
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Наукового товариства аспірантів та студентів кафедри філософії 

НТУ «ХПІ» від 22  березня 2021 року 

Керівник  – Владленова І.В., д.філос. н., професор кафедри філософії. 

Присутні: аспіранти кафедри філософії: Глущенко Євген Вячеславовіч,  Коростильов 

Генадій Леонідович, Лобас Вікторія Володимирівна, Семко Михайло Олександрович, 

Трусей Леонід Гаврилович, Фідровська Марія Георгіївна, Чалапко Володимир Вікторович, 

Шаблевська Ірина Юріївна.  

Запрошені: немає 

Порядок денний: 1. Обговорення завдань та загальної концепції НТАС та шляхи допомоги 

та захисту інтересів осіб, які навчаються на кафедрі філософії щодо питань наукової 

діяльності. 2. Обговорення учбового процесу та  ОНП, шляхи удосконалення учбового 

процесу Про організацію наукової роботи кафедри філософії. 3. Моніторинг. 3. - організація 

наукових заходів на кафедрі філософії НТУ «ХПІ», в тому числі, наукових консультацій, 

круглих столів, конференцій, методичних та наукових семінарів:  

Слухали: проф. І.В. Владленову, асп. Л.Г. Трусея, асп., викл. Є.В. Глущенко. 

Виступили:  

проф. І.В. Владленової з доповіддю щодо моніторингу освітньої діяльності та 

удосконалення ОНП,  анкети-опитування та пропозиції аспірантів кафедри філософії. І.В. 

Владленова зазначила, що існує необхідність у вдосконаленні ОНП, звернула особливу 

увагу на забезпечення для здобувачів можливості академічної мобільності через навчання, 

проходження практики та виконання досліджень в університетах нашої країни та 

закордону, необхідності інтенсифікації роботи над публікаціями та апробаціями 

дисертаційного дослідження. Зазначила про необхідність посилити ОПП щодо впровадження 

дисциплін з базових філософських дисциплін, що було виявлено під час мониторингу. 

Відзначила необхідність організації НТАС в процесе вдосконалення наукової та навчальної 

роботи аспірантів.  

Трусей зазначив, що хотів би послухати спецкурс  філософських напрацювань 20-21 

ст. Зазначив, що не виникає труднощів з оформленням наукових праць, але треба постійно 

уточнювати нові вимоги, в тому числі, оформлення списку літератури; хотілось би 

послухати семінари з методології наукового дослідження та поспілкуватися з харківськими 

філософами.  

Є.В. Глущенко зазначив необхідність розробки нових сучасних тем з філософської 

проблематики, в тому числі, проблеми штучного інтелекту, когнітивістики та проблеми 

людини (в контексті світу речей, техніки і т.п.), також зазначив, що хотів би поспілкуватися 

із вітчизняними філософами, в тому числі, із інших міст, що дало б змогу більш чіткіше 

розуміти ідеї, які поєднують філософів України. Зазначив, що хотів би влаштовувати дискусії 

з актуальних філософських тем 

Ухвалили:  

1. Завдання та загальну концепцію НТАС та шляхи допомоги та захисту інтересів осіб, які 

навчаються на кафедрі філософії щодо питань наукової діяльності.  

2. Шляхи вдосконалення навчального процесу та  ОНП. 

3.  Організацію наукової роботи аспірантів кафедри філософії.  

4. План роботи  наукових заходів, в тому числі, наукових консультацій, круглих столів, 

конференцій, методичних та наукових семінарів. 

5. Зібрати необхідну корисну інформацію та довідковий матеріал на сайте кафедри 

філософії. 



6. Посилити тенденції, спрямовані на  фундаментальні філософські знання та сучасний стан 

проблем в філософії в навчальному процесі. 

7. Задіяти різні механізми допомоги  в науковій діяльності аспірантів. 

За результатами зустрічі сформовані рекомендації щодо покращення навчального процесу, 

координації дій аспірантів з викладачами кафедри філософії та необхідність  обговорення 

ухвалених рішень на кафедрі філософії.  

 

 

Керівник Наукового товариства аспірантів 

 та студентів кафедри філософії                                                   проф. Іліана ВЛАДЛЕНОВА 

НТУ «ХПІ»  

Секретар                                                                                             ст. викл. Марія ФІДРОВСЬКА 


