
Магістерська програма «Філософія» 
 

Трансформація всіх сфер соціального 

життя та зміна світоглядної парадигми зу-

мовлюють необхідність підготовки кадрів 

широкого гуманітарного напрямку, здатних 

аналізувати сучасні українські соціо-

культурні проблеми в контексті світових 

тенденцій розвитку соціогуманітарного 

дискурсу.  

Місія програми: Розвиток загальних 

та фахових компетентностей  для форму-

вання освічених фахівців та ефективних ке-

рівників, здатних аналізувати сучасні соці-

альні трансформації  та прогнозувати полі-

тичні, культурні, економічні процеси. 

Мета освітньо-професійної програми: 

формування  фахових знань задля забезпе-

чення підготовки кадрів вищої кваліфікації 

для здійснення науково-дослідницької дія-

льності, аналітичної роботи та наукового 

консультування.  

Працевлаштування: Наш випускник-

це висококваліфікований фахівець, адапто-

ваний для роботи в органах державного 

управління, здатний приймати відповідаль-

ні рішення та оцінювати можливі ризики. 

Наші випускники можуть займатися до-

слідницькою діяльністю у галузі філософ-

ських дисциплін та діяльністю спрямова-

ною на зв’язки з громадськістю; адміністра-

тивною та управлінською діяльністю у сфе-

рі громадянської та освітньої політики, а 

також діяльністю у громадських і релігій-

них організаціях та ЗМІ. 

Знання та вміння магістра філософії 

дають змогу працювати  на посадах:  

 менеджер (управитель) у соціальній 

сфері. 

 науковий співробітник-консультант 

(філософія) 

 експерт із суспільно-політичних пи-

тань 

 філософ 

 консультант із суспільно-політичних 

питань (в партіях та інших громадських 

організаціях) 

Місце працевлаштування: науково-

дослідні інститути та освітні установи, ЗМІ, 

політичні партії, громадські і самоврядні 

організації. 

Магістерська програма передбачає обо-

в'язкове проходження виробничої практики. 

Цей вид діяльності дає можливість  майбут-

нім фахівцям-магістрам філософії застосу-

вати методологію філософського аналізу 

соціально-культурних процесів у реальній 

діяльності у сфері відносин із громадськими 

організаціями, спеціальними державними 

структурами, при здійсненні громадської, 

експертно-аналітичної, правової та інших 

видів діяльності.  

Практика може здійснюватися в орга-

нах місцевого самоврядування, громадських 

та політичних організаціях м. Полтава та 

області. 

 

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА 
 

передбачає вивчення таких основних 

дисциплін: 

 Сучасна світова філософія: основні течії 

та напрямки розвитку; 

 Філософська пропедевтика; 

 Соціальна філософія та філософія історії; 

 Актуальні проблеми антропологічного 

дискурсу; 

 Етичні проблеми сучасного суспільства; 

 Сучасна естетика; 

 Іноземна мова в професійній діяльності 

 Організація наукових досліджень; 

 Навчальна пропедевтична практика; 

 Виробнича науково-дослідницька прак-

тика 

 6 дисциплін за вибором магістранта. 

 

Термін навчання у магістратурі: 

1 рік і 4 місяці 

  



НАШІ ПЕРЕВАГИ! 
 Унікальність спеціальності та спеціалі-

зації освітньої програми у нашому регіоні; 

 Актуальність освітньої програми у кон-

тексті розширення комунікаційних техноло-

гій,  реформи державного управління та фор-

мування кваліфікованого керівника з навич-

ками стратегічного мислення; 

 100-річні традиції освітньої та наукової 

діяльності викладачів університету-одного з 

провідних вищих навчальних закладів регіо-

ну; 

 Фаховий та досвідчений колектив ви-

кладачів кафедри, що складається з 2 докторів 

філософських наук та 4 кандидатів філо-

софських наук; 

 оптимальне співвідношення якості на-

вчальних послуг та вартості навчання. 

 

Кафедра філософії 

 
Форма навчання: денна або заочна 

Умови прийому до магістратури: 

1) диплом бакалавра, спеціаліста або ма-

гістра з будь-якої спеціальності; 

2) наявність прохідного балу з трьох 

вступних іспитів: єдиний фаховий іспит іно-

земної мови, філософії та історії філософії 

(додатковий іспит за умови перехресного 

вступу). 

Перелік необхідних документів: 

1) паспорт і його копія; 

2) документ державного зразка про здо-

бутий освітній рівень бакалавра, спеціаліста 

або магістра і додаток до нього (оригінал або 

завірені копії); 

3) ідентифікаційний код; 

4) 6 фотокарток 3*4 см; 

5) 2 поштових конверта з марками. 

Термін прийому документів: липень 2021 р. 

 
Контактна інформація 
Полтавський національний  

педагогічний університет  

імені В. Г. Короленка 

Приймальна комісія: 
Тел.: (05322) 2-58-37, (050) 770-64-42, (068) 154-85-79 

E-mail: pnpuvstup@gmail.com 

http:// pnpu.philos@gmail.com 
Графік роботи: з 9:00 до 16:00 (крім вихідних) 

Адреса: 36000, м. Полтава, вул. Остроградського, 2; 

корпус 1, кім. 44. 

Кафедра філософії: 

Тел.: (099) 6273793 (Наталія Ігорівна),  

(068) 6429434 (Людмила Анатолівна). 

 (066) 1241619 (Ярослав Євгенійович) 

E-mail: pnpu.philos@gmail.com 

Адреса: 36000, м. Полтава,  

вул. Остроградського, 2; корпус 2, кім. 303, 304. 

Завідувач кафедри: канд. філософ. наук,  

доц. Головіна Наталія Ігорівна 

 

 

Полтавський національний  

педагогічний університет 

імені В. Г. Короленка 

 

Факультет історії та географії 

Кафедра філософії 

 

 
 

Запрошуємо на навчання! 
Магістерська програма 

 

«Філософія» 

 
Галузь знань: 03 Гуманітарні науки 

Спеціальність: 033 Філософія.  

 

 

http://pnpu.edu.ua 
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