
ПРОТОКОЛ № 1 
 

засідання навчально-методичної комісії  
філософського факультету 

   
                       

          від 20 жовтня 2014 року  
 
 
Присутні члени президії:  
1.Приходько Володимир Володимирович – голова; 
2.Комаха Лариса Григорівна – заступник декана; 
3.Зелінська Ірина Леонідівна – секретар. 
 
Присутні члени комісії:  
Представники від кафедр: 
4.Предко Олена Іллівна – кафедра релігієзнавства; 
5.Петренко Ігор Ігорович – кафедра політичних наук; 
6.Бобошко Наталя Миколаївна – кафедра історії філософії; 
7.Зубчик Олег Анатолійович – кафедра державного управління; 
8.Маслікова Ірина Ігорівна – кафедра етики, естетики і культурології; 
9.Петрущенков Сергій Петрович – кафедра методології науки; 
10.Сєрова Юлія Володимирівна – кафедра філософії гуманітарних наук; 
11.Вдовиченко Георгій Валерійович – кафедра української філософії і 
культури; 
12.Внучко Світлана Миколаївна – кафедра політології. 
 
 

Порядок денний 
 

1. Засади роботи навчально-методичної комісії. 
Доповідають: Комаха Л.Г.- заступник декана, доцент кафедри логіки, 
Приходько В.В.- голова комісії, доцент кафедри філософії. 
 
2. Створення робочих груп навчально-методичної комісії. 
Доповідає: Приходько В.В.- голова комісії, доцент кафедри філософії. 
 
3. Різне. 
 

1. СЛУХАЛИ: доцента кафедри логіки, заступника декана Комаху Л.Г. 
Вона   представила президію навчально-методичної комісії затверджену 
деканатом факультету. 

2. доцента кафедри філософії, голову навчально-методичної комісії 
Приходька В.В., який розповів про засади роботи навчально-методичної 
комісії філософського факультету. Зазначив, що структуру прийняття 



рішень,  втілює спочатку поступальний, а потім зворотній рух від 
рішення робочої групи до рішення загального засідання НМК та , 
зрештою, до рішення вченої ради факультету. Ознайомив присутніх 
членів комісії з самою структурою функціонування НМК, яка складається 
з чотирьох робочих груп: 1. Робоча група з проектів навчальних планів; 2. 
Робоча група з проектів навчальних і робочих програм; 3. Робоча група з 
експертних оцінок навчальної літератури ; 4. Робоча група з експертних 
оцінок якості викладання. 
 

УХВАЛИЛИ: Інформацію доповідачів прийняти до відома.  
 
 
 
2.СЛУХАЛИ: Про створення робочих груп.  

 
ВИСТУПИЛИ:  
доцент кафедри філософії, голова навчально-методичної комісії  Приходько 
В.В., який запропонував членам комісії приєднатись до однієї з груп. 

 
УХВАЛИЛИ: Затвердити такий склад робочих груп: 

1.Робоча група з проектів навчальних планів:  
 Петренко Ігор Ігорович – кафедра політичних наук; 
 Маслікова Ірина Ігорівна – кафедра етики, естетики і 

культурології; 
 Предко Олена Іллівна – кафедра релігієзнавства; 

 
 

 2. Робоча група з проектів навчальних і робочих програм: 
 Бобошко Наталя Миколаївна – кафедра історії 

філософії; 
 Сєрова Юлія Володимирівна – кафедра філософії 

гуманітарних наук; 
 

 
3. Робоча група з експертних оцінок навчальної 
літератури: 

 Внучко Світлана Миколаївна – кафедра політології. 
 Вдовиченко Георгій Валерійович – кафедра української 

філософії і культури; 
 
 

4. Робоча група з експертних оцінок якості викладання: 
 Петрущенков Сергій Петрович – кафедра методології 

науки; 



 Зубчик Олег Анатолійович – кафедра державного 
управління; 
 

 
 
  
Заступник декана 
 з навчальної роботи                                                          доц. Комаха Л.Г. 
 
 
Голова комісії        доц. Приходько В.В. 
 
 
Секретар          Зелінська І.П. 


