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 «Філософія» 
 
Галузь знань  Гуманітарні науки (0203) 
Напрям підготовки  ФІЛОСОФІЯ (6.020301) 
Кваліфікація  Фахівець в галузі освіти. Викладач філософських 

дисциплін у вищому навчальному закладі І-ІІ рівнів 
акредитації 

Освітній рівень   Бакалавр  
Фінансування   Бюджетне (10 місць) і контрактне 
Форма навчання  Денна і заочна 
 
 

Умови конкурсного відбору 
Конкурсний відбір у 2015 році проводиться за результатами ЗНО поточного року та середнім  
балом атестату.  Коефіцієнти ваги до відповідної оцінки з предметів:  

 
Історія України – 0,5; 

Українська мова та література – 0,2; 
Іноземна мова – 0,2. 

 
Формула розрахунку конкурсного балу:  

 
КБ=Б1*к1+Б2*к2+Б3*к3+БА*0,1 

 
де Б1, Б2, Б3 – бали з конкурсних предметів; 
к1,к2,к3 – коефіцієнти ваги предметів ЗНО; 
БА- бал атестату. 

Актуальність 
На сьогоднішній день не існує універсальної освіти, окрім філософської. Філософія дає 

можливість мислити критично, нестандартно та самостійно, чітко формулювати свої думки, що 
говорить про якості, які цінуються у сучасному світі понад усе. Філософська освіта є 
найдревнішою у європейській системі освіти. У провідних європейських університетах – 
Оксфорді, Кембриджі, Сорбоні, Києві та Москві – саме філософський факультет є центром 
освітнього процесу. На відміну від будь-якого іншого напрямку освіти, метою якого є 
підготовка вузькопрофільних фахівців, філософські факультети традиційно роблять акцент на 
широкому діапазоні гуманітарного знання. Не випадково саме філософи завжди складали 
інтелектуальну еліту будь-якої держави! Наскільки б професійними не були економісти, 
інженери, юристи, медики тощо, але в будь-якому суспільстві повинен існувати прошарок 
універсальних фахівців, здатних аналізувати, пояснювати і прогнозувати суспільні процеси в 
цілому. Саме цей прошарок складає фахівець-філософ. 

 
Чому можна навчитися? 

Сфери діяльності: 
 продовження навчання в магістратурі, аспірантурі та докторантурі за 

філософськими спеціальностями; 



 викладацька діяльність; 
 консультативна діяльність у різних галузях науки, освіти і культури. 

Основні дисципліни:  
 повний курс з історії філософії (вивчаються за періодами протягом всього курсу 

навчання); 
 історія філософії України; 
 історія філософії Росії; 
 практична та теоретична філософія; 
 логіка (традиційна, класична та некласична); 
 історія релігій. 

 
Що далі? 

Випускники напрямку можуть працювати на наступних посадах: 
 викладачі з філософських наук; 
 консультанти, експерти та аналітики з питань релігії, історії та філософії; 
 державні службовці в адміністраціях будь-якого рівня з питань культури, освіти, 

молоді, відносин між державою і церквою;  
 спеціалісти видавничих органів, засобів масової інформації, закладів культури. 

 

Підготовку фахівців здійснює кафедра  філософії 
В. о. завідувача кафедри – к. філос. н., доцент Нікульчев Микола Олександрович 

 
Адреса:  

м. Красноармійськ, пл. Шибанкова 2, корпус №3,  ауд. 3.104 
 
Телефон деканату факультету комп’ютерних наук і технологій:  

+38 (066) 837-46-00 
 

e-mail деканату:   
fknt.donntu@gmail.com 

 
e-mail кафедри: 
 phil.fknt.donntu@gmail.com 


