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Немає прагнення більш 
природного, ніж прагнення до  

знання ... 

 Філософія - цариця всіх наук. 
 

Томас Манн 

Не той дурний, хто не знає, а той, хто 
знати не хоче. 

Григорій Сковорода  

Південноукраїнський  національний  
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Кафедра філософії,  соціології та  

менеджменту соціокультурної діяльності   
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Вивчення мудрості підносить і ро-
бить нас сильними і великодушни-
ми.                         

Ян Амос Коменський  

Вчіться так, немов ви постійно 
відчуваєте брак своїх знань, і так, не-
мов ви постійно боїтеся розгубити свої 
знання. 

 

Між людиною осв іченою і 
неосвіченою така ж різниця, як між 
живим і мертвим. 

 Арістотель  

Уривок лекції з предмету 
«Філософія науки» 

 
   «... Уявіть собі гуманітарні знання, 
як групу туристів, які подорожують в 
горах. Група разделілаcь на дві части-
ни. Перша частина -вибрала шлях по 
гірських вершинах, а друга - по уще-
лині. Другій групі прекрасно видно 
флора і фауна ущелини, річка, яка те-
че з гір. Вони можуть судити, чи чис-
та в річці вода, чи є в ній риба і т.д. 
Першій групі цього не видно. Проте  з 
вершин гір, вони можуть раніше пере-
дбачити прихід грози, зміну вітрів, 
можливість каменепаду і т.д. Перша 
група бачить далі, а друга - ближче. 
Коли наближається якась зміна, ті, 
хто вгорі, філософи, можуть попере-
дити тих, хто йде по ущелині. В цьо-
му одна з основних функцій філософії 
- прогностична. Хоча, без другої гру-
пи туристів, перша група існувати 
повноцінно теж не може ... » 
 

д.філос.н., 
проф. А. І. Кавалеров 

ФІЛОСОФІЯ   
спеціалізації: 

 
Філософські основи бізнесу 
Конструювання соціальної 

реальності 

 
Cogito ergo sum 

  



Абітурієнту СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 
ФІЛОСОФІЯ 

Кафедра філософії,  
соціології  та менеджменту  
соціокультурної  діяльності 

Навчальний процес спеціальності забез-
печують професіонали, серед яких 3 
академіки, 5 докторів наук, 26 кандидатів 
наук. 
     Місце роботи та кар'єра: навчальні за-
клади, науково-дослідні інститути, орга-
ни влади і управління, соціальна сфера, 
управління арт-бізнесом, ЗМІ, аналітичні 
центри бізнес-структур, громадські фон-
ди. 
     Студенти вчаться: викладати 
філософські дисципліни; реферувати нау-
кову літературу; працювати зі службови-
ми документами; займатися плануванням 
і організацією роботи різних колективів; 
працювати в ЗМІ; працювати в 
аналітичних центрах при органах 
державної влади; бізнес-структурах; гро-
мадських фондах. 
   Серед навчальних дисциплін, ос-
воюваних майбутніми фахівцями: історія 
філософії, соціальна філософія, етика, 
естетика, релігієзнавство, філософія event
-менеджменту, філософія бізнесу, філо-
софія мистецтва та інші. 
   Випускники мають переваги при зара-
хуванні до аспірантури на базі кафедри. 
   При кафедрі працює спеціалізована 
вчена рада із захисту кандидатських і до-
кторських дисертаційних робіт. 
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Історико-філософське відділення 
Кафедра філософії, соціології та 
менеджменту соціокультурної 

діяльності 

ПРОПОНУЄМО 

НА БЮДЖЕТНІЙ ТА КОНТРАКТНІЙ ФОРМАХ 
НАВЧАННЯ ЗДОБУТИ ОСВІТУ 

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 

ФІЛОСОФІЯ 
Висококваліфікований 

професорсько-викладацький склад 
Кафедри  філософії, соціології та ме-

неджменту соціокультурної діяльності  
 допоможе майбутнім фахівцям 

розкрити потенціал, а також допоможе 
придбати необхідні навики. 

Правила вступу 
 для абітурієнтів на базі 

повної загальної середньої освіти 
(Більш детальна інформація 

http:// www.pdpu.edu.ua) 

Перелік конкурсних предметів 
(вступних екзаменів, творчих 

конкурсів) 

Рівень 
предмета 

033 Філософія 

1. Українська мова і література базовий 

2. Історія України базовий 

3. На вибsр: 
 Іноземна  мова 
 Математика 

базовий 

 
Перелік документів для вступу: 

- атестат з доповненням; 
-сертифікат (и) Українського центру 

оцінювання якості освіти; 
-Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, 
які за віком не мають паспорту) і ксерокопія 

 паспорта або свідоцтва про народження;  
-6 однакових кольорових фотографій 

розміром 3х4 см; 
 для чоловіків військовий квиток 

(посвідчення про приписку до  
 призовної дільниці); 

- Якщо в паспорті і атестаті різні прізвища, 
то свідоцтво про  зміну прізвища; 

 документи, що дають право на пільги  
(при наявності); 

Примітка: всі документи подаються  в оригінальному 
вигляді або у вигляді копій,  що завірені нотаріально. 

Телефон приймальної комісії: 
 +38 (048) 738-47-69 

Детальна інформація: 
+380667765950 

 
*Абітурієнту, який вступить на  зазначену 
спеціальність гарантується гуртожиток. 


