Код і назва спеціальності(напряму): 033 «Філософія»
Назва спеціалізації:
Код і назва галузі знань: 03 «Гуманітарні науки»
Кваліфікація: магістр філософії
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень вищої освіти: другий (магістерський) відповідає сьомому кваліфікаційному
рівню Національної рамки кваліфікацій України
Вимоги до попереднього рівня освіти: особа має право здобувати ступінь магістра за
умови наявності в неї ступеня бакалавра або спеціаліста за відповідною або спорідненою
гуманітарною спеціальністю. За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні,
необхідна нострифікація.
Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту рівня магістра
видається особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію. Випускна
атестація здійснюється оцінюванням ступеню сформованості компетентностей. Форма атестації
– захист випускної роботи.
Програмні результати навчання: використовувати концептуальні знання, включаючи знання
сучасних досягнень, для розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем галузі;
використовувати теорії, принципи, методи та поняття філософських та гуманітарних наук в
навчанні та професійній діяльності; збирати та інтерпретувати інформацію та обирати методи й
інструментальні засоби для вирішення професійних завдань; застосовувати інноваційні підходи
для вирішення професійних завдань; доносити до фахівців і нефахівців інформацію про провідні
філософські ідеї, проблеми та їх рішення, а також власний досвід у галузі професійної
діяльності; управляти комплексними діями або проектами; формувати комунікаційну стратегію;
використовувати іноземну мову на професійному рівні; відповідати за професійний розвиток
окремих осіб та/або груп осіб; відповідати за прийняття рішень у непередбачуваних умовах;
навчатись із високим рівнем автономності. Теоретична професійна діяльність: знати сучасний
стан і сучасні проблеми філософії; використовувати знання для філософського осмислення,
аналізу особливостей та прогнозування тенденцій розвитку сучасної епохи; оперувати
основними поняттями та категоріями філософії у контексті онтологічної, гносеологічної та
методологічної проблематики. Організаційна професійна діяльність: використовувати методи
сучасного філософського пізнання в розробці філософсько-наукової проблематики; самостійно
шукати, знаходити, аналізувати та узагальнювати інформацію про сучасну філософську
проблематику; аналізувати світоглядні процеси в Україні та інших країнах. Управлінська
професійна діяльність: планувати складові аналітичної та організаційної діяльності;
здійснювати моніторинг сучасних філософських проблем та наукових тенденцій з їх вивчення та
розв’язання.
Здатність до працевлаштування: Магістр спеціальності 033 «Філософія» може займати
посади в інститутах, компаніях, підприємствах: викладача, консультанта та експерта із
суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях), фахівця із зв'язків з
громадськістю та пресою, наукового співробітника (філософія).
Доступ до подальшого навчання: Магістр спеціальності 033 «Філософія» може
продовжувати навчання за третім освітньо-кваліфікаційним рівнем доктора філософії в галузях
03 «Гуманітарні науки», 02 «Культура і мистецтво», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 04
«Богослов’я», 01 «Освіта».
Випускна кафедра: кафедра філософії;
Інститут/факультет: юридичний факультет
Керівник освітньої програми: професор, доктор філософських наук Єременко О.М.,
alyeremenko@gmail.com; р. т. 0645240342

