
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
зовнішнього рецензента

голови Південноукраїнського відділення Соціологічної асоціації України,
докторки соціологічних наук, професорки Лісеєнко Олени Василівни
на освітньо-наукову програму підготовки другого рівня (магістр) зі

спеціальності – 033-«Філософія»
в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова

Попереднє  ознайомлення з  освітньо-професійною програмою (ОПП)

підготовки  фахівців  другого  рівня  вищої  освіти  зі  спеціальності  033-

«Філософія» відбувалося під час зустріч з робочою групою, яка розробляла

даний  документ.  Це  -  викладачі  кафедри  філософії  ОНУ  імені  І.  І.

Мечникова, які добре відомі в Одесі і в Україні. Робоча група працювала на

підставі  існуючого  Стандарту  вищої  освіти,  затвердженого  наказом

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

Філософія  та  соціологія  є  достатньо  близькими  дисциплінарними  і

освітніми сферами, які сьогодні створюють плідні міждисциплінарні синтезі

на  різних  рівнях.  І  для  реалізації  вкрай актуальних завдань теоретичної  і

практичної  соціології  в  сучасній  України,  для  здійснення  цілей

Південноукраїнського  відділення  САУ,  якісна  підготовка  фахівців  зі

спеціальності  «Філософії»  є  важливою.  В  представленій  програмі  ми

позитивно оцінюємо визначення особливостей підготовки магістрів в ОНУ

імені  І.  І.  Мечникова:  орієнтація  на  «формування  навичок  самостійного

креативного та інноваційного мислення, що готує до практичної діяльності у

різних  сферах  соціокультурного  життя  в  умовах  сучасних  цивілізаційних

викликів,  трансдисциплінарності,  гнучкості  та  мінливості  профілів

професій».

Обрана  принципова  настанова  знаходить  відображення  у  переліку

обов’язкових  та  вибіркових  компонентів  ОПП.  Виділимо,  наприклад,

наявність в  обов’язковій  програмі  предмету «Теоретична біографістика  та

біографічна прагматика», що пов’язаний з науковими інтересами гаранта



програми проф. І. В. Голубович, яка, доречи, є членом Південноукраїнського

відділення Соціологічної асоціації України. Цей предмет у свій зміст залучає

проблематику  біографічного  підходу  та  низки  біографічних  методів  у

соціології.  Приваблює  також  практична  спрямованість  всієї  ОПП,

присутність в її структурі предмету «Практична філософія»

В  цілому  документ  створений  на  високому  теоретичному  та

методичному  рівні,  він  враховує  сучасні  освітні  стандарти  та  відповідає

існуючим нормам. Тому можемо зробити висновок, що 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.

Голова Південноукраїнського відділення
Соціологічної  асоціації  України,
доктор соціологічних наук, професор Олена ЛІСЕЄНКО


