










Особливості програми Особливістю ОНП є прагнення зберегти спадкоємність 
між поколіннями науковців-філософів через подальший 
розвиток багаторічної традиції підготовки кафедрою 
філософії, соціології та релігієзнавства нових науково-
педагогічних кадрів спеціальності 033 «Філософія» на 

регіональному рівні. Важливою  особливістю ОНП є 
орієнтація на забезпечення якості вищої освіти; розвиток 
дослідницької, методологічної, комунікативної 
компетентностей; органічне поєднання професійної та 

вибіркової частин освітнього процесу; реалізацію під час 
навчання можливості проведення і апробації результатів 
наукових досліджень, що забезпечується збалансованим 
за рівнем досвіду і кваліфікації професорсько-

викладацьким складом. Як і освітня, так і наукова 
складові програми, покликані через навчання на 
дослідницькій основі забезпечити належну індивідуальну 
професійну підготовку фахівця, здатного розв’язувати 

комплексні проблеми науково-організаційного, 
дослідницько-інноваційного і прикладного характеру в 
галузі теоретичної, практичної діяльності філософа та 
викладацькій діяльності. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання  

Придатність до 

працевлаштування 

Види економічної діяльності (за КВЕД 009:2010):  

72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері 

суспільних і гуманітарних наук; 85.42 Вища освіта; 84.12 

Діяльність у сфері державного управління; 94.91 

Діяльність релігійних організацій. 

Випускники програми можуть виконувати зазначену 

професійну роботу (за ДК 003:2010): 

2310.2 Викладач вищого навчального закладу; 2443.1 

(23667) Науковий співробітник (філософія); 2443.1 

Науковий співробітник-консультант (філософія); 2443.2. 

Філософ; 2443.2. Консультант із суспільно-політичних 

питань (в партіях та інших громадських організаціях. 

Подальше навчання Можливість підвищувати кваліфікацію, брати участь у 
міжнародних програмах академічної мобільності, 
продовжувати навчання та роботу над наступним науково-
дослідним проектом для здобуття наукового ступеня 

доктора наук зі спеціальності 033 «Філософія». 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання У програмі використовуються такі основні методи 

навчання: проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, 
навчання на основі досліджень. Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій проблемного характеру, семінарів-
дискусій, практичних, лабораторних занять, самостійної 

роботи, індивідуальних науково-дослідних завдань, 
презентацій, змішаних форм навчання із використанням 
онлайн- технологій, дистанційного навчання, підготовки 
тез доповідей, статей, проєктів. Педагогічні навички 

насамперед набуваються під час семінарських занять з 
курсу «Інноваційні педагогічні технології у вищій освіті та 











1.1. Цикл загальної підготовки 

ОК1 Іноземна мова 9 1,2,3 Залік, 

Екзамен 

ОК2   Організація наукової діяльності  6  1-2  Залік  

ОК3   Філософія і методологія науки  3  1  Екзамен  

ОК4   Інноваційні педагогічні 

технології у вищій освіті та 

професійна етика 

3  1  Залік  

 Разом 21   

1.2. Цикл професійно-наукової підготовки 

ОК5 Світова філософія як школа думки 6  1,2  Залік, Екзамен   

ОК6 Актуальні проблеми сучасної 

етики 

6  1,2  Залік, Екзамен   

ОК7  Управління науково-

дослідницькими проєктами  

3  2  Залік  

ОК8 Інформаційно-аналітичні 

технології в наукових пошуках 

3 2 Екзамен 

 Разом 18   

1.3. Цикл практичної підготовки 

ОК9  Педагогічна практика  3  4  Залік  

 Всього 3   

 Разом 42   

2. Вибіркові навчальні дисципліни 

ВК10  Теоретичні основи соціальної 
філософії і соціального 
прогнозування 
 

3 3 Екзамен 

ВК11 Людинотворча сутність культури 3 3 Екзамен 

ВК12 Академічна доброчесність як 

чинник актуалізації гідності 
особистості 

3 3 Екзамен 

ВК13 Дидактика філософії 3 3 Екзамен 

ВК14  Теорія прийняття моральних 

рішень 

3 4 Залік 

ВК15 Синергетична методологія в 

дослідженні феномену моралі 

3 4 Залік 

ВК16 Критичне мислення 3 3 Залік 












