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1. Загальна характеристика освітньої програми 
 
Метою освітньої програми є забезпечення оволодіння студентами-

магістрантами кафедри філософії другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти, відповідно до сьомого кваліфікаційного рівня Національної рамки 
кваліфікацій. 

Магістр філософії – це освітній ступінь, що здобувається на другому 
рівні вищої освіти. 

Освітня програма підготовки магістра включає поглиблену 
фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, психолого-педагогічну, 
спеціальну та науково-практичну підготовку. 

Освітня програма передбачає надання студентам освітнього рівня в 
магістратурі теоретичних знань, практичних умінь і навичок й інших 
компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання 
проблем у сфері професійної та дослідницькій діяльності, оволодіння 
методологією наукової та методикою педагогічної діяльності, а також 
проведення власного наукового дослідження, результати якого мають 
наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

Магістр готується до викладацької, аналітичної, науково-дослідницької, 
експертної, консультативної та прогностичної роботи. Він отримує необхідні 
знання та навички професійної діяльності відповідно до фундаментальної та 
спеціальної підготовки у сфері філософії щодо роботи у навчальних закладах, 
системі освіти, відділах виконавчої влади, у галузі науки, засобах масової 
інформації, в аналітичних центрах тощо. Магістр-філософ готується для 
практичної роботи в державних освітніх органах та установах, органах 
культури, органах місцевого та регіонального самоврядування, а також 
наукових і дослідницьких центрах, архівах і музеях , викладацької діяльності.  

Узагальненим об’єктом діяльності магістра філософії є викладання 
курсу “Людина і суспільство”, “Людина і світ” та філософських дисциплін у 
загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях, коледжах, у вищих навчальних 
закладах I-IV акредитації, дослідження соціально-культурних явищ та 
процесів як в Україні, так і за її межами, осмислення процесів трансформації 
суспільства, аналітична робота в органах державної влади і місцевого 
самоврядування, політичних партіях, засобах масової інформації, 
громадських організаціях.  

Випускнику, який отримав диплом магістра філософії, надається право 
працювати: 

- спеціалістом з гуманітарних, культурних, соціальних питань в установах 
державної влади, органах місцевого і регіонального самоврядування на рівні 
посадових категорій, встановлених для державних службовців; 

- в асоціаціях, фондах, службах реабілітаційного, консультативного, 
гуманітарного, соціально-політичного та міжнародного спрямування; 

- радником, консультантом, помічником керівників установ, організацій, в 
тому числі й міжнародних, з питань філософської освіти, підвищення 
кваліфікації магістрів-філософів; 



- в наукових інститутах, центрах, кафедрах, дослідницьких групах, що 
займаються вивченням та прогнозуванням соціокультурних процесів; 

- співробітником у відділах культури, редакціях засобів масової 
інформації з світоглядних питань; 

- старшим лаборантом кафедри філософії та методичних кабінетів у 
вищих навчальних закладах й підрозділах наукових закладів усіх рівнів 
акредитації; 

- викладачем загальноосвітніх шкіл, гімназій, коледжів, вищих навчальних 
закладів з даного профілю і викладати загальний курс філософії та 
філософські дисципліни, історію світової культури, християнську етику й ін. 

Також магістру філософії надається можливість продовжити навчання на 
вищому рівні у відповідних вузах України в іноземних навчальних закладах, 
з якими є відповідні угоди. 

 
Програмні компетентності (загальні) 

 
 Критичність та самокритичність. Здатність формулювати задачу, для її 
розв’язання та досягнення обґрунтованого висновку використовувати 
потрібну інформацію та методологію. 
 Якість та етичні зобов’язання. Знання стандартів необхідних для наукового 
дослідження і публікування, включаючи критичну обізнаність та 
інтелектуальну чесність. 
 Міжособистісні навики та командна робота. Здатність працювати в 
команді, виконуючи провідну роль, у міжнародній та мультикультурній 
групі. 
 Комунікація усна та письмова рідною мовою та іноземною. Здатність 
правильно розмовляти та писати згідно з різними комунікаційними стилями, 
а саме: неофіційного, офіційного та наукового. 
 Працювати самостійно, розробляти стратегії та керувати часом. Здатність 
скерувати зусилля, поєднуючи результати різних досліджень та аналізу, 
вчасно подавати результат. 
 Сформованість наукового світогляду і розвинутість філософської 
культури. Засвоюючи і поповнюючи знання про наукову і філософську 
картину світу, вміти аналізувати, оцінювати і пояснювати соціально значимі 
проблеми, різноманітність проявів життя та визначення сенсу життя людини, 
співвідношення науки, філософії, релігії, мистецтва та їх ролі у творчій 
діяльності людини, у розвитку людської цивілізації. Вміти оцінити роль, 
місце і значення своїх філософських знань для орієнтації у мінливому світі, 
розмаїтті суспільних і природних процесів і підносити престижність 
професійної діяльності філософа у гармонізації відносин між людьми, між 
народами, між людиною і природою, в утвердженні гуманності, 
толерантності у суспільному житті. 
 Активність політична і громадянська. Виокремлюючи різні засоби 
інформації, вміти аналізувати, оцінювати і пояснювати політичні події 



допомагати орієнтуватися у міжнародних відносинах, зовнішній і внутрішній 
політиці Української держави, сприяти піднесенню її статусу у світі. 
Володіючи знаннями Конституції України та правових норм, вміти 
поєднувати державні та колективні, особисті інтереси, виконувати 
конституційні обов’язки, дотримуватися норм законодавства. Вміти 
захищати свої права громадянина України та відстоювати свободи, 
гарантовані Конституцією України. Складати правові документи щодо своєї 
професійної та соціальної діяльності. Вміти визначити і оцінити соціальну і 
громадянську відповідальність за свою діяльність, враховувати соціальні 
наслідки прийнятих рішень, узгоджувати їх із загальнонаціональними, 
державними інтересами, з стратегією розвитку свого колективу. 
 Ефективна комунікативна взаємодія. Знаючи досконало державну 
українську , одну-дві іноземні  мови, вміти спілкуватись з представниками 
інших країн в сфері своєї професійної діяльності, перекладати з інших мов 
філософські праці, складати ділові листи іноземною мовою, використовувати 
нові інформаційні технології для вивчення нових праць зарубіжних 
філософів та пропагувати здобутки філософської думки України. 
Дотримуватись етики ділового спілкування, вміти вести ділові результативні  
бесіди, аргументовано переконувати, протидіяти маніпуляціям, 
зацікавлювати у спільному вирішенні проблем, вміти підтримувати 
особистісні контакти та врівноважені стосунки з колегами і партнерами 
професійної діяльності  і в побуті. 
 Здоровий спосіб життя. Розуміючи роль фізичної культури для зміцнення 
здоров’я, вміти використовувати досвід фізичного виховання для 
самовдосконалення, підтримання оптимального режиму роботи, вміти 
дозувати навантаження, вести здоровий спосіб життя і пропагувати його. 
Вміти поповнювати і використовувати в практичній діяльності знання з 
екології та безпеки життєдіяльності, пропагувати їх і брати активну участь у 
збереженні довкілля, здоров’я, життя людей та безпечних умов їх діяльності. 
 Поповнення знань, самовдосконалення. Постійно опрацьовувати нову 
літературу, аналізувати і самокритично оцінювати багаж знань і 
поповнювати їх, вміти орієнтуватися в нових потоках інформації і 
зосереджуватися на найнеобхіднішій для професійного самовдосконалення. 
Використовувати різні форми для підвищення власної кваліфікації. 
Адаптовуватись до змін в суспільному житті, виробляти готовність до зміни 
виду і характеру професійної діяльності, до розробки нових 
міждисциплінарних проектів. Оптимістично шукати оптимальні шляхи 
виходу із екстремальних ситуацій, показувати приклад соціальної адаптації і 
саморегуляції  особистісної поведінки. Використовувати різні засоби 
інформації, вміти аналізувати її зміст, виробляти прогнози щодо соціальних 
процесів і визначати напрям своїх дій на перспективу. 
 

 
 
 



Програмні компетенції (фахові – відповідно спеціальності) 
 

 Досліджувати та розвивати філософську теорію, вдосконалювати методику 
і методологію, збагачувати філософську науку новими розробками та 
висновками на основі наукового аналізу сучасних соціокультурних явищ в 
Україні та світі. 
 Володіти методикою викладацької роботи та організаторськими 
здібностями, добре знати свій предмет і вміти зацікавити ним молодь, що 
навчається, постійно оновлювати та поповнювати свої знання, бути 
обізнаним з літературою, необхідною для навчальної та виховної роботи і 
вміти застосовувати її на практиці. 
 Творчо осмислювати та застосовувати історичний досвід розвитку 
філософського знання. 
 Самостійно вести філософські дослідження, розробляти програми 
конкретних наукових досліджень, виробляти рекомендації щодо 
вдосконалення системи суспільних відносин. 
 Визначати конкретні навчально-виховні завдання, виходячи із загальної 
мети виховання, соціально-психологічних характеристик колективу, вікових 
та індивідуальних особливостей вихованців. 
 Здійснювати поточне планування навчально-виховної роботи, 
використовувати різноманітні форми, методи, засоби і прийоми в навчально-
виховному процесі, формувати у вихованців інтерес до навчання, розвивати 
пізнавально-творчу активність, пропагувати сучасні освітні знання серед 
вихованців, батьків і населення. 
 Розробляти альтернативні варіанти програм, плани виховної роботи, вміти 
оцінювати ефективність кожного згідно з відповідними критеріями. 
 Аналізувати план самоосвіти, визначати самооцінку результатів своєї 
діяльності, контактів з вихованцями, батьками, населенням, колегами по 
роботі та самооцінку особистих якостей. 
 На високому професійному рівні надавати фахові консультації керівникам 
різних структур, установ, інформаційних служб, ЗМІ з питань свободи 
совісті, світоглядних орієнтацій, прийняття відповідних управлінських 
рішень. 
 Проводити кваліфіковану підготовку та аналіз прийнятих рішень, 
розпоряджень, постанов на замовлення органів влади (відділів у справах 
релігії та церкви, управлінь і відділів культури, національностей і міграції), 
партійних і громадських організацій, їх лідерів. 
 Володіти сучасним досвідом та методикою викладання філософських 
дисциплін, кваліфіковано проводити педагогічну та виховну роботу в 
навчальних закладах. 
 Вільно володіти однією з іноземних мов у своїй професійній діяльності. 
 Володіти методикою та практикою збору й обробки матеріалу 
світоглядних орієнтацій населення. 



 Оволодівати новими методами отримання інформації та її інтерпретації (у 
т.ч. психодіагностики, прогнозу, планування, самоконтролю, самоаналізу). 
 Здобувати, об’єктивно аналізувати, володіти навиками теоретичного 
аналізу і узагальнення соціально-політичної інформації. 
 Володіти навичками розробки інноваційних технологій з метою 
управління соціальними процесами. 
 Володіти навичками прогнозування конфліктних та кризових ситуацій в 
національно-етнічній сфері, вміти розробити практичні рекомендації щодо їх 
усунення або попередження. 
 Надавати органам влади, суспільно-громадським організаціям, місцевим та 
регіональним органам самоуправління практичну, теоретичну та методичну 
допомогу з вивчення і аналізу соціокультурного, політичного життя 
суспільства, вивченню та аналізу громадської думки тощо. 
 Проводити кваліфікований аналіз і давати оцінку прийнятим рішенням. 
 

2. Перелік навчальних дисциплін освітньої програми 
 

№ 
п/
п 

Назва дисципліни 
Кількість 
кредитів 

Кількість 
годин 

Кількість 
аудиторни

х годин 

Кількість 
годин на 

самостійн
е вивчення 

Форма 
контрол

ю 

1 
Педагогіка та 

психологія вищої 
школи 

3.0 90 30 60 іспит 

2 
Новітня філософія 

науки 
4.0 120 45 75 залік 

3 Постмодернізм 4.0 120 30 90 залік 
4 Феноменологія 4.0 120 30 90 іспит 
5 Наука і релігія 4.0 120 30 90 залік 

6 

Методика 
викладання 

філософських 
дисциплін у ВНЗ 

4.0 120 30 90 іспит 

7 Аксіологія знання 4.0 120 45 75 залік 

8 
Методологія 

філософських 
досліджень 

3.0 90 30 60 іспит 

9 
Аналітична 
філософія 

5.0 150 30 120 іспит 

10 Естетика науки 3.0 90 30 60 іспит 
11 Етика науки 4.0 120 45 75 іспит 
12 Синергетика 5.0 150 45 105 іспит 
Загалом 47.0 1410 420 990  

 



Вибіркова складова 
 

Дисципліни самостійного вибору ВНЗ 
 

№ 
п/
п 

Назва дисципліни 
Кількість 
кредитів 

Кількість 
годин 

Кількість 
аудиторни

х годин 

Кількість 
годин на 

самостійн
е вивчення 

Форма 
контрол

ю 

1 
Сучасна 

українська 
філософія 

3.0 90 30 60 залік 

2 
Комунікативна 

філософія 
3.0 90 30 60 залік 

3 
Філософія 

біополітики 
М.Фуко 

3.0 90 8 82 залік 

4 
Проблеми свободи 

у сучасній 
філософії 

3.0 90 8 82 залік 

Загалом 12.0 360 76 284  
 

Дисципліни вільного вибору студента 
 

№ 
п/
п 

Назва дисципліни 
Кількість 
кредитів 

Кількість 
годин 

Кількість 
аудиторни

х годин 

Кількість 
годин на 

самостійн
е вивчення 

Форма 
контрол

ю 

1 

Специфіка 
гуманітарних 
методологій / 
Менеджмент 

знання 

3.0 90 30 60 залік 

4 

Мова 
філософських 

текстів / Філософія 
свідомості 

4.0 120 30 90 залік 

Загалом 7 210 60 150  
 

Практична підготовка 
 

№ Вид діяльності Кількість кредитів Кількість годин 

1 Асистентська практика 12 360 

2 
Переддипломна 

підготовка 
6 180 

3 Захист магістерської 6 180 
 



3. Визначення форм державної атестації 
здобувачів вищої освіти за освітньою програмою 

 

Форми атестації 
здобувачів вищої 

освіти 

Визначаються нормативні форми атестації 
здобувачів вищої освіти за конкретною 
спеціальністю. 
Атестація здійснюється у формі: 
- публічного захисту (демонстрації) 

кваліфікаційної роботи; 
- та державного екзамену (екзаменів). 

Вимоги до заключної 
кваліфікаційної 

роботи 

Специфіка перевірки на плагіат. 
Вимоги щодо оприлюднення на офіційному сайті 
закладу вищої освіти або його підрозділу. 

 
Державна атестація випускників освітнього рівня «магістр» зі 

спеціальності 033 «Філософія» здійснюється Державною екзаменаційною 
комісією із зазначеної спеціальності після завершення навчання студентів на 
другому освітньому рівні з метою встановлення фактичної відповідності 
рівня і освітньої підготовки випускників вимогам освітньої програми. 

Державна атестація випускників проводиться на підставі аналізу 
успішності навчання, оцінки якості розв’язання випускниками завдань 
діяльності, передбачених освітньою програмою. 

Державна екзаменаційна комісія створюється та діє відповідно до 
діючого положення про організацію навчального процесу у вищих 
навчальних закладах та згідно зі Статутом університету. 

Державна комісія перевіряє науково-теоретичну та практичну 
підготовку випускників, приймає рішення про присвоєння їм освітнього 
рівня «магістр» з виданням диплому про освіту державного зразка. 

Державна атестація здійснюється у формі захисту магістерської роботи. 
Виконання магістерської роботи передбачає: 
- поглиблення, розширення та систематизацію теоретичних знань і 

практичних навичок, отриманих студентом за весь період навчання за 
спеціальністю; 

- опанування методикою аналізу матеріалу у сфері теоретико-
методологічних та філософських дисциплін; 

- розвиток навичок використання основних видів програмного 
забезпечення: текстових редакторів та програм статистичного опрацювання 
інформації; 

- удосконалення навичок самостійного набуття нових знань, критичного 
оцінювання педагогічного та науково-дослідницького досвіду з позицій 
останніх досягнень гуманітарних наук; 

- уміння прогнозувати ступінь підготовки до самостійної науково-
дослідної роботи у сфері філософських наук, готовності відстоювати свою 
точку зору у наукових дискусіях перед Державною екзаменаційною 
комісією; 



- магістерська робота може носити як науково-теоретичний, так і 
прикладний характер, включаючи й проблемно-прогностичний, що 
передбачає вивчення концептуальних питань за допомогою сучасних 
наукових методів у напрямку синтезу та узагальнення накопиченого у 
процесі матеріалу, що досліджується. 

Магістерська кваліфікаційна робота з філософії – серйозне й самостійне 
наукове дослідження на актуальну тему, що характеризується новизною, 
зрілістю, глибокою обізнаністю автора в науковій проблемі, самостійністю й 
критичністю аналізу, обширністю фактичного матеріалу і солідністю 
науково-теоретичної бази. У роботі випускник повинен засвідчити, що він 
оволодів необхідними теоретичними знаннями та вмінням їх практичного 
застосування в конкретних умовах, методами і методиками ведення 
дослідницької роботи. 

На підставі виконаної магістерської роботи та її публічного захисту 
Державна екзаменаційна комісія приймає рішення про присвоєння 
випускнику кваліфікації Магістр філософії. 
 

4. Очікувані результати навчання (загальні) 
 

 Здатність формулювати та вдосконалювати важливе дослідницьке 
завдання, для його розв’язання збирати необхідну інформацію та 
формулювати висновки, які можна захищати в науковому контексті. 
 Поглиблення, розширення та систематизація теоретичних знань і 
практичних навичок, отриманих студентом за весь період навчання за 
спеціальністю. 
 Розвиток навичок використання основних видів програмного 
забезпечення: текстових редакторів та програм статистичного опрацювання 
інформації. 
 Обізнаність та відповідність науковим стандартам щодо точності та об’єму 
локалізованої документації, використаної та процитованої в завданнях і в 
завершальній дисертації. 
 Здатність працювати в групі продуктивно, відіграючи провідну роль в 
окремих випадках, головуючи під час дебатів та дискусій у міжнародній та 
мультикультурній групі. 
 Здатність презентувати написані тексти та робити презентації усно різного 
обсягу й складності рідною мовою чи іншою, потрібною для області 
спеціалізації.  
 Удосконалення навичок самостійного набуття нових знань, критичного 
оцінювання педагогічного та науково-дослідницького досвіду з позицій 
останніх досягнень гуманітарних наук. 
 Володіти знаннями про основні етапи розвитку філософських знань у світі 
та, зокрема, в Україні; напрямки і основні концепції в галузі онтології, 
гносеології, філософської антропології, соціальної філософії та філософії 
історії, праксеології, аксіології, етики, естетики, філософії релігії та інших 



філософських дисциплін; основні етапи розвитку української та зарубіжної 
культури, їх стильові особливості, досягнення в різних галузях духовної 
культури, напрямки взаємодії культури, філософії та політики; сутність 
економічних явищ і процесів, механізм економічних законів на макро- і 
мікрорівнях, закони ринкової економіки, взаємодію філософії та економіки; 
природу ціннісної свідомості, структуру та функції моралі, співвідношення 
етики та політики; взаємозв’язок суспільної психології та ідеології, буденної 
й теоретичної свідомості; особливості соціально-культурних процесів; 
основи загальної соціології, питання методології, методики та технології 
конкретно-соціологічних досліджень, сучасні соціологічні теорії; сучасні 
методи викладання соціально-гуманітарних дисциплін; сучасні концепції 
ефективного соціального управління; основні тенденції розвитку сучасної 
етнокультурної ситуації в світі, Україні. 
 

5. Очікувані результати (фахові – відповідно спеціальності) 
 

 Планування. Розробка навчальних планів і програм. Вміти скласти: робочу 
програму з навчальних філософських дисциплін, навчально-тематичний 
календарний план вивчення філософської дисципліни, плани практичних, 
семінарських занять, уроків, план науково-дослідної роботи за визначеною 
темою, тематику курсових і контрольних робіт, план виховної роботи, план 
роботи гуртка, проблемної, творчої групи. Планування особистої роботи, 
самоосвіти і професійного вдосконалення. Вміти скласти поточний і 
перспективний плани самостійної роботи по підвищенню свого професійного 
рівня. 
 Навчальний процес. Володіти різними методами навчання; вміти: 
проводити семінари, практичні заняття уроки різних типів, тематичні, уза-
гальнюючі, індивідуальні, групові консультації; організувати і провести 
заняття гуртка, творчої групи; проводити різні форми поточного та 
підсумкового контролю (іспити, заліки – усно, письмово); опрацьовувати 
необхідну літературу для підготовки навчальних занять, розробки навчально-
методичного матеріалу з навчальної дисципліни; підібрати і використати 
дидактичні засоби (роздавальні картки, схеми, таблиці) на заняттях; 
використовувати ауді- та відео забезпечення на заняттях; визначати теми 
творчих і науково-дослідних завдань, підготувати відкриті аудиторні заняття 
(лекція, семінар), уроки та аналізувати їх. 
 Методична робота. Володіти різноманітними методами навчання і 
виховання; вміти: обрати і використати найдоцільніші для проведення 
конкретного навчального чи виховного заходу, використовувати різноманітні 
типи занять; обрати конкретний для даного розділу чи теми тип навчального 
заняття; використовувати практичні вправи для вироблення умінь і навичок 
учнів і студентів, підібрати оптимальний варіант вправ для конкретного 
заняття з відповідної теми; користуватись і застосувати технічні ауді- та 
відео засоби в навчально-виховному процесі; розробляти методичні 
рекомендації до різних видів роботи студента (підготовка до семінарського 



заняття, робота з лекційним матеріалом, самостійне опрацювання літератури, 
робота над творчими та науково-дослідними завданнями, підготовка до 
різних видів поточного та підсумкового контролю й ін.); складати конспект 
лекцій, готувати навчально-методичні матеріали з окремої теми чи 
філософської дисципліни, готувати навчально-методичні посібники з 
дисципліни. 
 Виховна робота. Володіти творчими організаторськими здібностями. 
Вміти: організувати і провести виховні заходи з відповідної теми і 
цілеспрямованості (національно-патріотична, моральна, екологічна та ін.); 
вміти провести індивідуальні бесіди для досягнення виховного впливу, 
вивчаючи індивідуальні особливості учнів і студентів; скласти психолого-
педагогічну характеристику, вивчаючи особливості поведінки студента; 
диференційовано впливати на учнів, студентів з метою вияву їх творчих 
можливостей та формування особистісних якостей; організувати та провести 
збори батьків з метою виховного впливу на учнів, студентів. 
 Науково-дослідницька робота. Володіти здібностями науково-пошукової 
роботи у своїй науковій сфері. Вміти: відшукати необхідну інформацію, 
перелік наукової літератури через бібліографічні каталоги, реферативні 
журнали, комп'ютерну систему "Інтернет"; опрацьовувати наукову літе-
ратуру з обраної теми, працювати з філософськими текстами, складати 
конспекти, плани-конспекти, тези та ін.; відбирати матеріал, описувати та 
класифікувати відповідно до визначеної теми дослідження; аналізувати і 
систематизувати відібраний матеріал з визначеної теми; реферувати наукові 
філософські праці з визначеної теми; консультувати учня, студента з обраної 
теми творчої, науково-пошукової роботи; готувати наукові доповіді, 
повідомлення, тези виступів на наукових конференціях, наукові статті, 
редагувати їх й вчасно подавати до друку. 
 Здійснення контролю вмінь та здібностей студента. Здійснювати поточний 
контроль засвоєння навчального матеріалу – складати та використовувати 
різні види завдань (письмових, усних) для перевірки рівня засвоєння 
поданого матеріалу на заняттях; визначати рівень знань учнів, студентів з 
розділів і всіх тем дисципліни – складати і використовувати перелік 
контрольних питань, тестових завдань, екзаменаційних білетів, проводити 
відповідну перевірку і оцінювання відповідей учнів і студентів; вести 
контроль за станом вивчення дисципліни студентами – вести облік 
прийнятих рішень і їх виконання, аналізувати випадки порушень дисципліни 
учнями і студентами і перевіряти заходи по їх усуненню; готувати звіти про 
діяльність – скласти звіти і довідки про виконану роботу, підводити підсумки 
навчальної, методичної виховної діяльності, робити висновки при 
комплексній перевірці викладання навчальної дисципліни; здійснювати 
самоконтроль в навчальній роботі – перевіряти результативність навчальних 
занять, проводити анкетування та інші форми опитування студентів для 
одержання зворотної інформації про рівень своєї роботи. 
 Опанування методикою аналізу матеріалу у сфері теоретико-
методологічних та філософських дисциплін. 



 Вміння філософувати, вдосконалювати методологію та методику новими 
розробками на основі наукового аналізу сучасних соціокультурних явищ в 
Україні та світі. 
 Здатність творчо осмислювати та застосовувати історичний досвід 
розвитку філософського знання. 
 Вміння самостійно вести філософські дослідження, розробляти програми 
конкретних досліджень, виробляти рекомендації щодо вдосконалення 
системи суспільних відносин. 
 Обізнаність і розробці навчальних планів і програм. Вміння проводити 
лекції, семінари, консультації та інші види педагогічної роботи. 
 Вміння здобувати, об’єктивно аналізувати, володіти навиками 
теоретичного аналізу і узагальнення соціально-політичної інформації. 
 Володіти навичками розробки інноваційних технологій з метою 
управління соціальними процесами. 
 Здатність прогнозувати конфліктні та кризові ситуації, розробляти 
практичні рекомендації щодо їх усунення. 
 Здатність надавати органам влади різних рівнів теоретичну та методичну 
допомогу з вивчення і аналізу соціокультурного та політичного життя 
суспільства. 
 Вміння проводити на високому професійному рівні консультації 
керівників різних рівнів державних і недержавних організацій та установ для 
прийняття управлінських рішень. 
 Здатність проводити кваліфікований аналіз і давати оцінку прийнятим 
рішенням. 
 




