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Кафедра, 

яка 

пропонує 

дисципліну
 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності

, на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, 

командна ро-

бота, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні 

заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна
 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Макси-

мальна 

кількість 
студентів, 

які мо-

жуть за-

писатися 

на 

дисци-

пліну
 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які 

хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

Філософська антропологія 

Кафедра 

психології, 

політології та 

соціокультурни

х технологій 

Бойко О.П. Бойко О.П. 

Розвиток загальної 

культури та 

культури 

дослідника-

філософа, 

оволодіння 

сучасними 

дослідницькими 

програмами 

вивчення культури, 

науки, філософії 

тощо 

Застосовувати 

міждисциплінарні 

підходи для описання й 

аналізу науково-

дослідних завдань; 

вивчати, порівнювати й 

оцінювати нові 

концепції та моделі 

філософії науки, 

аналізувати зовнішнє і 

внутрішнє середовище 

наукових установ та 

організацій, виявляти 

його ключові елементи й 

оцінювати їх вплив на 

організацію наукових 

досліджень 

Інтерактивні, 

мультимедійні 

лекції. 

Проблемно-

пошукові 

заняття. 

Наукові 

дискусії. 

Електронне 

навчання в 

системі Google 

Meet. 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

033 - 

Філософія 
15 

Без     

обмежень 

Без 

обмежень 

Філософські проблеми свідомості в сучасному науковому дискурсі 

Кафедра 

психології, 

політології та 

соціокультурни

Лебідь А.Є. Лебідь А.Є. 

Застосування 

філософської 

методології та 

евристики для 

Застосовувати 

міждисциплінарні 

підходи для описання й 

аналізу науково-

Інтерактивні, 

мультимедійні 

лекції. 

Проблемно-

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

033 - 

Філософія 
15 

Без 

обмежень 

Без 

обмежень 



х технологій аналітики 

фундаментальних 

та прикладних 

проблем науки, 

освіти, культури, 

політики, бізнесу та 

управління 

дослідних завдань; 

вивчати, порівнювати й 

оцінювати нові 

концепції та моделі 

філософії науки, 

аналізувати зовнішнє і 

внутрішнє середовище 

наукових установ та 

організацій, виявляти 

його ключові елементи й 

оцінювати їх вплив на 

організацію наукових 

досліджень 

пошукові 

заняття. 

Наукові 

дискусії. 

Електронне 

навчання в 

системі Google 

Meet. 

(доктор 

філософії) 

Історія сучасної філософії 

Кафедра 

психології, 

політології та 

соціокультурни

х технологій 

Лебідь А.Є. Лебідь А.Є. 

Формування 

базових знань, 

навичок, методів і 

підходів до 

структури й 

історичної 

динаміки науки, 

застосування 

методології і 

методики 

досліджень в 

царині 

філософських наук, 

аналіз місця науки 

та культури в 

дослідницькій 

діяльності 

Розрізняти основні 

концептуалізації 

сучасної філософії та 

науки, їх гносеологічні 

та соціальні передумови, 

а також нормативні та 

дескриптивні підходи до 

їх аналізу 

Інтерактивні, 

мультимедійні 

лекції. 

Проблемно-

пошукові 

заняття. 

Наукові 

дискусії. 

Електронне 

навчання в 

системі Google 

Meet. 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

033 - 

Філософія 
15 

Без     

обмежень 

Без 

обмежень 

Історія української філософії 

Кафедра 

психології, 

політології та 

соціокультурни

х технологій 

Синах А.О. Синах А.О. 

Вміння 

структурувати та 

узагальнювати 

проблемний 

простір, оцінювати 

і обирати 

альтернативи серед 

плюралістичної 

мапи наукових 

гіпотез, ідей, 

концепцій в умовах 

Розрізняти основні 

концептуалізації 

сучасної філософії та 

науки, їх гносеологічні 

та соціальні передумови, 

а також нормативні та 

дескриптивні підходи до 

їх аналізу 

Інтерактивні, 

мультимедійні 

лекції. 

Проблемно-

пошукові 

заняття. 

Наукові 

дискусії. 

Електронне 

навчання в 

системі Google 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

033 - 

Філософія 
15 

Без 

обмежень 

Без 

обмежень 



перманентних 

наукових 

трансформацій 

Meet. 

Логіка критичного мислення та теорія аргументації 

Кафедра 

психології, 

політології та 

соціокультурни

х технологій 

Туляков О.О. 

Козинцева 

Т.О. 

Туляков О.О. 

Козинцева 

Т.О. 

Розвиток гнучкості 

мислення на 

принципах critical 

thinking, що 

дозволить більш 

ефективно 

формулювати 

завдання та мету 

наукових 

досліджень, 

вирішувати 

нестандартні 

завдання, бути 

відкритим для 

новітніх 

інноваційних 

технік та методик 

наукового пошуку 

Застосовувати 

різноманітні прийоми 

впливу та типові 

маніпулятивні тактики 

під час наукових 

дебатів, диспутів, інших 

форм наукової інтеракції 

та обміну науковим, 

педагогічним, 

управлінським та ін. 

професійним досвідом 

Інтерактивні, 

мультимедійні 

лекції. 

Проблемно-

пошукові 

заняття. 

Наукові 

дискусії. 

Електронне 

навчання в 

системі Google 

Meet. 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

033 - 

Філософія 
15 

Без 

обмежень 

Без 

обмежень 

Філософія постмодерну 

Кафедра 

психології, 

політології та 

соціокультурни

х технологій 

Козинцева 

Т.О. 

Козинцева 

Т.О.. 

Формування 

базових знань, 

навичок, методів і 

підходів до 

структури й 

історичної 

динаміки науки, 

застосування 

методології і 

методики 

досліджень в 

царині 

філософських наук, 

аналіз місця науки 

та культури в 

дослідницькій 

діяльності 

Знати базові 

книговидавничі 

концепції. 

Оволодіти 

компетентностями 

дослідження 

функціонування 

книговидавничої галузі. 

Набути компетентності 

для самостійно 

проведення власних 

та/чи колективних 

міждисциплінарних 

досліджень теорії та 

історії видавничої 

справи й редагування, 

комунікативістики. 

Інтерактивні, 

мультимедійні 

лекції. 

Проблемно-

пошукові 

заняття. 

Наукові 

дискусії. 

Електронне 

навчання в 

системі Google 

Meet. 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

033 - 

Філософія 
15 

Без 

обмежень 

Без 

обмежень 

 


