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Представлена освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки фахівців 

другого рівня вищої освіти зі спеціальності 033 «Філософія» розроблена робочою 

групою у складі викладачів кафедри філософії ОНУ імені 1.1. Мечникова на підставі 

нещодавно прийнятого відповідного Стандарту вищої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 18.03.2021 р. № 328.

ОПП містить усі необхідні структурні складові, які відповідають нормативним 

документам: профіль освітньої програми, її мета, предметна область, орієнтація, 

основний фокус та спеціалізації, особливості програми, напрямки працевлаштування, 

програмні компетентності та результати навчання, напрямки академічної мобільності, 

перелік компонентів ОПП, структурно-логічна схема і матриця відповідності 

програмних компетентностей компонентам Освітньо-професійної програми. Усі 

структурні елементи, їх взаємозв’язок і логічна послідовність побудовані в цілому 

коректно і грамотно, у відповідності до викликів сучасного ринку праці в 

гуманітаристиці та філософії.

Сьогодні в Україні відбувається процес становлення Національного Агентства 

кваліфікацій і формування корпусу професійних стандартів. Свою сучасну нішу 

мають знайти професійні стандарти зі спеціальності «Філософія», тому слід у 

перспективному відношенні позитивно оцінити зміст і спрямованість представленої 

01111, яка підготовлена кафедрою філософії ОНУ імені І. І. Мечникова. В програмі 

достатньо органічно представлений взаємозв’язок між компонентами програми -  

навчальними дисциплінами та пунктом 4 «Придатність до працевлаштування».



Спеціальну увагу приділимо артикуляції особливостей програми, яка пов’язана 

зі специфікою науково-освітніх традицій філософської школи Одеського 

університету, яку добре знають в Україні: «Програма передбачає можливість 

студентам комбінувати нормативну та вибіркову частину таким чином, щоб 

формувати індивідуальний навчальний план та здійснювати спеціалізацію згідно з 

напрямками даної програми, а також отримувати додаткову спеціалізацію. Студент 

має можливість опанувати унікальні авторські курси, які створені на підставі 

наукових філософських традицій ОНУ імені І. І. Мечникова, багаторічних наукових 

досліджень та їх опрацювання в публічній сфері і міжнародних грантових проектах». 

Наша співпраця та взаємодія з кафедрою філософії ОНУ імені І. І. Мечникова 

дозволяє впевнено стверджувати, що магістри, які будуть навчатися в рамках 

представленої ОПП, мають всі необхідні умови для отримання якісних знань і 

компетентностей.

Зробимо загальний висновок: освітньо-професійна програма підготовки 

фахівців другого рівня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 033-«Філософія», яка 

підготовлена робочою групою кафедри філософії ОНУ імені І. І. Мечникова, може 

бути рекомендована до впровадження в освітній процес.
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