
ЧОМУ ФІЛОСОФІЯ? 

Мета освітньої програми – це виховання людини з фундаментальною підготовкою, 
різнобічними інтересами та активною життєвою позицією, здатної успішно 
орієнтуватися в сучасному суспільстві та реагувати на його виклики, бути 
конкурентоспроможною на ринку праці, змінювати світ. 

● Філософія звільняє, що вкрай необхідно у світі «постправди», «фейкових новин» та 
безодні суперечливої інформації. 

● Сучасна освіта має безперервний характер – ми навчимо не боятися цього. 

Вивчення філософії відкриває унікальні можливості саморозвитку, допомагає 
опанувати інструментарій логіки та теорії аргументації, критичного мислення та 
методами нестандартного мислення. 

Випускники спеціальності задіяні у тих галузях і сферах, де потрібна здатність до 
аналітичного мислення. Частина з них працюють у ЗМІ та в галузі PR, стають 
політиками та управлінцями, є організаторами у галузі культури та мистецтва, 
займаються консалтингом у найширшому розумінні цього слова. 

Я мала дві найважливіші причини вступити на філософію. Перша — пошук 
однодумців, людей, які розуміли б і доповнювали мене, з якими було б цікаво вести 
дискусії і просто приємно розмовляти однією мовою.; А друга — це живий, нічим не 
замінний інтерес до всього довкола. 

Діана Фабіян, студентка 1 курсу 

Я хочу змінити світ, зробити його добрішим. Сподіваюся, що знання, які я отримаю, 
допоможуть мені в цьому. 

Ілля Москвин, студент 1 курсу 

Особливість філософської освіти полягає у розкритті перспективи людського 
пізнання взагалі, історії його змін, членувань. Після шкільних екскурсів то до однієї, то 
до іншої науки у студентів від такої перспективи дух захоплює. 

Олена Погонченкова, випускниця, кандидат філософських наук 

Випускниця Ганна Мельник отримала рекомендацію кафедри на продовження 
навчання в одному з найкращих університетів Нідерландів (University of Twente) за 
програмою "Кіберантропологія" в рамках магістерської філософської спеціалізації: 

Після довгих випробувань мене гідно прийняли у University of Twente на Philosophy of 
Science, Technology and Society programme. Після подання документів до університету 
координатори програми дали мені завдання проаналізувати якийсь технологічний 
об'єкт через призму однієї з трьох запропонованих ними статті. Мій вибір припав на 
статтю Peter-Paul Verbeek "Don Ihde: The technological lifeworld", де я проаналізувала 
Facebook через призму концепції human-technology relations, докладно описану в 
дослідженні автора. Після цього, приймальна комісія відразу надіслала запрошення на 
кінець серпня) Такі мотивуючі випробування. 

Вам велике спасибі! 



Ви підтримали, а головне, колись допомогли сформувати міцний філософський 
фундамент та закріпити його впевненістю у собі!  

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ФІЛОСОФІЯ» в Одеському національному університеті 
імені І. І. Мечникова пропонує: 

· фундаментальну підготовку з історії філософії від античності до сучасності, 
включаючи східну філософію та специфіку сучасного розвитку філософської думки; 

· Базову підготовку з теорії пізнання, онтології та аксіології; 

· Аналіз текстів та фактів (текстовий та фактологічний аналіз); 

· Авторські курси: методика прийняття рішень; методика вирішення конфліктів; 
загальні методи креативу концепцій; логіка та теорія аргументації; філософія 
свідомості; практична філософія. 

· Спеціалізації з соціальної філософії та філософії історії; філософії релігії та 
релігієзнавства; філософської антропології та філософії культури. 

Анотації курсів можна переглянути тут: http://onu.edu.ua/.../kafedry-
ta.../gen/anotatsii-kursiv 

У процесі навчання студенти отримують підготовку з різних гуманітарних, 
природничих та економічних дисциплін, паралельно набуваючи практичних 
навичок педагогічної, науково-дослідної та організаційно-управлінської діяльності. 

Ми готуємо студентів до практичного застосування отриманих знань. Ви зможете 
брати участь у міжнародних проектах, якими керують професори кафедри. Наші 
викладачі поділяться досвідом створення власних медіапроектів, урбаністичних 
проектів, арт-проектів із соціальною спрямованістю.  

Про викладачів кафедри http://onu.edu.ua/.../kafedry-ta-inshi-strukturni.../gen 

Важлива частина підготовки майбутнього філософа в ОНУ — безперервне вивчення 
іноземних мов (англійської, німецької, французької). Знання іноземних мов дозволяє 
студентам, навчаючись в ОНУ: 

- брати участь у міжнародних конференціях, перемагати у конкурсах та отримувати 
гранти на проходження стажувань (від одного місяця до одного семестру) в 
університетах Європи, Канади та США; 

- продовжити навчання у міжнародній магістратурі програми Erasmus Mundus. 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ РІВНІ: 

Бакалавр філософії. 

 Магістр філософії. 

 Науковий співробітник.  

Викладач.  

Аналітик суспільно-політичних процесів. 

 Фахівець у галузі релігієзнавства. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fonu.edu.ua%2F...%2Fkafedry-ta...%2Fgen%2Fanotatsii-kursiv%3Ffbclid%3DIwAR0MA6IenF-4R05UpSvr0qi_vbihgE-gIKntpewi3Z_f9MdyzQXgMUUUcHI&h=AT0ubhM8XnzgTZ3sv67wXCNvFVG1oNU14ZCCIqkCy_etGM-cXPzVt35XUbiSb7J9AJ1AvH-DWx3ZQm-o_V_hWdaWHl69LMwwO-PoUu4_7eInaQBTplYGY2mpIzllLOBENvD-&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2pf62qSjPVnITdf-qaUdjeneR6AgvGqUp80W2EjVdPthURD1wk5fa1cr8HWoTzhbZYuz2FWgWEIfXxGoBV-mcJ0f6txL-1IFnkqeKdrws1b6KpyduIL4dUARwVCo4qZvWIo_EagiK0ZG3czEBIcqjWNhDXuuL55mFH-0WEa6v4IXDl_oaJYO8xslj3nJhZaMLACUZCf0ysWFv3b2zWsjU2Fun5c0AK4j6hvGwFUXxyiIbDLC7itmqCObYYrLuHwuRc
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fonu.edu.ua%2F...%2Fkafedry-ta...%2Fgen%2Fanotatsii-kursiv%3Ffbclid%3DIwAR0MA6IenF-4R05UpSvr0qi_vbihgE-gIKntpewi3Z_f9MdyzQXgMUUUcHI&h=AT0ubhM8XnzgTZ3sv67wXCNvFVG1oNU14ZCCIqkCy_etGM-cXPzVt35XUbiSb7J9AJ1AvH-DWx3ZQm-o_V_hWdaWHl69LMwwO-PoUu4_7eInaQBTplYGY2mpIzllLOBENvD-&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2pf62qSjPVnITdf-qaUdjeneR6AgvGqUp80W2EjVdPthURD1wk5fa1cr8HWoTzhbZYuz2FWgWEIfXxGoBV-mcJ0f6txL-1IFnkqeKdrws1b6KpyduIL4dUARwVCo4qZvWIo_EagiK0ZG3czEBIcqjWNhDXuuL55mFH-0WEa6v4IXDl_oaJYO8xslj3nJhZaMLACUZCf0ysWFv3b2zWsjU2Fun5c0AK4j6hvGwFUXxyiIbDLC7itmqCObYYrLuHwuRc
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fonu.edu.ua%2F...%2Fkafedry-ta-inshi-strukturni...%2Fgen%3Ffbclid%3DIwAR3QMdFdH4YBuLK7ThGJjjF6IF9hq0Ku4ssyHVR2LYILiUpIVUvenhqXya0&h=AT0FjSH8I1P4CiYfCWIjC18pNex2zFYje4EyZl2s_Q-ZoOaDKOrsZkcLQoD7f0wMJZwPdIbwQ2fLeLlX-uXyLojeEMwkThXapaAoZN_jumqUi7V_zQOZHOa-fXe0NQe4sGIW&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2pf62qSjPVnITdf-qaUdjeneR6AgvGqUp80W2EjVdPthURD1wk5fa1cr8HWoTzhbZYuz2FWgWEIfXxGoBV-mcJ0f6txL-1IFnkqeKdrws1b6KpyduIL4dUARwVCo4qZvWIo_EagiK0ZG3czEBIcqjWNhDXuuL55mFH-0WEa6v4IXDl_oaJYO8xslj3nJhZaMLACUZCf0ysWFv3b2zWsjU2Fun5c0AK4j6hvGwFUXxyiIbDLC7itmqCObYYrLuHwuRc


ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ 

Місця можливого працевлаштування наших випускників: 

Наукові установи гуманітарного профілю 

Установи вищої та середньої освіти 

Органи державної та муніципальної влади 

Громадські та державні організації 

Музеї, архіви, культурні центри, бібліотеки 

ЗМІ, видавництва, інформаційно-аналітичні центри 

Наші випускники успішно працюють у освітніх закладах різного типу; наукових 
установах; у держустановах, аналітичних центрах у бізнес-структурах та органах 
державної влади, РR агентствах, арт-бізнесі, креативних агентствах, видавництвах, 
на телебаченні, у кінокомпаніях, консалтингових агенціях, засобах масової 
інформації, музеях, громадських фондах та туристичному бізнесі. 

Серед випускників філософського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова є наукові 
співробітники, директори музеїв та центрів (наприклад, генеральний директор 
Національного центру Олександра Довженка, Київ; Виконавчий директор 
Меморіального центру пам'яті жертв Голокосту «Бабин Яр», Київ), відомі сучасні 
українські мисткині (Оксана Мась, Олена Щокіна), прес-секретарі та фахівці зі 
зв'язків із громадськістю, директори арт-центрів, редактори та ведучі на міських та 
регіональних телеканалах (Репортер, Град, 7 канал), керівники культурних та 
освітніх центрів, журналісти та актори, успішні дизайнери. 

За кордоном наші студенти опановують професії кіберантрополога, сценариста, 
trouble-shooter'у, бренд-менеджера просторів; дизайнера віртуальних світів; тьютора 
з естетичного розвитку, медіатора соціальних конфліктів; координатора програм 
розвитку спільнот; менеджера з крос-культурної комунікації; корпоративного 
антрополога; модератора спільнот користувачів; біоетика. 

ФОРМИ НАВЧАННЯ 

ОЧНА | ЗАОЧНА | ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН 

УМОВИ ПРИЙОМУ:  http://vstup.onu.edu.ua/vstupna-kampaniia/pryimalna-komisiia 

http://vstup.onu.edu.ua/fakultet/history-filosofy/033-filosofiia 

Sapere aude! Вчимося мислити вільно! 

Плейліст з інтерв'ю наших викладачів на різні теми - https://youtube.com/playlist 

Екскурсія з навчального плану спеціальності "Філософія" (доц. Петриківська О. С. ) -
 https://youtu.be/p3RYaNy3d9g 

Контакти: тел: 067-31-94-324; 0730793777; 0662637951. 

E-mail: kafedrafilosof@ukr.net, kafedrafilosof@onu.edu.ua 

Instagram https://www.instagram.com/philosophy_onu/ 

http://vstup.onu.edu.ua/vstupna-kampaniia/pryimalna-komisiia
http://vstup.onu.edu.ua/fakultet/history-filosofy/033-filosofiia
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fplaylist%3Ffbclid%3DIwAR31Th5bz0oaHoyTGBI-DkAq169eukQe21TJCkHiv_5OCELc9LhwGkebC_g&h=AT2xmjF1-ZN86oXxTeVFGaz2JUPmNu65EwTT5-mhNimBV5yxWYfNva9GmoN3Ezit9SjWmlz2tzqcA9PvjX61f3qioisnSPNZpVjvOH5AYFS3_e1WvD4EJXuPPDSb3JQvsFqY&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2pf62qSjPVnITdf-qaUdjeneR6AgvGqUp80W2EjVdPthURD1wk5fa1cr8HWoTzhbZYuz2FWgWEIfXxGoBV-mcJ0f6txL-1IFnkqeKdrws1b6KpyduIL4dUARwVCo4qZvWIo_EagiK0ZG3czEBIcqjWNhDXuuL55mFH-0WEa6v4IXDl_oaJYO8xslj3nJhZaMLACUZCf0ysWFv3b2zWsjU2Fun5c0AK4j6hvGwFUXxyiIbDLC7itmqCObYYrLuHwuRc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fp3RYaNy3d9g%3Ffbclid%3DIwAR1qQaPoiDUum-NdDPp2lUlSdPVvCfClgHD09nYrgi4t2myaXDpfPJK00vw&h=AT388tN9ZMWP35S5FTZFCw5V7T4eRvFR97aTMsIRDzUnJH2HaHu5Qe5B1wZNrpz4pORUaVGkl93OSqpjdAfeuG92Yp7kF6Uqm0h5fwbX0XlG7-qDfj4GJraJ_WBVoHlqHtcL&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2pf62qSjPVnITdf-qaUdjeneR6AgvGqUp80W2EjVdPthURD1wk5fa1cr8HWoTzhbZYuz2FWgWEIfXxGoBV-mcJ0f6txL-1IFnkqeKdrws1b6KpyduIL4dUARwVCo4qZvWIo_EagiK0ZG3czEBIcqjWNhDXuuL55mFH-0WEa6v4IXDl_oaJYO8xslj3nJhZaMLACUZCf0ysWFv3b2zWsjU2Fun5c0AK4j6hvGwFUXxyiIbDLC7itmqCObYYrLuHwuRc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fphilosophy_onu%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Q2CaFUsKA4fzmSMzpVtS6qYZROg74iMj-zmEpaTKjZNF66x5-2DpobOs&h=AT1OYthf1L9BHA7Wzj7TT-njM0kpHOLgsa2V2cVtbfx47DxtGltbwrmshX_HyLkEUuCByV9yjWbC9lZc93qmn-3LIeOEIZVp9inDdEUSBATHu8LPBbP6jacZnc0zbdo7cecU&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2pf62qSjPVnITdf-qaUdjeneR6AgvGqUp80W2EjVdPthURD1wk5fa1cr8HWoTzhbZYuz2FWgWEIfXxGoBV-mcJ0f6txL-1IFnkqeKdrws1b6KpyduIL4dUARwVCo4qZvWIo_EagiK0ZG3czEBIcqjWNhDXuuL55mFH-0WEa6v4IXDl_oaJYO8xslj3nJhZaMLACUZCf0ysWFv3b2zWsjU2Fun5c0AK4j6hvGwFUXxyiIbDLC7itmqCObYYrLuHwuRc


Корисні відеолекції для підготовки розміщено на youtube-каналі кафедри філософії 
ОНУ імені І.І. Мечнікова: 

Що таке філософія? (к.ф.н. К.В.Райхерт) - https://youtu.be/2jgZ_cDlmcM 

Сократ і Платон: що означає філософствувати? (проф. Секундант С. Г. 
) https://youtu.be/h6bh9GbR6uM 

СВІТОВИЙ ДЕНЬ ФІЛОСОФІЇ (18.11.2021) - https://youtu.be/MoaqXdffjFw 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F2jgZ_cDlmcM%3Ffbclid%3DIwAR1LejgXoqwWUPlkaYKvk5FVfTjvoToFSnTKLNkGXf8Eyi_-mpk2d1eCnVk&h=AT2WiCRCZoaI-AWcwMi4vtp4SgIFFBsG6wxYSOZGU7k4Sl2FaMrExqIQNQL80EWMY7JVCJgnL1pjbOUdG5z5P2ZBT-l9BcMg7PYafUK45-g8K2qKShNwKKxwKung4I0dDQZK&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2pf62qSjPVnITdf-qaUdjeneR6AgvGqUp80W2EjVdPthURD1wk5fa1cr8HWoTzhbZYuz2FWgWEIfXxGoBV-mcJ0f6txL-1IFnkqeKdrws1b6KpyduIL4dUARwVCo4qZvWIo_EagiK0ZG3czEBIcqjWNhDXuuL55mFH-0WEa6v4IXDl_oaJYO8xslj3nJhZaMLACUZCf0ysWFv3b2zWsjU2Fun5c0AK4j6hvGwFUXxyiIbDLC7itmqCObYYrLuHwuRc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fh6bh9GbR6uM%3Ffbclid%3DIwAR206PPDgRHtXEcaMhLHcbMphEEDIuIaShSpmkU7iRCaQNDupCHrh-o6cJM&h=AT3iD2ffaSZliUHxBI8PimmO-lCetgfwr_IBRxyolub7XLX8uokbJoTrFkt9jL4uDZpvv_r10gSgdPzHI_Q7RMVnNXluDHVyjt3IpN2U_2CYIbZcSbmhwSnF3iInPFwZQ26w&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2pf62qSjPVnITdf-qaUdjeneR6AgvGqUp80W2EjVdPthURD1wk5fa1cr8HWoTzhbZYuz2FWgWEIfXxGoBV-mcJ0f6txL-1IFnkqeKdrws1b6KpyduIL4dUARwVCo4qZvWIo_EagiK0ZG3czEBIcqjWNhDXuuL55mFH-0WEa6v4IXDl_oaJYO8xslj3nJhZaMLACUZCf0ysWFv3b2zWsjU2Fun5c0AK4j6hvGwFUXxyiIbDLC7itmqCObYYrLuHwuRc
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