Код і назва спеціальності(напряму): 033 «Філософія»
Назва спеціалізації:
Код і назва галузі знань: 03 «Гуманітарні науки»
Кваліфікація: бакалавр філософії.
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС.
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) відповідає шостому кваліфікаційному
рівню Національної рамки кваліфікацій України.
Вимоги до попереднього рівня освіти: особа має право здобувати ступінь бакалавра за
умови наявності в неї повної загальної середньої освіти або освіти за освітньою програмою
молодшого бакалавра. За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна
нострифікація.
Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається особі, яка
успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію. Випускна атестація здійснюється
оцінюванням ступеню сформованості компетентностей. Форма атестації – складання
комплексного атестаційного іспиту.
Програмні результати навчання: на основі поглибленої загальнокультурної підготовки
використовувати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання щодо
узагальненого об’єкта діяльності, вирішувати типові професійні завдання, які передбачені для
відповідних посад, у певній галузі теоретично-консультативної або викладацької діяльності;
виконувати обмежену кількість виробничих функцій, пов’язаних з циклом існування об’єкта
діяльності, діяти відповідно до заданого алгоритму, що містить процедуру часткового
конструювання відповідних операцій. Теоретична професійна діяльність: знати сучасний стан і
сучасні проблеми філософії; аналізувати історичні процеси, події, факти, володіти навичками
аналізу культурного буття, володіти основними методами та навичками обміну інформацією за
допомогою глобальної комп’ютерної мережі “Інтернет”, використовувати концептуальні знання
для розв’язання нескладних стандартних задач і проблем галузі; оперувати основними
поняттями та категоріями філософії. Організаційна професійна діяльність: використовувати
теорії, принципи, методи та поняття філософських та гуманітарних наук в навчанні та
професійній діяльності; доносити до нефахівців інформацію про провідні філософські ідеї,
проблеми та їх рішення, а також власний досвід у галузі професійної діяльності. Управлінська
професійна діяльність: здійснювати моніторинг сучасних філософських проблем та наукових
тенденцій з їх вивчення та розв’язання.
Здатність до працевлаштування: Бакалавр спеціальності 033 «Філософія» може
займати посади в середніх та середньо-спеціальних навчальних закладах, компаніях,
підприємствах, а саме: викладача, консультанта із суспільно-політичних питань (в громадських
організаціях), фахівця із зв'язків з громадськістю та пресою.
Доступ до подальшого навчання: бакалавр спеціальності 033 «Філософія» може
продовжувати навчання за другим освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра філософії в
галузях 03 «Гуманітарні науки», 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Випускна кафедра: кафедра філософії;
Інститут/факультет: юридичний факультет
Керівник освітньої програми: професор, кандидат філософських наук Ополонін А.М.,
aopolonin@movr.ru; р. т. 0645240342

