Спеціальність 033 Філософія
Кваліфікація, що присвоюється:
Бакалавр філософії
Рівень кваліфікації:
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування:
Немає, зарахування проводиться за загальними умовами вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального,
неформального, неофіційного):
Немає
Профіль програми:
Бакалаврська програма реалізує модель філософської освіти, що передбачає поєднання
загальногуманітарної, природничо-наукової та професійної і практичної складових,
забезпечуючи ґрунтовне знання студентами історії світової філософії, сучасної філософської
думки, класичних і актуальних філософських першоджерел.
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів розрахована на 4 роки навчання
і передбачає опанування нормативними і вибірковими навчальними дисциплінами
професійно-практичного, гуманітарного, природничо-наукового і соціально-економічного
спрямування в обсязі 240 кредитів ЄКТС, з них: нормативного блоку 180 кредитів,
варіативного – 60 кредитів.
Ключові результати навчання:
1. Знання з предметної області

розуміння сутності філософії та її ролі в історії культури;

знання специфіки взаємин філософії з іншими формами духовного життя людства
(релігією, наукою, мистецтвом);

знання основних етапів розвитку світової філософської думки від античності до
сьогодення

володіння проблематикою основних філософських дисциплін;

розуміння історичності людського буття, багатоманітності культур і цивілізацій;

знання основних етапів розвитку науки та критеріїв науковості, розуміння ролі науки
в розвиткові цивілізації, сутності та значущості наукової раціональності;

історія та особливості формування знання та пізнання в сучасній науковій думці










2. Практичні уміння і навички
навички наукового пізнання і логічного мислення;
навички пошуку та опрацювання джерел;
навички аналізу та інтерпретації гуманітарних (передусім – філософських) текстів;
навички самостійного навчання та постійного підвищення фахової компетентності;
навички наукових досліджень у галузі гуманітаристики (передусім – філософії);
уміння застосовувати загальногуманітарні знання у практичній діяльності та сфері
освіти;
уміння готувати аналітичні та довідково-інформаційні матеріали з суспільствознавчих
і гуманітарних питань;
навички вільної комунікації українською та іноземними мовами;

Професійні профілі випускників:
Бакалавр філософії може займати такі посади:

консультант в галузі суспільно-гуманітарних наук;

вчитель середнього навчально-виховного закладу;

асистент;

методист у галузі освіти (методист);

секретар адміністративних органів:



помічник керівників (референт; рецензент з основної діяльності; секретар
адміністративний тощо).

Доступ до подальшого навчання:
Бакалавр може продовжити навчання у магістратурі для подальшого здобуття повної вищої
освіти зі спеціальності «Філософія»
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки:
Оцінювання знань студентів здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою
оцінювання
Вимоги до випуску:
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів та успішно складений державний
екзамен.
Форма навчання:
Денна, заочна
Директор програми:

Декан історичного факультету
Кандидат історичних наук, професор

Тимошенко Л.В.

