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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності № 033 "Філософія"  
 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича філософсько-теологічний факультет 

кафедра філософії 

 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації 

мовою оригіналу 

Перший ступінь вищої освіти 

за кваліфікацією бакалавр філософії 

 

Офіційна назва 

освітньої 

програми 

«Філософія» 

 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС,  

термін навчання 4 роки 

Наявність 

акредитації 

 

Цикл/рівень 
 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, шостий 

кваліфікаційний рівень Національної рамки кваліфікацій 

НРК України – 7 рівень,  FQ-EHEA – першийий цикл,  

ЕQF-LLL – 6 рівень 
Передумови Наявність повної загальної середньої освіти 
Мова(и) 

викладання 
Українська 

Термін дії 

освітньої 

програми 

2017-2023рр. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення 

опису освітньої 

програми 

Сайт кафедри філософії 

 

http://www.philosophy.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/05%20naw4%20p

rozes  

2 – Мета освітньої програми 

Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі 

філософія за спеціальністю 033 «Філософія», здатних розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері сучасної філософії. 

Надати майбутнім фахівцям ґрунтовну гуманітарну підготовку: 

розуміння основних закономірностей розвитку природи і суспільства та 

місця людини у світі; усвідомлення ролі та значення філософії в історії 

людства; володіння базовою історико-філософської освіти; обізнаність в 

актуальних проблемах сучасної гуманітаристики загалом і філософської 

думки зокрема; оперування навичками аналізу та інтерпретації тексту; 

усвідомлення значущості загальнолюдських цінностей та етичних норм; 

вільне знання державної та іноземних мов; володіння сучасними 

інформаційними технологіями та вміння застосовувати їх у професійній 

http://www.philosophy.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/05%20naw4%20prozes
http://www.philosophy.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/05%20naw4%20prozes
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діяльності. 
3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна 

область (галузь 

знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки; 

Спеціальність: 033. Філософія 

 

Предметна область філософії: 

філософська думка в її історичному розвитку й 

наявному стані та в системно-теоретичному вигляді – як 

фундаментальний спосіб культурної рефлексії та осягнення 

засад буття, пізнання і людської діяльності, забезпечення 

автономії розуму, відкриття можливостей мислення та 

інтелектуального пошуку, самовизначення людини. 
Об’єктами вивчення є:  

- вчення і концепції філософії;  

- досвід розвитку мислення в його історичному 

різноманітті;  

- вплив філософських ідей на розвиток суспільства, 

культури і самоствердження людини.  

Об’єктами професійної діяльності є:  

- на освітньому рівні – діяльність у сфері освіти; 

- на аналітично-інформаційному рівні – аналітично-

інформаційні агенції та інституції;   

- на організаційно-управлінському рівні – регулювання у 

галузі освіти, культури та інших соціально-гуманітарних 

галузях;  

- на експертно-консультативному рівні – експертиза з 

фахових питань в галузі філософії та соціально-

гуманітарних питань в органах державної влади,  

культурних інститутах, партіях та інших громадських 

організаціях і фондах. 

Цілі навчання: 

- системне опанування основ філософії (обізнаність 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в 

існуючих у розвиткові філософської думки традиціях, 

вченнях, теоріях, концепціях, методологіях, підходах, 

стратегіях);  

- набуття навичок, що формують вправність мислення, 

розвиненість рефлексії, здатність до інтелектуальної 

комунікації, мовно-текстологічну здатність та особисту 

ціннісно-вольову налаштованість;  

- опанування навичок  викладання філософських 

дисциплін (за наявності в освітній програмі циклу 

психолого-педагогічних та методичних дисциплін і 

проходження відповідних практик) і використання 

потенціалу науково-гуманітарного горизонту мислення у 
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розв’язанні філософських проблем. 

Теоретичний зміст предметної області: система ідей, 

понять, категорій, теорій, концепцій, гіпотез, принципів, 

методів дослідження щодо виникнення та розвитку 

філософської думки; функціонування та трансформації 

інтелектуальних практик. 

Методи, методики та технології (якими має оволодіти 

здобувач вищої освіти для застосовування на практиці): 

філософські методи, загальнонаукові методи, а також 

методологічні підходи сучасної філософії. 
Орієнтація 

освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма бакалавра. 

Надання студентам фахових знань, умінь і навичок, 

необхідних для здійснення професійного фундаментального 

наукового дослідження й аналізу отриманих результатів, які 

мають новизну та практичне значення у сфері сучасної 

філософії та методології науки. 

Освітня 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.  

Процес навчання спрямовано не лише на здобуття знань 

у галузі філософії, а й на оволодіння навичками 

самостійного критичного мислення, розвиток аналітичних 

здібностей, ораторської майстерності, здатності до 

комунікації, творчої діяльності та наукових студій. 

Студенти програми мають можливість опанувати латину та 

греку; вдосконалити знання англійської мови. 
Основний фокус 

освітньої 

програми та 

спеціалізації 

Підготовка освітянських фахівців в галузі гуманітарних 

наук, спеціальності філософія, 

Ключові слова: філософія, гуманітарні науки. 

Здобуття вищої освіти в галузі філософії, спеціальності 

«Філософія». 

Програма спрямована на здобуття студентами 

теоретичних і практичних знань, умінь, навичок й 

компетентностей, необхідних для продукування нових ідей у 

сфері історії філософії, сучасної світової й української 

філософії та методології науки, розв’язання комплексних 

проблем професійної, науково-дослідницької діяльності при 

вивченні та оволодінні методологією наукової та 

педагогічної діяльності, планування та проведення власного 

наукового дослідження. 

Основний акцент буде зосереджено на вивченні та 

розумінні найбільш актуальних проблем історії філософі, 
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сучасної світової й української філософії та методології 

науки. 
Особливості 

програми 
Основні зусилля студента зосереджено на теоретичному 

вивченні проблематики історії філософії, сучасної світової 

й української філософії та методології науки, аналізові 

отриманих результатів з метою їх практичного 

застосування для глибшого розуміння досліджуваної 

проблеми й використання при викладанні навчальних 

суспільно гуманітарних та філософських дисциплін. 
4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштуван

ня 

Після закінчення навчання за освітньою програмою 

підготовки бакалавра філософії фахівець підготовлений до 

роботи (за дк 009-96): Секція М – Освіта. 

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну 

роботу (за дк 003-95): 

3340 Викладач-стажист. 

232.1 Викладач середніх навчальних закладів. 

234.1 Вчитель спеціалізованих навчальних закладів. 

2443.1 Консультант із суспільно-політичних питань (в 

партіях та інших  громадянських  організаціях). 

2443.2 Експерт зі суспільно-політичних питань. 

2419.2 Фахівець зі зв’язків з громадськістю та 

пресою. 

3431 Консультант (в апараті органів державної 

влади). 

2412.2 Профконсультант (в галузі філософії, 

регіональної аналітики, соціополітичних та 

соціокультурних питань). 

Бакалавр філософії може працювати на посадах, які 

вимагають гуманітарної вищої освіти: 

- у середніх і професійно-технічних училищах і 

коледжах, 

- у середніх навчально-виховних закладах; 

- у закладах культури, бібліотеках і музеях; 

- у суспільних і громадських організаціях, партіях, 

фондах; 

- у засобах масової інформації; 

- у органах державної влади та місцевого 

самоврядування; 

- у державних і приватних установах, фірмах та 

підприємствах. 

Фахівець може займати посади (ДТПКХ 07-99 Довідник 

типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад 

державної служби. Наказ головдержслужби України N65 



 7 

від 01.09.1999 р.): 

- Помічник керівника (готує інформаційно-аналітичні 

матеріали керівникові відділу). 

- Радник (здійснює аналітичне обґрунтування діяльності 

по напряму відділу, вивчає та аналізує дані, організовує та 

приймає участь у конференціях і симпозіумах; готує 

аналітичні записки щодо розвитку інформаційних зв’язків). 
Подальше 

навчання 
Продовження навчання на другому магістрерському 

рівні вищої освіти. Набуття освітніх і професійних 

кваліфікацій за іншими спеціальностями. 
5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 
Застосовується проблемно-орієнтоване навчання, 

самонавчання, навчання через асистентську практику, 

кредитно-трансферна  система  організації  навчання, 

електронне  навчання  в  системі Moodle. 

Викладання проводиться у вигляді: лекції, 

мультимедійної лекції, інтерактивної лекції, семінарів, 

практичних занять,  самостійного навчання на  основі  

підручників,   конспектів та першоджерел, консультації  з 

викладачами,  підготовка курсових робіт. 
Оцінювання Оцінювання  навчальних  досягнень  здійснюється  за 

100-бальною  (рейтинговою)  шкалою  ЕКТС  (ECTS), 

національною 4-х  бальною  шкалою  («відмінно»,  «добре»,  

«задовільно»,  «незадовільно»)  і  вербальною 

(«зараховано», «не зараховано») системами. 

Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, 

підсумковий, самоконтроль.  

Форми  контролю:  усне  та  письмове  опитування,  

тестові  завдання, презентації, практичні завдання, робота 

над першоджерельною літературою, науково-дослідні 

завдання, захист звіту з педагогічної практики, захист 

курсових робіт; усні, письмові іспити та заліки. 
6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у галузі філософії та гуманітаристики 

або у процесі навчання, що передбачає застосування 

філософських теорій та методів і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 
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Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

(І. Вправність мислення) 
1. (1.1.) Логічність, послідовність, систематичність та 

аргументованість міркувань.  

2. (1.2.) Здатність робити смислові узагальнення та 

висновки, виявляти в інформаційних даних та концептах 

хиби й вразливі місця, суперечності та неповноту 

аргументації. Прагнення до оптимальних рішень та ясності 

умовиводів. 

3. (1.3.) Готовність до пізнання нового і неперервного 

навчання, до опанування нових знань та стратегій/способів 

мислення. 

4. (1.4.) Навички раціональної організації власної 

діяльності та ефективного використання часу. 

(ІІ. Розвиненість рефлексії) 
5. (2.1.) Прагнення усвідомлювати підстави власних та 

інших міркувань, здатність відрізняти суб’єктивні, 

спонтанні складові суджень від об’єктивних і 

аргументованих, вміти надавати перевагу останнім. 

6. (2.2.) Критичність та самокритичність мислення. 

7. (2.3.) Схильність до самоперевірки отриманих 

результатів, турбота про якісне виконання професійних 

завдань. 

 (ІІІ. Інтелектуальна комунікація) 

8. (3.1.) Увага і толерантність до іншої (й інакшої) 

думки, здатність аналізувати її зміст та структуру в процесі 

спілкування та адекватно на неї реагувати. 

9. (3.2.) Здатність брати участь в інтелектуальних 

дискусіях, використовувати ввічливі форми звернення до 

опонента, концентруватися на значущих складових 

судження, не переходячи на особистості. 

10. (3.3.) Навички публічного мовлення, здатність ясно 

та виразно висловлюватися в процесі комунікації. 

11. (3.4.) Навички роботи у групі, розподіл функцій в 

колективній роботі, взаємодопомогу, терплячість, витримку 

і доброзичливість. 

12. (3.5.) Відкритість, здатність сприймати та 

враховувати зауваги, оптимізувати власну позицію в 

процесі обговорення, налаштованість на діалог, залучення у 

власні міркування висловлених слушних ідей. 

13. (3.6.) Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

(ІV. Мовно-текстологічна здатність) 
14. (4.1.) Аналіз та інтерпретація гуманітарного тексту: 

здатність виокремити та відтворити смислову структуру 

тексту, оцінити послідовність та валідність аргументації, 
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виділити продуктивні ідеї.   

15. (4.2.) Порівняння змісту різних текстів, пошук та 

узагальнення інформації з досліджуваної проблеми.. 

16. (4.3.) Навички написання аналітичних і 

публіцистичних гуманітарних текстів, реферування, 

створення систематизованих оглядів спеціальної 

літератури. Дотримання стандартів академічного 

оформлення тексту. 

17. (4.4.) Здатність використовувати (як усно, так і 

письмово) державну мову в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні, читати фахову 

літературу англійською мовою. 

(V. Особиста ціннісно-вольова налаштованість)  

18. (5.1.) Інтелектуальне сумління, чесність у своїй 

справі та уникання симуляцій, плагіату й інших виявів 

недоброчесності. 

19. (5.2.) Розуміння необхідності відповідального 

ставлення до роботи, чіткого і своєчасного  виконання 

обов’язків. 

20. (5.3.) Здатність працювати в колективі та самостійно, 

виявляти ініціативу, уникати некритичного слідування 

авторитетам. 

21. (5.4.) Здатність життєво й фахово реалізовувати себе 

на основі ціннісно-світоглядних надбань людства (зокрема 

сприйняття людини не як засобу, а як цілі й цінності), що 

нерозривно поєднана з навичками критичного мислення, 

опануванням і обстоюванням громадянських чеснот і прав, 

соціальною відповідальністю, а також патріотичним 

піклуванням про продуктивний розвиток держави і 

суспільства. 

22. (5.5.) Здатність розуміти світоглядні, правові, соціальні, 

економічні, культурно-історичні, духовно-моральні 

питання, що виходять за межі фахової спеціалізації, завдяки 

чому відповідально й ефективно діяти в різних суспільних 

контекстах, сприяючи позитивному розв’язанню нагальних 

проблем. 
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Фахові 

компетентності 

спеціальності 

(ФК) 

Компетентності, визначені стандартом вищої освіти 
України галузі знань 03 Гуманітарні науки 033 Філософія: 

(I. Філософська настанова) 
1. (1.1.) Розуміння сенсу філософії – її інтелектуального 

й соціокультурного призначення, пізнавальних та 

культурних можливостей, історичної ролі. 

2. (1.2.) Здатність виокремити змістові відмінності 

філософії від інших форм мислення. 

3. (1.3.) Уявлення про структуру філософського знання, 

розмаїття та особливості філософських дисциплін, їх ролі в 

обґрунтуванні та розвиткові людського мислення, пізнання 

світу, культури та суспільства. 

(II. Філософська обізнаність)   
4. (2.1.) Розуміння ролі історії філософії для актуального 

філософського мислення. 

5. (2.2.) Цілісне уявлення про історичний поступ 

філософії, етапи і логіку її розвитку.  

6. (2.3.) Розуміння місця вітчизняної інтелектуальної 

традиції у світовій. 

7. (2.4.) Знання про еволюцію основних філософських 

ідей та проблем, орієнтація в напрямах і тенденціях 

сучасного філософського дискурсу, їх зв’язку з 

попередньою інтелектуальною історією. 

8. (2.5.) Базові знання з основних філософських 

дисциплін. 

9. (2.6.) Знайомство зі змістом головних, визначних 

філософських творів, уявлення про специфіку філософської 

термінології. 

(III. Науково-гуманітарний горизонт мислення) 
10. (3.1.) Уявлення про засади та еволюцію наукового 

пізнання, особливості сучасної наукової картини світу, її 

основні проблеми та суперечності. 

11. (3.2.) Вміння використовувати провідні моделі 

гуманітарного пізнання як смисловий простір міркувань в 

історичному, соціокультурному, мовно-літературному, 

загальнонауковому, історико-філософському та теоретико-

філософському контекстах. 

12. (IV.) Методологічна обізнаність у головних 

філософських методах та дослідницьких підходах, 

розуміння етико-практичної значущості філософського 

знання. 

13. (V.) Герменевтико-текстологічна обізнаність, яка 

передбачає здатність реферувати, рецензувати й 

коментувати першоджерела та дослідницьку літературу з 

філософської проблематики. 
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(VI. Практичне використання філософської 

освіченості) 
14. (6.1.) Навички застосування загально-гуманітарних 

та філософських знань при розв’язанні проблем в різних 

сферах життєдіяльності. 

15. (6.2.)  Володіння  навичками викладання основ 

філософії, в тому числі обізнаність у методиках викладання 

(за наявності в освітній програмі циклу психолого-

педагогічних та методичних дисциплін і проходження 

відповідних практик). 

7 – Програмні результати навчання 

 Програмні результати навчання,визначені стандартом вищої освіти 

України галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 033 

Філософія: 

 

Класифікація кінцевих, підсумкових, інтегративних результатів 

навчання, що визначають нормативний зміст підготовки здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 03 – 

гуманітарні науки, спеціальності 033 – філософія. 

 

Класифікація в когнітивній (пізнавальній) сфері  

Знання 1. Визначати і виокремлювати смислові 

відмінності філософії від інших форм 

мислення. 

2. Мати уявлення про структуру 

філософського знання, розмаїття та 

особливості філософських дисциплін, 

визначати їх роль в обґрунтуванні та 

розвиткові мислення і пізнання світу. 

3. Уявляти історичний поступ світової 

філософії, етапи її розвитку, еволюцію 

основних філософських ідей та проблем. 

4. Демонструвати базові знання з основних 

філософських дисциплін. 

5. Знати зміст головних, визначальних 

філософських творів та ідей, специфіку 

філософської термінології. 

6. Спілкуватися українською та 

англійською мовами як усно, так і 

письмово, читати фахову літературу 

англійською мовою. 

Розуміння 1. Розуміти сенс інтелектуального і 

соціокультурного призначення філософії, 

її пізнавальних та культурних 

можливостей, історичної ролі.  

2. Розуміти роль історії філософії для 

актуального філософського мислення. 

3. Орієнтуватися в основних напрямах та 

тенденціях сучасного філософського 

дискурсу, їх зв’язках з попередньою 
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інтелектуальною історією. 

4. Розуміти особливості сучасної наукової 

картини світу, її основні проблеми та 

суперечності. 

5. Мати навички пошуку та опрацювання 

джерел в міждисциплінарному просторі. 

6. Мати обізнаність у головних 

філософських методах та дослідницьких 

підходах, розуміння етико-практичної 

значущості філософського знання. 

Застосування  

          знань 

1. Демонструвати навички написання 

наукових та публіцистичних 

гуманітарних текстів, реферування, 

систематизованого огляду спеціальної 

літератури. 

2. Дотримуватися стандартів академічного 

оформлення тексту. 

3. Застосовувати знання про засади та 

еволюцію наукового пізнання для аналізу 

його специфічних рис та 

закономірностей. 

4. Використовувати провідні моделі 

гуманітарного пізнання як смисловий 

простір міркувань у історико-

філософському та теоретико-

філософському контекстах.  

5. Ефективно застосовувати загально-

гуманітарні та філософські знання в 

різних сферах життєдіяльності. 

6. Відпрацьовувати інноваційні підходи при 

вирішенні проблем у галузі філософії та 

гуманітаристики. 

Аналіз 1. Упорядковувати знання у логічній 

послідовності та систематичності, 

аргументувати наведені міркування. 

2. Розмежовувати суб’єктивні складові 

суджень від об’єктивних і 

аргументованих, надавати перевагу 

останнім. 

3. Виявляти, встановлювати  і 

усвідомлювати засади й підстави 

міркувань.  

4. Аналізувати та інтерпретувати 

гуманітарні тексти, виокремлювати та 

відтворювати смислову структуру тексту, 

оцінювати послідовність та валідність 

аргументації, виділяти продуктивні ідеї. 

Синтез 1. Узагальнювати розуміння термінів, 

понять, концептів, виявляти хиби й 

вразливі місця, суперечності та 

неповноту аргументації. 

2. Порівнювати зміст різних текстів, 
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узагальнювати інформацію з 

досліджуваної проблеми. 

3. Реконструювати  історичний поступ 

світової філософії, етапи її розвитку, 

еволюцію основних філософських ідей та 

проблем. 

Оцінювання 1. Знаходити необхідну інформацію з 

різних джерел, упорядковувати її, 

оцінювати її достовірність та 

пояснювати значущість. 

2. Критично оцінювати власну позицію 

та знання, порівнювати і перевіряти 

отримані результати 

3. Аналізувати та інтерпретувати 

гуманітарні тексти, виокремлювати 

та відтворювати смислову структуру 

тексту, оцінювати послідовність та 

валідність аргументації, виділяти 

продуктивні ідеї. 

4. Підтримувати і виявляти увагу і 

толерантність до іншої думки, 

здійснювати аналіз її змісту та 

структури та виробляти  адекватну 

відповідь і ставлення  на неї. 

5. Оцінювати і аргументувати значення 

і місце вітчизняної інтелектуальної 

традиції у світовій. 

6. Співвідносити різні філософські 

традиції, встановлювати їх 

особливості. 

 

Класифікація в емоційній (афективній) сфері  

Сприйняття 1. Показувати навички використання сучасних 

інформаційно-технічних засобів. 

2. Демонструвати методологічну обізнаність у 

головних філософських методах та 

дослідницьких підходах.  

3. Використовувати відомі концепції та положення 

вітчизняних філософів у філософській теорії і 

практиці. 

Реагування 1. Підтримувати і демонструвати 

взаємодопомогу, терплячість, витримку і 

доброзичливість, навички роботи у групі з 

розподілом функцій в роботі. 

2. Демонструвати відкритість, вміння сприймати 

та враховувати зауваги, оптимізувати власну 

позицію в процесі обговорення, 

налаштованість на діалог.  

3. Демонструвати динамічність і оперативність у 

пізнанні нового, неперервність в освоєнні 

нових знань і стратегій/способів мислення. 

4. Будувати власну систему аргументації в 
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процесі міжособистісної інтелектуальної 

комунікації. 

5. Давати відповіді й розуміти пояснення в 

інтелектуальній полеміці. 

Ціннісна 

орієнтація 

1. Формувати власну точку зору і ціннісні 

настанови стосовно вирішення проблем у сфері 

філософії. 

2. Мати інтелектуальне сумління, чесність у своїй 

справі. 

3. Наслідувати принципи уникання симуляцій і 

плагіату та інших виявів недоброчесності. 

4. Дотримуватися правил етики ученого у веденні 

полеміки з опонентами. 

5. Проявляти навички роботи у групі, розподілу 

функцій в колективній роботі, взаємодопомогу, 

терплячість, витримку і доброзичливість. 

6. Проявляти увагу і толерантність до іншої (й 

інакшої) думки у процесі інтелектуальної 

комунікації, поважати мультикультурність. 

Організація та 

концептуаліза-ція 

1. Раціонально упорядковувати і організовувати 

власну діяльність та ефективно 

використовувати час. 

2. Проявляти здатність реферувати, рецензувати й 

коментувати дослідницьку літературу з 

філософської проблематики. 

3. Володіти навичками викладання філософії (за 

наявності в освітній програмі циклу 

психолого-педагогічних та методичних 

дисциплін і проходження відповідних 

практик). 

4. Прагнути  оптимальних рішень та ясності 

умовиводів. 

5. Тренуватися у реферуванні текстів, написанні 

курсових робіт, тез виступів на науково-

практичних конференціях з філософії. 

Характеристи-ка 

за системою 

цінностей 

1. Демонструвати вміння працювати  в колективі 

та самостійно, виявляти ініціативу, уникати 

некритичного слідування авторитетам.  

2. Дотримуватися і показувати відповідальне 

ставлення до власної роботи, чітке та 

своєчасне  виконання своїх обов’язків. 

3. Демонструвати прогрес у власному 

професійному розвитку. 

4. Використовувати ввічливі форми звернення до 

опонента, концентруватися на значущих 

складових судження, не переходячи на 

особистості. 

 

Цей стандарт визначає такі види професійної діяльності, 

якими має володіти випускник: науково-дослідницька; педагогічна; 

організаційно-управлінська.  

Випускник першого рівня вищої освіти відповідно до видів 
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професійної діяльності, на який орієнтовано освітньо-професійну 

програму, готовий вирішувати такі завдання:  

- науково-дослідницька діяльність – володіння змістом 

професійного знання в галузі філософії; уміння за допомогою 

електронних ресурсів і бібліотечних каталогів шукати і 

знаходити необхідну інформацію в галузі філософії, навички 

написання наукових робіт.  

- педагогічна діяльність – логічно і послідовно репрезентувати 

засвоєні знання; уміння спілкуватися, підтримувати бесіду, 

дискусію по питаннях курсу, уміння готуватися до занять, 

здійснювати контроль засвоєння матеріалу; уміння 

раціонально організовувати і планувати свою педагогічну 

діяльність. Для забезпечення ефективності педагогічної 

діяльності обов’язковим є знання різних стратегій та моделей 

викладання філософії. 

організаційно-управлінська діяльність – ефективна взаємодія в 

професійному середовищі; робота в міжнародному контексті; ведення 

ділового листування. 

 
Програмні результати навчання, визначені Чернівецьким 

національним університетом імені Юрія Федьковича: 

Знання і розуміння: 

- поглибленні знання про соціальні основи суспільства; про 

орієнтири людини в житті, суспільстві та її взаємини з іншими 

людьми; про систему норм і  дій, цільових та смислових 

орієнтирів, мотивів поведінки людини і суспільства; 

усвідомлення сутності соціальних процесів; 

- сучасні уявлення про сутність духовного світу й духовної 

культури особистості; 

- базові уявлення про рівень розвитку філософії та методології 

науки в умовах інтенсивного розгортання процесів 

диференціації та інтеграції знання; 

- поглиблені знання основних форм мислення та 

їхзагальнонауковеісвітогляднезначення; 

- базові знання про основні проблеми світової філософії в їх 

історичному розвитку, зокрема античну і середньовічну 

філософії, філософію Ренесансу та Нового часу, філософію 

сучасного світу і українську філософію; 

- поглиблені знання  з основних розділів філософського знання, 

зокрема метафізики й онтології, епістемології, логіки, етики й 

естетики, а також спеціальних розділів філософії, філософії 

політики, історії, науки і техніки, права, мови, бізнесу та 

головних сучасних філософських течій; 

- сучасні уявлення про основні теорії в галузі гуманітарних та 

соціально-економічних наук, вміти застосовувати методи цих 

наук у професійній діяльності; 

- базові уявлення про сутність та соціальну значимість своєї 

майбутньої професії. 

Застосування знань і розуміння: 

- володіння методами спостереження, аналізу, синтезу, 

абстрагування, індукції та дедукції для визначення ролі  

філософії та науки у розвитку цивілізації; 
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- здатність використовувати професійні-профільовані знання для 

розвитку соціальних та гуманітарних наук; 

- здатність використовувати знання, уміння і практичні навички 

з філософських наук у практичній діяльності 

Формування суджень: 

- застосовувати наукову методологію для дослідження 

філософських проблем; 

- володіти педагогічними методами викладання у вищій школі; 

- використовувати сучасні методи прийняття рішень в 

інформаційних системах; 

- користуватися сучасними нормами ділового та повсякденного 

спілкування; 

- планувати основні етапи дослідницької діяльності;  

- готувати наукові публікації з філософських проблем; 

- володіти основною іноземною термінологією. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 
Забезпечення навчального процесу здійснюють 18 осіб, 

із них: 1 доктор наук, професор; 1 доктор наук, доцент; 6 
кандидатів наук, доцентів; 10 кандидатів наук, асистентів. 

Викладачі кафедри забезпечують високий науковий та 
навчально-методичний рівень викладання навчальних 
дисциплін професійної та практичної підготовки, 
спеціальних навчальних курсів. Базова освіта і наукові 
спеціальності викладачів кафедри філософії відповідають 
профілю навчальних дисциплін, які вони викладають. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Філософсько-теологічний факультет ЧНУ, на площах 

якого в основному здійснюється навчальний процес 

підготовки фахівців за напрямом «Філософія», 

забезпечений у повному обсязі як аудиторним фондом, так і 

навчальними та науковими лабораторіями. Так, для 

проведення навчального процесу за спеціальністю 

«Філософія» на факультеті обладнано 11 навчальних 

аудиторій (VI корп.), з них 4 призначені для лекційних 

занять; а також спеціалізовані аудиторії з філософії. 

На факультеті створено умови для виконання та 

написання курсових, дипломних і магістерських робіт, 

проведення виробничої практики та навчального процесу. 

Для цього застосовується обладнання та приміщення 

наукових підрозділів факультету. Зокрема, наявний 

укомплектований сучасним обладнанням комп’ютерний 

клас на 10 робочих місць. Загалом на факультеті 

налічується 36 сучасних комп’ютерів. Всі комп’ютери 

об’єднані локальною мережею та підключені до мережі 

Інтернет. На факультеті, на кожній кафедрі наявний Wi-Fi, 

що дозволяє студентам працювати у мережі «Інтернет» з 

власними ноутбуками. На кожній кафедрі факультету є 

персональні комп’ютери, сканери, принтери, 
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ксерокопіювальні апарати тощо. 
Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

 

Основними джерелами інформаційного забезпечення 

викладачів і студентів кафедри філософії є наукова 

бібліотека університету та методичний кабінет факультету з 

його фондами наукової, навчально-методичної літератури 

та електронні засоби інформації. 

Серед фонду бібліотеки значне місце відведено 

літературі із теоретичної та практичної філософії, історії 

філософії; філософсько-соціальних проблем науки і 

техніки, філософії бізнесу, права, філософії та методології 

науки, культури та інших філософських дисциплін. Загалом 

бібліотека нараховує понад 150 найменувань книг та 

підручників з предметів філософського циклу. Що 

стосується циклу професійно-орієнтованих предметів та 

дисциплін самостійного вибору вищого навчального 

закладу і вільного вибору студентів, який передбачається 

навчальним планом з даного фаху, то вони також 

забезпечені відповідною літературою порядку 50 

найменувань по 5-7 примірників кожне. 

Наукова бібліотека університету отримує також фахові 

філософські періодичні журнали та збірники наукових 

праць (вітчизняні та зарубіжні) – їхня кількість складає 

понад 20 найменувань 

Наявність навчально-методичних комплексів із 

навчальних дисциплін (навчальна програма, робоча 

програма, конспекти лекцій на паперових та електронних 

носіях, методичні рекомендації до вивчення дисциплін, 

засоби діагностики навчальних досягнень студентів). 
9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

До участі у роботі ЕК можуть бути залучені провідні 

фахівці університетів України на умовах індивідуальних 

договорів. 

Допускається перезарахування кредитів, отриманих у 

інших університетах України, за умови відповідності їх 

набутих компетентностей. 
Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

– 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

– 
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2. Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми та 

їх логічна послідовність 
 

 

2.1. Перелік компонент ОП 
 

 

Код н/д 
Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контрол

ю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

Цикл  

ОК 1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 екзамен 

ОК 2. Історія світової та української культури 5 залік 

ОК 3. Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 екзамен 

ОК 4. Актуальні питання історії та культури України 5 екзамен 

ОК 5. Психологія 4 залік 

ОК 6. Формальна логіка 5 екзамен  

ОК 7. Педагогіка та основи педагогічної майстерності 3,5 екзамен 

ОК 8. Вступ до спеціальності 4 екзамен 

ОК 9. Природничонаукова картина світу 4 екзамен 

ОК 10. Класична логіка 5 екзамен 

ОК 11. Антична філософія 9,5 екзамен 

ОК 12. Некласична логіка 4 екзамен 

ОК 13. Онтологія та метафізика 4,5 екзамен 

ОК 14. Історія філософії в Україні  3,5 залік 

ОК 15. Філософія Середніх віків і доби Відродження 4,5 екзамен 

ОК 16. Загальне релігієзнавство 4 екзамен 

ОК 17. Естетика 3,5 екзамен 

ОК 18. Етика 4 залік 

ОК 19. Філософія XVII-XVIII ст. 5,5 екзамен 

ОК 20. Епістемологія 4 екзамен 

ОК 21. Німецька класична філософія 5,5 екзамен 

ОК 22. Філософія та методологія науки 9 екзамен 

ОК 23. Східна філософія 4 залік 

ОК 24. Філософія ХІХ ст. 3,5 екзамен 

ОК 25. Філософія гуманітарних наук 3,5 екзамен 

ОК 26. Практична філософія 4 екзамен 

ОК 27. Російська філософія 3,5 залік 

ОК 28. Методика викладання філософських дисциплін 6,5 екзамен 

ОК 29. Сучасна світова філософія 7 екзамен 

ОК 30. Сучасна релігійна філософія 3 екзамен 

ОК 31. Герменевтика 3 екзамен 

ОК 32. Сучасна філософська антропологія 3 екзамен 

ОК 33. Філософський аналіз міфології 4 залік 

ОК 34. Давньогрецька мова 3 залік 

ОК 35. Латинська мова 3 залік 

ОК 36. Філософські проблеми природознавства 6,5 екзамен 

ОК 37. Організація науково-дослідної роботи 4 екзамен 
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ОК 38. Феноменологія 3 залік 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 170,5  

 Вибіркові компоненти  ОП * 

Вибірковий блок 1 (за наявності) 

ВБ 1.1. Соціологія/Соціальна філософія 5 залік 

ВБ 1.2. Антропосоціогенез/Філософія бізнесу 3 залік 

ВБ 1.3. Історія науки і техніки/ Менеджмент 3,5 екзамен 

ВБ 1.4. Всесвітня історія (2сем)/Фізичне виховання 3 залік 

ВБ 1.5. Фізичне виховання/Екофілософія 3 залік 

ВБ 1.6. 
Філософія здоров’я /Громадське здоровя та медицина 

порятунку/ Фізичне виховання 

3 залік 

ВБ 1.7. Філософія історії /Інтуїція в науковому пізнанні 5,5 екзамен 

ВБ 1.8. Риторика/Езотерична філософія 3,5 залік 

ВБ 1.9. Основи психоаналізу/Позитивізм і постпозитивізм 3,5 залік 

ВБ 1.10. Аксіологія /Біоетика 4 екзамен 

ВБ 1.11. Філософія культури/Філософія міста 3 залік 

ВБ 1.12. 
Проблема людини в історії філософії /Філософія 

антропокосмізму 

4 екзамен 

ВБ 1.13. Філософія політики/ Філософія мови 3 залік 

ВБ 1.14. 
Філософія творчості /Філософські концепції 

віртуальної реальності 

3 залік 

ВБ 1.15. 
Наука в соціокультурному контексті/ Високі 

технології у суспільстві знання 

3 залік 

ВБ 1.16. Філософія права/ Історія та теорія фемінізму 3 залік 

ВБ 1.17. Філософіія освіти /Прагматизм 3 залік 

...   3,5 
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Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньої програми «Філософія» спеціальності 

033 Філософія на здобуття кваліфікації бакалавра філософії у Чернівецькому 

національному університеті імені Юрія Федьковича провадиться у формі 

усного комплексного фахового іспиту, що має на меті комплексну перевірку 

знань студентів з дисциплін, передбачених навчальним планом. 

Державну атестацію випускників здійснює Екзаменаційна комісія 

Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Умовою 

допуску студента до державного іспиту є виконання ним навчального плану в 

повному обсязі. Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

За результатами атестації студент отримує документ встановленого 

зразка про присудження йому ступеня бакалавр із присвоєнням кваліфікації: 

бакалавр філософії. 


