
 Пропозиції та зміни, що вносяться в ОП «Філософія» другого (маг.) рівня, 2022 

№ 

з/п  

Пропозиція  

 

Автор (хто 

вносить)  

Дата 

внесе

ння  

 

Запроваджені зміни  

 

Документ, 

дата 

затвердже

ння  

 

1. І. Внести зміни в шаблон та 

зміст ОП відповідно до рішень 

та наказів ДДПУ за 

результатами проведених 

акредитаційних експертиз ОП 

маг.рівня  

1. Переглянути крайню дату 

розгляду/перегляду та 

затвердження ОП вченою 

радою ДДПУ - червень 2022р. 

(тобто до початку вступної 

компанії).  

- додати до ОП таблицю 

пропозицій та внесення змін  

1. Компетентності (ЗК, СК, 

ПК) та ПРН розділити на ті, 

що визначаються Стандартом 

ВО спец-ті та угоджуються з 

Проф. стандартом, та ті, що 

формуються розробниками 

ОП самостійно відповідно до 

предметної спеціальності 

2. Додати в ОП «Матрицю 

відповідності 

компетентностей та 

результатів навчання 

дескрипторам НРК (знання, 

уміння, комунікація, 

автономність)» (після К та 

ПРН). 

 3. У структурі обов’язкової 

частини ОП передбачити 

розподіл ОК на цикли 

загальної та професійної 

підготовки. 

 4. Внести зміни в перелік та 

обсяг 

загальноуніверситетських 

дисциплін, що є 

обов’язковими та спрямовані 

на забезпечення загальної і 

псих. -пед. складової 

підготовки за другим (маг.) 

рівнем Загальна підготовка: 

ОК 1. Сучасні інформаційні 

технології (для професійної 

Гарант ОП  

На підставі 

Наказу 

ДДПУ №13 

від 

13.01.22 

«Щодо 

вдосконал. 

ОП» (за 

рез. акред 

експертиз);  

- Наказу 

ДДПУ від 

28.01.22 

«Щодо 

затверджен

н я 

переліку 

обов’язков

их 

дисциплін»

; згідно 

рекоменда

цій НМВ; 

З 

28.01.

2022. 

1. Визначено крайньою датою 

перегляду та затвердження ОП 

вченою радою ДДПУ - червень 

2022р.;  

- додано до ОП Таблицю 

пропозицій та внесення змін  

- Передумови вступу подано 

згідно з Правилами вступу 2022 

року – вступне фахове 

випробування в ЗВО та 

мотиваційний лист  

2. Компетентності (ЗК, СК, ПК) 

та ПРН розподілено на: ті, що 

визначаються Стандартом ВО 

033 Філософія, та ті, що 

формуються розробниками ОП 

самостійно.  

3. Додано в ОП «Матрицю 

відповідності компетентностей 

та програмних результатів 

навчання ОП дескрипторам 

НРК (знання, уміння, 

комунікація, автономність)» 

(після К та ПРН) 

4. У структурі обов’язкової 

частини ОП виначено цикли 

загальної та професійної 

підготовки.  

5. Внесено зміни в перелік та 

обсяг загальноуніверситетських 

дисциплін, що є обов’язковими 

до вивч. та спрямовані на 

забезпечення заг. та псих. -пед. 

складової підготовки за другим 

(маг.) рівнем 

 Загальна підготовка: 

 ОК 1. Сучасні інформаційні 

технології (для проф. 

діяльності) (3 кр. )  

Професійна підготовка: 

ОК 4. Історія філософії (6 кр.) 

ОК 5. Вступ до філософської 

антропології (4 кр.) 

ОК 6. Соціальна філософія та 

філософія історії (6 кр.) 

ОК 7. Методологія та методика 

Прот. 

засід. каф. 

№ 9 від 

16.06. 

2022 



діяльності) (3 кр. ) 

Професійна підготовка: 

ОК 4. Історія філософії (6 кр.) 

ОК 5. Вступ до філософської 

антропології (4 кр.) 

ОК 6. Соціальна філософія та 

філософія історії (6 кр.) 

ОК 7. Методологія та 

методика викладання 

філософії та суспільних 

дисциплін (4 кр.) 

ОК 8. Риторика та теорія 

комунікації (3 кр.) 

ОК 9. Філософсько-кліничний 

дискурс ХХ ст. (4 кр.) 

ОК 10. Сучасна світова 

філософія (7 кр.) 

ОК 11. Логіка та теорія 

аргументації (5 кр.) 

ОК 12. Теоретична філософія 

(6 кр.) 

ОК 13. Українська філософія: 

історія та сучасність (4 кр.) 

5. Вибіркову частину 

забезпечити в обсязі не менше 

25% (22,5 кр.), де передбачити 

відображення моделі вибору 

вибіркових компонентів (ВК)  

6. Орієнтовні переліки 

пропонованих вибіркових 

дисциплін подати у Додатках. 

викладання філософії та 

суспільних дисциплін (4 кр.) 

ОК 8. Риторика та теорія 

комунікації (3 кр.) 

ОК 9. Філософсько-кліничний 

дискурс ХХ ст. (4 кр.) 

ОК 10. Сучасна світова 

філософія (7 кр.) 

ОК 11. Логіка та теорія 

аргументації (5 кр.) 

ОК 12. Теоретична філософія (6 

кр.) 

ОК 13. Українська філософія: 

історія та сучасність (4 кр.) 

6. Вибіркову частину 

забезпечено в обсязі не менше 

25% - (23 кр.), та відображено 

модель вибору вибіркових 

компонентів (ВК). Усі вибіркові 

компоненти плануються 

викладатися у другому 

семестрі. 

7. Орієнтовні переліки 

запропонованих вибіркових 

дисциплін подано у Додатках: 

А – ДШВ; Б. – ДФВ. 

2. Про оновлення складу робочої 

групи ОП 

Гарант ОП 15.06. 

2022 

Затверджено оновлений склад 

робочої групи ОП 033 

Філософія:  

1. Мартинов Роман 

Сергійович, диплом в/о за 

спец.: Психологія, кандидат 

філософських наук зі 

спеціальності 09.00.03 – 

соціальна філософія та 

філософія історії (033 

Філософія), доцент кафедри 

філософії, історії та соціально-

гуманітарних дисциплін ДВНЗ 

«Донбаський державний 

педагогічний університет». 

Стаж науково-педагогічної 

роботи - 17р. 

2. Алієва Ольга Георгієвна, 

диплом в/о за спец.: Педагогіка 

та психологія (дошкільна), 

кандидат філософських наук зі 

Прот. 

засід. каф. 

№ 9 від 

16.06. 

2022 



спеціальності 09.00.03 – 

соціальна філософія та 

філософія історії (033 

Філософія), доцент кафедри 

філософії, історії та соціально-

гуманітарних дисциплін ДВНЗ 

«Донбаський державний 

педагогічний університет». 

Стаж науково-педагогічної 

роботи 30 р. 

3. Дьяковська Галина 

Олександрівна, диплом в/о за 

спец.: Слов`янський державний 

педагогічний університет за 

спеціальністю 7.010103 

Педагогіка і методика середньої 

освіти. Українська мова і 

література та мова і література 

(англійська). Диплом 

спеціаліста з відзнакою; 

кандидат філософських наук зі 

спеціальності 09.00.03 - 

соціальна філософія та 

філософія історії (033 

Філософія); доцент кафедри 

філософії, історії та соціально-

гуманітарних дисциплін ДВНЗ 

«Донбаський державний 

педагогічний університет». 

Стаж роботи 15 р. 

4. Скиртач Віолетта 

Михайлівна, диплом в/о за 

спец.: викладач соціально-

політичних дисциплін, 

кандидат філософських наук зі 

спеціальності за спеціальністю 

09.00.01 – онтологія, 

гносеологія, феноменологія 

(033 Філософія), доцент 

кафедри філософії, історії та 

соціально-гуманітарних 

дисциплін ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний 

університет». Стаж науково-

педагогічної роботи - 34 р. 

3. Про оновлення складу робочої 

групи ОП стейкхолдерів - 

 15.06. 

2022 

Затверджено оновлений склад 

робочої групи ОП 

стейкголдерів:  

1. Богданова Наталія 

Григоровна, доктор 

філософських наук, професор 

кафедри освітніх технологій та 

Прот. 

засід. каф. 

№ 9 від 

16.06. 

2022 



охорони праці Навчально-

науковий професійно-

педагогічний інститут 

Української інженерно-

педагогічної академії, м. Бахмут 

2. Дубініна Віра Олександрівна, 

доктор філософських наук, 

доцент, завідувачка кафедри 

філософії та суспільних наук 

Полтавського державного 

медичного університету  

3. Массабутіна Ольга 

Володимирівна, головний 

спеціаліст відділу з питань 

взаємодії з органами місцевого 

самоврядування управління із 

забезпечення взаємодії з 

органами самоврядування 

Донецької обласної державної 

адміністрації 

4 Рекомендація збільшити 

кількість кредитів на фахові 

освітні компоненти, які 

сприяють практиці 

європейської  та 

євроатлантичної інтеграції 

України, зокрема 

спроможності проводити 

світоглядний аналіз  та етико-

ціннісну експертизу 

інтеграційних процесів.  . 

Богданова 

Наталія 

Григоровна

, доктор 

філософськ

их наук, 

професор 

кафедри 

ОТОП 

ННПІ 

УАПА  

15.06. 

2022 

Взята до уваги пропозиція 

стейкголдера 

Прот. 

засід. каф. 

№ 9 від 

16.06. 

2022 

5 Про залучення до складу 

робочої групи ОП 

стейкхолдерів 

Гарант ОП 28.09. 

2022 

Включена до складу робочої 

групи ОП стейкголдер: 

Дьяковська Томара 

Володимирівна, здобувач ОП 

«Філософія», спеціальності 033 

- Філософія, 1 курс 

 

Прот. 

засід. каф. 

№ 2 від 

29.09. 

2022 

 

Завідувач кафедри кафедри філософії, історії та  

соціально-гуманітарних дисциплін                                       В.А. Федь  

 

Гарант освітньої програми «Філософія»                                      Р.С. Мартинов  


