр., 6 

сем., екз.) 

 

Естетика (3кр., 

5 сем., зал.) – 

додати 

 

 

 

 

Соціальна 

філософія 

(4кр., 4 сем., 

екз.) 

 

Світова 

філософія ХХ - 

поч. ХХІ ст. з 

купсовою 

роботою (5кр., 

6 сем., екз.) – 

додати 

 

Методика 

викладання 

філософських 



ства (4кр., 7 

сем., диф. зал.) 

–видалити 

  

Основи 

економічної 

теорії (6кр., 

4сем., зал.) –

видалити 

 

Політологія з 

курсовою 

роботою (5кр., 6 

сем., екз.) –

видалити 

 

Українознавств

о з курсовою 

роботою (5кр., 6 

сем., екз.) –

видалити 

 

Історія світової 

культури (5кр., 

7 сем., екз.) 

 

Теорія культури 

(5кр., 8 сем., 

екз.) 

 

Теорія та 

методологія 

суспільного 

пізнання (5кр., 8 

сем., екз.) 

 

Методологія 

системного 

аналізу (4кр., 8 

сем., зал.) 

 

Курсова робота 

(3кр., 7 сем., 

екз.) – видалити 

 

 

 

 

 

 

Виробнича 

практика (з 

фаху) (4кр., 8 

сем., диф. зал.) 

дисциплін 

(4кр., 8 сем., 

зал.) – додати 

 

 

 

 

 

 

 

Політологія 

(4кр., 5 сем., 

екз.) – додати 

 

 

 

Українознавст

во (5кр., 6 сем., 

екз.) – додати 

 

 

Історія 

світової 

культури (4кр., 

7 сем., екз.) 

 

Теорія 

культури (4кр., 

8 сем., екз.) 

 

Теорія та 

методологія 

суспільного 

пізнання (4кр., 

7 диф. зал.) 

 

Методологія 

системного 

аналізу (3кр., 8 

сем., зал.) 

 

 

 

 

 

Навчальна 

практика 

(дослідницька) 

(3кр., 6 сем., 

зал.) – додати 

 

Виробнича 

практика (з 

фаху) (6кр., 8 



 

Атестація (3 кр.) 

– видалити 

сем., диф. зал.) 

Перерозподіл 

дисциплін, 

практик з циклу 

вибіркових до 

циклу 

обов`язкових 

освітніх 

компонентів 

– ініціатива 

гаранта та/або 

групи 

розробників 

освітньої 

програми, 

керівника та/або 

проектної групи 

спеціальності, 

науково-

педагогічних 

працівників 

кафедр, що 

задіяні у 

підготовці 

здобувачів вищої 

освіти відповідної 

освітньої 

програми; 

керівництва 

Університету, 

факультету/інсти

туту, інших 

зацікавлених 

сторін 

(здобувачів вищої 

освіти, 

роботодавців 

тощо); 

 

– об‘єктивні 

зміни 

інфраструктурног

о, кадрового 

характеру та/або 

інших ресурсних 

умов реалізації 

освітньої 

програми; 

Аксіологія 

(6кр., 4 сем., 

зал.) 

Аксіологія 

(4кр., 8 сем., 

екз.) 

вноситься до 

навчального 

плану, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31травня після 

позитивного 

рішення на 

засіданні 

кафедри та ін. 

структур згідно 

Положення про 

ОП 

Оновлення 

переліку 

дисциплін для 

вільного вибору 

студентами  

– ініціатива 

гаранта та/або 

групи 

розробників 

освітньої 

програми, 

керівника та/або 

проектної групи 

спеціальності, 

науково-

педагогічних 

працівників 

Феноменологія 

(4кр., 5 сем., 

зал.) – видалити 

 

 

Структуралізм і 

постструктуралі

зм (5кр., 6 сем., 

зал.) – видалити 

 

Ірраціональна 

філософія (5кр., 

Політичні 

технології та 

консалтинг 

(4кр., 5 сем., 

зал.) – додати 

 

Політичний 

аналіз та 

прогнозування 

(5кр., 6 сем., 

зал.) – додати 

 

вноситься до 

навчального 

плану та до 

каталогу 

вибіркових 

дисциплін 

університету, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31травня після 

позитивного 



кафедр, що 

задіяні у 

підготовці 

здобувачів вищої 

освіти відповідної 

освітньої 

програми; 

керівництва 

Університету, 

факультету/інсти

туту, інших 

зацікавлених 

сторін 

(здобувачів вищої 

освіти, 

роботодавців 

тощо); 

 

– об‘єктивні 

зміни 

інфраструктурног

о, кадрового 

характеру та/або 

інших ресурсних 

умов реалізації 

освітньої 

програми; 

7 сем., екз.) – 

видалити 

 

Філософська 

герменевтика 

(5кр., 8 сем., 

зал.) – видалити 

 

 

 

 

 

 

Основи 

соціального 

менеджменту 

(5кр., 8 сем., 

екз.) – видалити 

Соціальний 

аналіз і 

прогнозування 

(5кр., 7 сем., 

екз.) – додати 

 

Політична 

регіоналістика 

(5кр., 8 сем., 

зал.) – додати 

 

Релігійні 

процеси в 

Україні та світі 

(5кр., 8 сем., 

екз.) – додати 

 

Соціальний 

менеджмент 

(5кр., 8 сем., 

екз.) – додати 

рішення на 

засіданні 

кафедри та ін. 

структур згідно 

Положення про 

ОП 

Зміни розподілу 

годин у межах 

дисципліни: 

- Аудиторні 

години/самостій

на робота 

- лекції/семін

ари  

– ініціатива 

гаранта та/або 

групи 

розробників 

освітньої 

програми, 

керівника та/або 

проектної групи 

спеціальності, 

науково-

педагогічних 

працівників 

кафедр, що 

задіяні у 

підготовці 

здобувачів вищої 

освіти відповідної 

освітньої 

програми; 

керівництва 

Університету, 

факультету/інсти

туту, інших 

зацікавлених 

сторін 

(здобувачів вищої 

освіти, 

Основи 

наукових 

досліджень з 

навчальною 

практикою: 

лекції/семінари 

–1/2 

 

Німецька 

класична 

філософія: 

лекції/семінари 

–1/2 

 

Світова 

філософія ХІХ - 

поч. ХХ ст.: 

Аудиторні 

години/самостій

на робота – 1/1 

лекції/семінари 

– 1/1 

 

Вступ до 

загальної теорії 

систем: 

Аудиторні 

Основи 

наукових 

досліджень з 

навчальною 

практикою : 

лекції/семінар

и –2/1 

 

Німецька 

класична 

філософія: 

лекції/семінар

и –2/1 

 

Світова 

філософія ХІХ 

- поч. ХХ ст.: 

- Аудиторні 

години/самості

йна робота – 

1/2 

лекції/семінар

и – 2/1 

 

Вступ до 

загальної 

теорії систем: 

вноситься до 

навчального 

плану, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31травня після 

позитивного 

рішення на 

засіданні 

кафедри та ін. 

структур згідно 

Положення про 

ОП 



роботодавців 

тощо); 

 

 

години/самостій

на робота – 1/1 

лекції/семінари 

– 1/1 

 

Аудиторні 

години/самості

йна робота – 

1/2 

лекції/семінар

и – 2/1 

Зміна форми 

контролю: 

- Екзамен/з

алік 

 

– ініціатива 

гаранта та/або 

групи 

розробників 

освітньої 

програми, 

керівника та/або 

проектної групи 

спеціальності, 

науково-

педагогічних 

працівників 

кафедр, що 

задіяні у 

підготовці 

здобувачів вищої 

освіти відповідної 

освітньої 

програми; 

керівництва 

Університету, 

факультету/інсти

туту, інших 

зацікавлених 

сторін 

(здобувачів вищої 

освіти, 

роботодавців 

тощо); 

 

Філософські 

проблеми 

гуманітарних 

наук (3кр., 6 

сем., зал.) 

 

Теорія та 

методологія 

суспільного 

пізнання (5кр., 8 

сем., екз.) 

 

 

Філософські 

проблеми 

гуманітарних 

наук (4кр., 2 

сем., екз.) 

 

Теорія та 

методологія 

суспільного 

пізнання (4кр., 

7 диф. зал.) 

 

 

вноситься до 

навчального 

плану, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31травня після 

позитивного 

рішення на 

засіданні 

кафедри та ін. 

структур згідно 

Положення про 

ОП 

Зміна семестру 

викладання 

дисципліни, 

проведення 

навчальної 

(виробничої) 

практики  

– ініціатива 

гаранта та/або 

групи 

розробників 

освітньої 

програми, 

керівника та/або 

проектної групи 

спеціальності, 

науково-

педагогічних 

працівників 

кафедр, що 

задіяні у 

підготовці 

здобувачів вищої 

освіти відповідної 

освітньої 

Філософські 

проблеми 

гуманітарних 

наук (3кр., 6 

сем., зал.) 

 

Філософія 

Нового часу 

(3кр., 5 сем., 

екз.) 

 

Етика (4кр., 5 

сем., екз.) 

 

Соціальна 

філософія (3кр., 

6 сем., екз.) 

 

Філософські 

проблеми 

гуманітарних 

наук (4кр., 2 

сем., екз.) 

 

Філософія 

Нового часу 

(5кр., 3 сем., 

екз.) 

 

Етика (5кр., 6 

сем., екз.) 

 

Соціальна 

філософія 

(4кр., 4 сем., 

екз.) 

вноситься до 

навчального 

плану, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31травня після 

позитивного 

рішення на 

засіданні 

кафедри та ін. 

структур згідно 

Положення про 

ОП 



програми; 

керівництва 

Університету, 

факультету/інсти

туту, інших 

зацікавлених 

сторін 

(здобувачів вищої 

освіти, 

роботодавців 

тощо); 

 

 

Теорія та 

методологія 

суспільного 

пізнання (5кр., 8 

сем., екз.) 

 

Теорія та 

методологія 

суспільного 

пізнання (4кр., 

7 диф. зал.) 

Зміни у 

програмах 

дисциплін  

(кількість і 

перелік тем, 

послідовність їх 

вивчення, теми 

лабораторних 

занять, форми і 

методи контролю 

тощо) 

   вноситься до 

програми 

дисципліни, 

затверджується 

на засіданні 

кафедри, 

передається до 

навчально-

методичних 

комісій 

інституту/факуль

тету і 

затверджується 

на вченій раді 

інституту/факуль

тету 

Зміни у 

програмах 

практик 

(кількість і 

перелік тем, бази 

практик, форми і 

методи контролю 

тощо) 

   вноситься до 

програми 

практики, 

затверджується 

на засіданні 

кафедри, 

передається до 

навчально-

методичних 

комісій 

інституту/факуль

тету і 

затверджується 

на вченій раді 

інституту/факуль

тету 

Зміни змісту й 

форм контрою 

самостійної 

роботи у межах 

дисципліни/прак

тики 

   вноситься до 

програми 

дисципліни, 

затверджується 

на засіданні 

кафедри 

Зміни тем 

курсових робіт 

   вноситься до 

програми 

дисципліни, 



затверджується 

на засіданні 

кафедри 

Зміни тем 

дипломних робіт 

   вноситься до 

програми 

дисципліни, 

затверджується 

на засіданні 

кафедри 

 


