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Хамітов Н.В. – доктор філософських наук, професор, провідний науковий 
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ПЕРЕДМОВА 

Розроблено робочою групою у складі: 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

керівника та 

членів проектної 

групи 

Найме-

нування 

посади 

(для суміс- 

ників — місце 

основної 

роботи, 

наймену-

вання посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно  

Стаж  

науково-

педагогічної 

та/або наукової 

роботи 

Інформація про наукову 

діяльність (основні публікації за 

напрямом, науково-дослідна 

робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами 

та докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, дата 

видачі) 

Керівник 

проектної групи 
      

 

Приходько 

Володимир 

Володимирович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент 

кафедри 

теоретичної 

і практичної 

філософії  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київський 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 

1999 р., 

спеціальність – 

філософія, 

кваліфікація – 

філософ, 

викладач 

філософських 

дисциплін  

 

 

 

 

 

Кандидат 

філософських 

наук, 2002 р., 

09.00.05 – історія 

філософії, доцент 

кафедри філософії 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основним напрямом наукової 

діяльності є філософія 

культури, філософська 

антропологія, феноменологія, 

за яким опубліковані більше 50 

робіт: 2 монографії, 3 

підручники і навчальних 

посібники, 20 наукових статей.   

Брав участь у роботі 15 

міжнародних та 20 

всеукраїнських конференціях. 

Під керівництвом захищені 6 

кандидатських дисертацій, 

більше 20 магістерських робіт.  

  

Курс підвищення 

кваліфікації та 

розвитку педагогічних 

компетентностей 

викладачів. Курс 

розроблений UNGEN, 

НМЦОНП відділ 

забезпечення якості 

освіти, сектор 

працевлаштування 

КНУ імені Тараса 

Шевченка. Сертифікат 

від 25.01.2021 (Обсяг 

курсу – 1 кредит). 
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Члени проектної 

групи 
      

Шашкова  

Людмила  

Олексіївна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Завідувач 

кафедри 

теоретичної 

і практичної 

філософії  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київський 

державний 

університет ім. 

Т.Г. Шевченка, 

1984 р., 

спеціальність – 

філософія, 

кваліфікація – 

філософ, 

викладач 

філософських 

дисциплін  

 

 

 

 

 

Доктор  

філософських 

наук, 2009 р., 

09.00.09 – 

філософія науки,  

тема дисертації  

«Наука і релігія у 

парадигмальному 

вимірі»;  

професор кафедри 

філософії 

гуманітарних 

наук.  

  

 

33 роки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основним напрямом наукової 

діяльності є філософія і 

методологія науки,  

епістемологія, за яким 

опубліковані більше 130 робіт: 

6 монографій,8 підручників і 

навчальних посібників, 80 

наукових статей.   

 Брала участь у роботі 30 

міжнародних та 35 

всеукраїнських конференціях. 

Під керівництвом захищені 2 

докторських та 7 

кандидатських дисертацій; 16 

магістерських робіт.  

  

Наукове стажування 

у  Польсько-

українському центрі 

гуманітарних студій 

та  

Інституті філософії 

Зеленогурського 

університету 

(Польща, м. Зелена 

Гура), жовтень 2018 

р.  

 

 

 

 

 

 

Губерський 

Леонід 

Васильович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професор 

кафедри 

гуманітарних 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київський 

державний 

університет ім. 

Т.Г.Шевченка, 

1969,  філософ, 

викладач 

філософії 

 

 

 

 

 

 

 

Доктор 

філософських наук, 

1992 р., 09.00.03 - 

соціальна 

філософія та 

філософія історії, 

професор кафедри 

філософії 1994, 

академік НАН 

України, 2003 р. 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основним напрямом наукової 

діяльності є соціальна 

філософія,  політична філософія, 

філософія історії, за яким 

опубліковані більше 250 робіт: 

36 монографій, 14 підручників і 

навчальних посібників, більше 

100 наукових статей.   

Брав участь у роботі 30 

міжнародних та 40 

всеукраїнських конференціях. 

Під керівництвом захищені 9 

докторських та 16 

кандидатських дисертацій. 
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При розробці Програми враховані вимоги: 

1) Стандарту вищої освіти за спеціальністю 033 «Філософія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти.  

 

  

Пролеєв 

Сергій  

Вікторович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професор 

кафедри 

теоретичної і 

практичної 

філософії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київський 

державний 

університет ім. 

Т.Г. Шевченка, 

1984 р., 

спеціальність – 

філософія, 

кваліфікація – 

філософ, 

викладач 

філософських 

дисциплін 

 

 

 

Доктор 

філософських наук, 

2006 р., 09.00.03 - 

соціальна 

філософія та 

філософія історії, 

професор за 

спеціальністю 

філософська 

антропологія та 

філософія культури 
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Основним напрямом наукової 

діяльності є соціальна і 

політична філософія, філософія 

культури, за яким опубліковані 

більше 150 робіт: 16 

монографій,6 підручників і 

навчальних посібників, 80 

наукових статей.   

Брав участь у роботі 40 

міжнародних та 60 

всеукраїнських конференціях. 

Під керівництвом захищені 2 

докторські та 5 кандидатських 

дисертацій; 10 магістерських 

робіт.  
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

«Прикладна філософія» 

«Applied Philosophy» 

зі спеціальності  033 « Філософія» 
 

 

 

1 – Загальна інформація 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації  

Ступінь вищої освіти: магістр  

Спеціальність: 033 - філософія 

Фахово-орієнтовані вибіркові блоки: прикладна 

філософія 

Освітня програма: прикладна філософія 

 

Оbtained qualification: Master Degree 

Program Subject Area: Philosophy 

Selective units: Applied Philosophy 

Programme: Applied Philosophy 

 

Мова навчання і оцінювання Українська /  

Ukraine  

Обсяг освітньої програми 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1,4 роки 

Тип програми Освітньо-професійна програма 

 

Повна назва закладу вищої 

освіти, а також структурного 

підрозділу у якому 

здійснюється навчання  

Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Україна 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine 

Філософський факультет 

Faculty of Philosophy  

Назва закладу вищої освіти, 

який бере участь у 

забезпеченні програми  

- 

Офіційна назва освітньої 

програми, ступінь вищої 

освіти та назва кваліфікації 

ВНЗ-партнера мовою 

оригіналу  

- 

Наявність акредитації Спеціальність акредитована у 2013 році Акредитаційною 

комісією України, акредитаційний сертифікат дійсний до 

2023 р. 

Цикл/рівень програми НРК України – 7 рівень,   

FQ-EHEA – другий цикл,  

ЕQF-LLL –7 рівень 

Передумови Наявність освітнього ступеня бакалавра 

Форма навчання Денна, заочна  

Термін дії освітньої програми 5 років 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми 

Сайт філософського факультету 

http://philosophy.univ.kiev.ua/ 

 

2 – Мета освітньої програми 

Мета програми Підготовка фахівців з філософії, які володіють  сучасними 

теоретичними знаннями та практичними навичками, 

http://philosophy.univ.kiev.ua/
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необхідними для розв’язання складних задач 

дослідницького, інноваційного та прикладного характеру 

у сфері філософії та гуманітаристики.  

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область (галузь 

знань / спеціальність / 

спеціалізація програми) 

Гуманітарні науки / Філософія / Прикладна філософія/ 

Міждисциплінарна сфера філософського дискурсу 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна академічна. 

 

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 

Загальна освіта за спеціальністю «Філософія».  

Ключові слова: прикладна філософія, практична філософія, 

міждисциплінарна сфера філософського дискурсу, 

експертиза в галузі філософії та соціально-політичних і 

гуманітарних питань. 

Особливості програми Експериментальна освітньо-професійна програма. 

Орієнтація на прикладний та міждисциплінарний вимір 

філософських досліджень. 
 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Магістр філософії може працювати у науковій, 

організаційно-управлінській та освітній галузях 

(дослідник); в органах державної влади та місцевого 

самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях 

(аналітик); у друкованих та електронних засобах масової 

інформації; у соціальних та культурних закладах, 

громадських організаціях тощо (експерт із суспільно-

політичних питань). 

Подальше навчання Можливість навчання за програмою третього освітньо-

наукового рівня (доктор філософії) вищої освіти. Набуття 

додаткових кваліфікацій у системі освіти дорослих. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, 

виконання прикладних проектів, навчання через 

практично-орієнтовані семінари, які відбуваються на базах 

практики в організаціях соціально-гуманітарної сфери. 

Дистанційне навчання: платформа дистанційної освіти 

філософського факультету https://philosophy.univ.org.ua/ , 

e-learning (система електронного навчання філософського 

факультету режим доступу: http://www.e-

philosophy.kiev.ua/)  

Під час останнього семестру студенти виконують 

прикладні кваліфікаційні роботи, які презентуються та 

обговорюються за участі викладачів та колег. 

Оцінювання Усно-письмові та письмові іспити, заліки, семінари, есе, 

презентації самостійних досліджень, проєктів, захист 

кваліфікаційної роботи за участю науковців із інших ЗВО. 

 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати задачі дослідницького та 

інноваційного характеру у сфері філософії та 

https://philosophy.univ.org.ua/
http://www.e-philosophy.kiev.ua/
http://www.e-philosophy.kiev.ua/
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гуманітаристики. 

Загальні компетентності (ЗК) 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

2.Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

3.Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

4.Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

5. Здатність спілкуватися з представниками інших. 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності). 

6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

7. Здатність розробляти проєкти та управляти ними. 
 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Усвідомлення зв’язків філософської спеціалізації з 

іншими інтелектуальними й гуманітарними практиками. 

2.Здатність формулювати та аргументувати актуальні 

філософські ідеї, доказово й обґрунтовано викладати 

результати дослідження.  

3. Здатність обирати і застосовувати найбільш ефективну 

методологічну стратегію дослідження.  

4.Здатність критично працювати з філософськими 

текстами, застосовувати  різні методи аналізу та 

інтерпретації. 

5. Здатність здійснювати аналіз, оцінку і прогнозування 

соціальних, політичних, економічних та культурних 

процесів із застосуванням фахових знань.  

6. Здатність професійно проводити світоглядний аналіз  та 

етико-ціннісну експертизу європейської та 

євроатлантичної інтеграції України на підставі принципу 

україноцентризму. 

7. Здатність здійснювати аналітичне обґрунтування та 

інформаційно-організаційний супровід професійної 

діяльності. 
 

7 – Програмні результати навчання 

Програмні результати 

навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Здійснювати інтелектуальний пошук, виявляти і 

критично осмислювати актуальні проблеми сучасної 

філософської думки, розробляти їх в рамках власного 

філософського дослідження. 

2. Пропонувати та обґрунтовувати нові підходи до 

розв’язання задач і проблем.  

3. Використовувати методологію та пізнавальні засоби, що 

властиві філософії та її застосуванням. 

4. Володіти державною та іноземними мовами на рівні, 

достатньому для вільного фахового спілкування та 

обговорення наукових проблем і результатів досліджень у 

сфері філософії. 

5. Розуміти зв’язки філософії з іншими напрямами 

філософського дискурсу та іншими інтелектуальними й 

гуманітарними практиками. 

6. Ефективно використовувати інформаційно-

комунікаційні технології в професійній діяльності. 
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7. Брати участь у наукових дискусіях з філософії та 

міждисциплінарних проблем з експертами інших галузей 

знань.  

8. Аналізувати, оцінювати і прогнозувати соціальні, 

політичні, економічні та культурні процеси із 

застосуванням фахових знань та спеціалізованих навичок 

розв’язання складних задач філософії. 

9. Використовувати набуті знання в практиці європейської  

та євроатлантичної інтеграції України, зокрема проводити 

світоглядний аналіз  та етико-ціннісну експертизу 

інтеграційних процесів.   
10. Розробляти і реалізовувати прикладні проєкти у сфері 

філософії та з дотичних міждисциплінарних проблем. 

11. Приймати ефективні рішення з питань управління 

складною професійною діяльністю у сфері філософії.  

12. Ефективно здійснювати аналітичне обґрунтування та 

інформаційно-організаційний супровід професійної 

діяльності. 

 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні характеристики 

кадрового  забезпечення 

Значна частина викладачів володіє англійською мовою на 
рівні В2, що дозволяє впроваджувати в освітній процес 
новітні англомовні дослідження з філософії. Участь у 
програмі беруть запрошені практики-професіонали з інших 
соціально-гуманітарних галузей. 

Специфічні характеристики 

матеріально-технічного 

забезпечення 

Для вивчення іноземних мов використовуються 

лінгафонний кабінет філософського факультету; доступ до 

мережі інтернет, зокрема до науково-метричних баз та 

реферативної бази даних SCOPUS забезпечується 

електронною бібліотекою факультету; для презентацій 

активно використовуються мультимедійні аудиторії 

факультету. 

 

Специфічні характеристики 

інформацій-ного та 

навчально-методичного 

забезпечення 

Основним джерелом інформаційного забезпечення є 

кабінет філософії та електронна бібліотека філософського 

факультету; e-learning – система електронного навчання 

філософського факультету  

(режим доступу: http://www.e-philosophy.kiev.ua/) 

Платформа дистанційної освіти філософського 

факультетуhttps://philosophy.univ.org.ua/ 

 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

--- 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

--- 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

На загальних підставах. 
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2. Перелік компонент освітньо-професійної 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. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

 

ОК 1. Інноваційне мислення. 10 іспит 

ОК 2. Комунікація і трансдисциплінарний  дискурс. 8 іспит 

ОК 3. Сучасна топографія філософії. 5 іспит 

ОК 4. Цивілізаційні перспективи людства /Civilizational 

Perspectives of Humanity (англійською мовою) 
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іспит 

 

ОК 5. Професійна та корпоративна етика. 4 залік 

ОК 6. Модуси критичного мислення. 3 залік 

ОК 7. Практична аналітика /Practical analytics (англійською 

мовою) 

3 залік 

ОК 8. Прикладна риторика. 3 залік 

ОК 9. Діагноз нашого часу. 3 залік 

ОК 10. Презентація прикладної роботи зі спеціалізації. 1 диференційо

ваний залік 

ОК 11. Науково-дослідна (виробнича) практика. 6 диференційо

ваний залік 

ОК 12. Підготовка та написання кваліфікаційної роботи. 15 підсумкова 

атестація 

Загальний обсяг обов'язкових компонент:          67 

 Вибіркові компоненти  ОП*  

 Фахово-орієнтований блок 1 (блок дисциплін Прикладна філософія -1) 

ФОБ 1.1. Філософські практики: філософія креативної дії.  4 іспит  

ФОБ 1.2. Філософські практики: філософська мова, текст. 4 залік 

ФОБ 1.3. Філософські практики: критика і самоаналіз.     3 залік 

ФОБ 1.4. Філософські практики: віртуальний простір,  

соціальні мережі. 

3 залік 

 Фахово-орієнтований блок 2 (блок дисциплін Прикладна філософія -2) 

ФОБ 2.1. Експертиза суспільно-політичної діяльності.            3 залік 

ФОБ 2.2. Текстологічні практики: літературний, науковий, 

філософський текст. 

4 залік 

ФОБ 2.3. Віртуальний простір суспільно-політичних практик. 4 іспит 

ФОБ 2.4. Сучасні практики освіти. 3 залік 

Вибірковий блок 3 (студент обирає одну дисципліну) 

ВБ 3. Ментальність і економіка: причини становлення 

багатства нації. 

3 залік 

ВБ 3. Інноваційні особливості інформаційних суспільств.   3 залік 
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ВБ 3. Експертна діяльність у соціокультурній сфері 3 залік 

Вибірковий блок 4 (студент обирає одну дисципліну) 

ВБ 4. Менеджмент культурних проектів 3 залік 

ВБ 4. Аргумент мовчання в соціальних практиках. 3 залік 

ВБ 4. Антропологічний горизонт культури. 3 залік 

Вибірковий блок 5 (студент обирає одну дисципліну) 

ВБ 5. Мимезис, пойезис і техне. 3 залік 

ВБ 5. Урбаністика та креативна економіка. 3 залік 

ВБ 5. Культурна політика. 3 залік 

 

Загальний обсяг вибіркових компонент:                      23 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 

 

 
* Згідно з п.п. 2.2.2-2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами Київського 

національного університету імені  Тараса  Шевченка  права  на  вільний  вибір  дисциплін»  

здобувачі  освіти  мають  безумовне  право  обрати навчальні дисципліни з обов’язкових та 

вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умови 

погодження із деканом факультету – з програм іншого рівня. 
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2.2 Структурно-логічна схема ОП  
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація передбачає оцінювання відповідності засвоєних здобувачами рівня 

та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти в галузі гуманітарних наук за спеціальністю 

«033 – Філософія».  

Атестація випускників освітньої-професійної програми спеціальності     

«033 – Філософія» проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної 

роботи та завершується видачою документу встановленого зразка про 

присудження ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістр філософії.    

Професійна кваліфікація  2443.2  «експерт із суспільно-політичних питань»  

може бути присвоєна окремим рішенням екзаменаційної комісії за умови 

дотримання вимог: 

а) проходження виробничої практики з оцінками не нижче 80 балів;     

б) успішного оволодіння компетентностями фахово-орієнтованих вибіркових 

блоків дисциплін «Прикладна філософія-1» або «Прикладна філософія-2» з 

оцінками не нижче 80 балів;  

в) успішного захисту випускної кваліфікаційної роботи з оцінками не нижче 80 

балів. 

Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складної актуальної задачі 

дослідницького та інноваційного характеру з філософії. На захисті 

кваліфікаційної роботи перевіряються наступні програмні результати навчання: 

ПРН1. Здійснювати інтелектуальний пошук, виявляти і критично 

осмислювати актуальні проблеми сучасної філософської думки, розробляти їх в 

рамках власного філософського дослідження. 

ПРН 2. Пропонувати та обґрунтовувати нові підходи до розв’язання задач 

і проблем.  

ПРН 3. Використовувати методологію та пізнавальні засоби, що властиві 

філософії та її застосуванням. 

ПРН 5. Розуміти зв’язки філософії з іншими напрямами філософського 

дискурсу та іншими інтелектуальними й гуманітарними практиками. 

ПРН 8. Аналізувати, оцінювати і прогнозувати соціальні, політичні, 

економічні та культурні процеси із застосуванням фахових знань та 

спеціалізованих навичок розв’язання складних задач філософії. 

ПРН 10. Розробляти і реалізовувати прикладні проєкти у сфері філософії 

та з дотичних міждисциплінарних проблем. 

    ПРН 12. Ефективно здійснювати аналітичне обґрунтування та 

інформаційно-організаційний супровід професійної діяльності. 

Виконання і захист кваліфікаційної роботи передбачає не тільки традиційне 

поглиблення, закріплення і застосування теоретичних знань та розвиток 

практичних навичок, отриманих здобувачем за час навчання, але й передбачає 

презентацію міні-проекту, який представляє проектне авторське розв’язання 

прикладної задачі філософії, яке ґрунтується на аналізі й розробці моделі існуючої 
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соціально-гуманітарної практики, прогнозуванні тенденцій та наслідків її 

модернізації. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, 

фабрикації, фальсифікації.  
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4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  
 

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 

ОК 4 ОК 5 ОК 6  ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ОК 10 

ОК 

11 

ОК 12 ФОБ 

1.1 

ФОБ 

1.2 

ФОБ 

1.3 

ФОБ 

1.4 

ФОБ 

2.1 

ФОБ 

2.2 

ФОБ 

2.3 
ФОБ 

2.4 

ВБ 3 ВБ 4 ВБ 5 

ЗК 1 + +  +  +   + + + + + + + + +  + +    + + 

ЗК 2    +   +    +           + + 

ЗК 3      + + +  +   + + + + +  + + + + +  +   

ЗК 4      + +       + + +  + + +  + +     

ЗК 5  +  + +  + +   + +         +   

ЗК 6  + +   +   +  + +        + +  + + 

ЗК 7 +     + +   +     + + + +      +    

ФК 1  +    + + +  +  + + + +          + + 

ФК 2 +     + + + + +  + +  + + + + + +  + +  +  + 

ФК 3 + +   +     + + +  +  + + +  + +  +  +  

ФК 4  +     +  +  + +  + + +  + +    +   

ФК 5 + + + +     + + + +   + + +  +    +    + + 

ФК 6   +  + + +    +  +       + +   

ФК 7       + +   +  +  + + + +       +     + + 
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