
Друзі! 
 

Єдина  в Україні кафедра філософської антропології  

Інституту філософської освіти і науки  

НПУ імені М. Драгоманова 

запрошує до магістратури зі спеціалізації  

«ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ  

ТА ПСИХОАНАЛІЗ»,  

яка відкриває унікальні можливості  

розвитку особистості і працевлаштування! 
 

Ви можете обрати навчання як на стаціонарі, так і заочно. 

 

ВИКОРИСТАЙТЕ СВІЙ ШАНС! 
 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: м. КИЇВ, вул. ПИРОГОВА, 9, ауд. 431  

з 4 по 25 липня. Іспити з 26 червня по 8 серпня. 

 

Чому саме у нас? 
 

 Більшість курсів викладатимуть відомі в Україні та за її межами 

доктори філософських наук, професори, практикуючі психоаналітики, 

письменники, автори багатьох книг, перекладених на декілька європейських 

мов, засновники теорії і практики філософської арт-терапії та андрогін-

аналізу – методу глибинної корекції відносин чоловіка та жінки, популярні 

радіо- і телеведучі – НАЗІП ХАМІТОВ (професор кафедри філософської 

антропології, провідний науковий співробітник відділу філософської 

антропології Інституту філософії імені Г.Сковороди НАН України, 

Президент Асоціації Філософського Мистецтва) та СВІТЛАНА КРИЛОВА 

(завідувач кафедри філософської антропології, Віце-президент Асоціації 

Філософського Мистецтва), які готові передати досвід своєї реалізації у 

доброзичливій, співтворчій атмосфері з індивідуальним підходом до 

кожного. 

 Якщо у Вас немає можливості навчатися на стаціонарі, Ви 

можете вчитися заочно. Це коштує дешевше. Однак і в цьому випадку наші 

викладачі приділять Вам максимум уваги. 

 Ви отримаєте Диплом магістра філософії державного зразку 

відомого Національного університету.   
 

Де та як може успішно працювати   

випускник магістратури зі спеціалізації  

«ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ ТА ПСИХОАНАЛІЗ»? 

 

 Викладач філософських   і психологічних дисциплін у вузах, 

коледжах, школах. 

 Телеведучий і радіоведучий програм з питань розвитку людини, 

психоаналізу, актуалізації особистості, гендерної рівності і 

гендерного партнерства. 



 Психоаналітик-консультант політика. 

 Публіцист-блогер у засобах масової інформації. 

 Есеїст та письменник, сценарист. 

 Аналітик-консультант у галузі реклами, копірайтор. 

 Консультант з філософської та психоаналітичної арт-терапії; 

 Сімейний аналітик-консультант. 

 Тренер-консультант з питань самореалізації та особистісного 

зростання. 

 Спеціаліст центрів гендерних досліджень. 

 Аналітик-консультант з проблем гендерної рівності та гендерного 

партнерства.  

 PR-консультант, спічрайтер. 

 Аналітик-консультант з питань іміджу та брендінгу. 

 Аналітик в центрах маркетингових досліджень. 

 Аналітик-консультант у  вітчизняних та іноземних корпораціях. 

 Аналітик консалтингових центрів. 

 Консультант з питань гуманітарної політики Міністерств і Відомств 

України. 

 Консультант в аналітичних службах засобів масової інформації. 

 Співробітник науково-дослідних інститутів. 
 

Код професії та кваліфікація у Дипломі: 
 

Магістр філософії. 

Викладач. Консультант з психолого-філософських питань. 

 

Які курси читаються зі спеціальності  

«ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ ТА ПСИХОАНАЛІЗ»? 
 

1. Філософсько-антропологічні основи психоаналізу (6 кред. – 180 годин). 

2. Теорія і практика сучасного психоаналізу (6 кред. – 180 годин). 

3. Філософія статі та андрогін-аналіз (3 кред. –  90 годин). 

4. Психоаналіз та сучасна арт-терапія (3 кред. –  90 годин). 

 

Бажаючі можуть долучитися до дослідницької діяльності  

в науковій лабораторії кафедри філософської антропології  

та творчої реалізації в студії  

«ФІЛОСОФСЬКЕ МИСТЕЦТВО». 

Це відкриває можливості до вступу в аспірантуру  

кафедри філософської антропології. 

 

За участі магістрів проводяться Міжнародні конференції, семінари, 

"круглі столи", конкурси, майстер-класи. 

 

 Навчаємо основам психоаналітичного консультування. 

 Розглядаємо й аналізуємо випадки з психоаналітичної практики. 

 Магістранти пишуть наукові статті, працюють над дипломною роботою. 

 Переглядаємо художні фільми й усвідомлюємо їх. 

 Надихаємо магістрів створювати свої власні афоризми. 



 Долучаємо їх до участі в телепрограмах в якості експертів. 

 

 

ВСІ ПИТАННЯ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ: 

м. 097-195-87-55  

завідувач кафедри філософської антропології  

КРИЛОВА СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА 
 

ВИКОРИСТАЙТЕ СВІЙ ШАНС! 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: м. КИЇВ, вул. ПИРОГОВА, 9. 

 

 
КАФЕДРА ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ 

НПУ імені М.П. ДРАГОМАНОВА В ІНТЕРНЕТІ: 

 

1. Група в Фейсбуці «Кафедра філософської антропології НПУ імені М.П. 

ДРАГОМАНОВА» 

https://www.facebook.com/filosofskayaantropologia?fref=ts 

 

2. Група у Фейсбуці «Філософська антропологія І ПСИХОАНАЛИЗ: Магістатура»  

https://www.facebook.com/groups/148148785549412/ 

 

3. Група у Фейсбуці «Філософська антропологія, ПСИХОАНАЛИЗ І АРТ-ТЕРАПІЯ»  

https://www.facebook.com/events/237558986583175/ 

 

4. Група у Фейсбуці «ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ КОНКУРС  

АВТОРСЬКИХ афоризми» 

 https://www.facebook.com/events/282040022135577/ 

 

5. Група В Контакті "КАФЕДРА ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ 

НПУ імені М.П. ДРАГОМАНОВА » 

http://vk.com/anthrope 

 

6. Група у Фейсбуці «АСОЦІАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКОГО МИСТЕЦТВА»  

https://www.facebook.com/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%

D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-

%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%

BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0

-Association-of-Philosophical-Art-358221787527938/ 

 

7. Сайт АСОЦІАЦІЇ ФІЛОСОФСЬКОГО МИСТЕЦТВА 

 http://aphy.net/ 

 

8. Сайт ШКОЛИ метаантропології, актуалізуючого психоаналізу та андрогін-аналізу  

http://meta-anthropology.wix.com/welcome 
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