
Освітньо-наукова програма «Філософія» ОР Магістр 

 

Мета ОНП 

 

 Надати здобувачам освіту в царині філософії із широким доступом до 

працевлаштування; 

 Підготувати студентів із особливим інтересом до певних царин науки і освіти; 

 Надати здобувачам знання та компетентності для продовження навчання на третьому 

(докторському) освітньо-науковому рівні вищої освіти.  

 

Головні фокуси ОНП 

 

 Вчення і концепції філософії в їх історичному розвитку та системнотеоретичному 

     вигляді; 

 Вплив філософських ідей на розвиток людини, суспільства, культури;  

 Комплекс ідей, понять, категорій, теорій, концепцій, принципів, методів філософії;  

 Функціонування і трансформація інтелектуальних практик.  

 

Фахово-орієнтовані блоки 

 

 Теоретична і практична філософія;  

 Історія філософії та логіка; 

 Етика та естетика. 

 

Особливості програми 

 

 Асистентська практика у ЗВО; 

 Науково-дослідна практика в академічних наукових організаціях. 

 

Кому варто обрати навчання за ОНП «Філософія»? 

1. Тим, хто прагне до розв’язання складних задач та проблем у царині теоретичної та 

практичної філософії.  

 Філософська герменевтика; 

 Філософська антропологія; 

 Філософські теорії комунікації;  

 Філософія мови;  

 Філософія тілесності;  

 Соціальна і моральна епістемологія;  

 Практична філософія; 

 Прагматизм у сучасній філософії. 

2. Тим, кого цікавить проблематика як класичної, так і сучасної історії філософії  

 Аналітична філософія; 

 Філософія країн Центральної та Східної Європи; 

 Семантичні теорії філософських культур Сходу; 

 Київська філософська традиція. 

3. Тим, у кого є бажання зануритися у проблематику логіки та дисциплін логічного циклу. 

 Філософія логіки; 

 Сучасне логічне знання; 



 Критичне мислення; 

 Теорія і практика аргументації; 

 Історія логіки. 

4. Тим, кого цікавить проблематика етики та естетики. 

 Професійна і корпоративна етика; 

 Сучасні естетичні практики; 

 Етична думка в Україні. 

5. Тим, кого цікавлять міждисциплінарні дослідження, де розгляд філософської 

проблематики поєднується з проблематикою з інших наукових царин: 

 Наука і релігія; 

 Філософія права, логіка, юридична аргументація; 

 Логіка і сучасне наукове знання; 

 Методи логіки в історії філософії; 

 Сучасні візуальні практики і комунікація. 

Де працюють випускники програми «Філософія»? 

Після завершення навчання студенти отримають професійну кваліфікацію:  

 

 2310.2 Викладач закладу вищої освіти; 

 2443.2 Експерт із суспільно-політичних питань. 

 

Це надає випускнику програми можливість працювати у: 

 закладах вищої освіти та інших освітніх установах (викладач); 

 науково-дослідних установах (науковий співробітник); 

 громадських та самоврядних організаціях; 

 органах державної служби та управління; 

 установах культури та мистецтва;  

 засобах масової інформації. 

 

Умови вступу – 2022 

 

1. Загальні умови вступу та правила прийому 

 

vstup.knu.ua/images/2022/Правила_прийому_2022.pdf 

 

2. Загальна інформація  

 

 Форма навчання – денна 

 Тривалість навчання – 1, 9 роки 

 Обсяг освітньої програми – 120 кредитів ЄКТС 

 Ліцензійний обсяг – 25 місць 

 

Гарант ОНП «Філософія» 

 

Ірина Хоменко – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри логіки. 

 

 


