
 

 

РЕЦЕНЗІЯ  

НА ОПП «ФІЛОСОФІЯ» 

Галузь знань – 03 гуманітарні науки, спеціальність 033 «Філософія» 

кафедри філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

Світові проблеми глобалізації та інформаційної революції, процеси 

українського державотворення, вiдроджeння i нaрoщувaння культурнoгo, 

нaукoвoгo пoтeнцiалу нашої нaцiї передбачають утвeрджeння людини як 

творчої висококультурної ocoбиcтoстi у cклaдних i cупeрeчливиx 

eкoнoмiчниx, пoлiтичниx та coцioкультурниx рeaлiяx сьoгoдeння. Ці зміни 

торкнулися і освітньої галузі. Шляхи гуманізації людини, збагачення 

її духовно-творчого потенціалу у цьому процесі є головним і насичують всю 

її структуру сутнісно людським змістом. У процесі оновлення й 

реформування освіти, набувають все більшої значущості проблеми 

гуманітарної підготовки майбутніх фахівців.  

Викладання гуманітарних дисциплін, передусім філософії, має 

відіграти важливу роль у подоланні морального та правового нігілізму, 

інтелектуального застою та світоглядної невизначеності.  

Освітньо-професійна програма 033 «Філософія» має на меті підготовку 

конкурентноспроможного, інтегрованого у міжнародний науково-освітній 

простір фахівця, здатного розв’язувати комплексні проблеми дослідницько-

інноваційного, прикладного характеру та організаційного у галузі 

теоретичної і практичної професійної діяльності. 

Представлена програма має достатню кількість кредітів і включає всі 

види аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Рецензована 

ОПП 033 «Філософія» вдало поєднала в собі загальну інформацію, мету і 

характеристику, придатність випускників для подальшого навчання з 

ресурсним забезпеченням реалізації програми.  

Концептуальне й теоретичне осмислення рецензованої освітньо-

професійної програми дозволяє стверджувати наступне: 



 

 

- ОПП дає підготовку за очною та заочною формою навчання на основі 

другого освітнього ступеня - магістр;  

- запропонована ОПП відповідає сучасним вимогам, що дозволяє 

спрямувати освітні зусилля на підготовку магістрів філософії;  

- зазначена ОПП враховує широкий спектр можливостей 

працевлаштування майбутніх фахівців другого рівня вищої освіти;  

- змістовна наповненість сукупності програмних результатів навчання 

свідчить про розвиток достатнього діапазону знань, навичок та умінь, 

необхідних для професійної діяльності;  

- ОПП передбачає поєднання аудиторних годин з самостійною роботою 

здобувачив вищої освіти; 

- визначений розробниками обсяг кредитів обов’язкових і вибіркових 

навчальних дисциплін та структурно-логічна схема ОПП є цілком 

обґрунтованими, що дозволяє оволодіти загальними і фаховими 

компетентностями за спеціальністю 033 «Філософія»;  

- ОПП забезпечена кадровим потенціалом, матеріально-технічними та 

інформаційними ресурсами і в цілому відповідає вимогам другого 

(магістерського) рівня вищої освіти.  

Навчання за запропонованою програмою у подальшому дозволить 

здобувачам вищої освіти продемонструвати здатність не тільки планувати, 

реалізовувати і корегувати послідовний процес ґрунтовного теоретичного 

дослідження, але й започатковувати, дотримуючись належної академічної 

доброчесності нові та цікаві наукові напрямки. 

Поряд із загальною позитивною оцінкою освітньо-професійної 

програми підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 033 «Філософія», необхідно висловити ряд зауважень: 

- заявлені у проєкті ОПП 033 «Філософія» програмні результати 

навчання відповідають вимогам роботодавців, але потрібно уточнити їх та 

наголосити на важливості здатності оцінювати можливості застосування і 



 

 

ризики впровадження досягнень прогресивного зарубіжного досвіду у 

сучасному вітчизняному освітньому просторі.   

- необхідно скорегувати послідовність освітніх компонентів у 

структурно-логічній схемі ОПП виходячі з принципу збільшення можливості 

вільного вибору студентом вибіркових дисциплін й чітко відобразити цей 

момент у схемі.  

Однак, не зважаючи на незначні зауваження і враховуючи вище 

викладене, в цілому Освітньо-професійна програма 033 «Філософія» з 

підготовки магістрів на основі другого освітнього ступеня, що підготовлена 

робочою групою кафедри філософії, історії та соціально-гуманітарних 

дисциплін ДДПУ, враховує сучасні освітні стандарти, створена на 

належному теоретичному і методичному рівні, відповідає існуючим нормам 

та сучасним вимогам, може бути рекомендована до впровадження в освітній 

процес. 
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