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І. Опис навчальної дисципліни ЗП 02  
                                                            Шифр 

Філософія освіти 
назва дисципліни 

Загальні характеристики 

дисципліни  

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і форми 

контролю 

Галузь знань 01. Освіта/Педагогіка  
(шифр, назва)                    

Кількість кредитів – 3 ЄКТС Методи навчання: 

Лекції (традиційна, 

проблемна, лекція-прес-

конференція) із 

застосуванням слайдів 

(програма PowerPoint ). 

Семінарські  заняття. 

Спеціальність  014. Середня 

освіта (трудове навчання і 

технології)  
(код, назва)    
015 Професійна освіта 

(комп’ютерні технології), 

015 Професійна освіта (охорона 

праці) 
(код, назва)              

Загальна кількість годин -90 

Денна Заочна 

 

Освітній рівень магістр 
(бакалавр/магістр) 

Лекції: 

12 - 

Семінарські  заняття: 

Статус дисципліни 
(Нормативна/вибіркова) 

Нормативна  

14  

Лабораторні заняття: Форми поточного 

контролю 

 

Модульні контрольні 

роботи, колоквіум 

 

  

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 1 (2018-19 н.р.) 

- - 

Індивідуальна робота: 

Семестр                  ІІ - - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне:    2 год. 

- самостійна робота: 4 год. 

64 - Форма підсумкового 

контролю 

 

Екзамен (письмовий) 

   

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 

1/4 - Передумови навчання: філософія , 

педагогіка,  історія освіти, освітнє 

право. 

 
Предмет вивчення  навчальної дисципліни: є найбільш загальні, фундаментальні 

засади функціонування та розвитку системи освіти, процес планування та впровадження 

філософії освіти, відносини, що виникають в процесі діяльності суб'єктів освітнього 

процесу. 

Філософія освіти – область філософського знання, що розглядає розвиток людини і 

систему освіти в нерозривній єдності, досліджує освітнє знання на його стику з 

філософією, аналізує підстави педагогічної діяльності та освіти, їх цілі та ідеали, 

методологію педагогічного знання , створення нових освітніх інституцій і систем. 

Міждисциплінарні зв’язки Опанування “Філософія освіти” у міждисциплінарному 

сенсі концептуально й змістовно кореспондує з проблематикою гуманітарних, соціальних, 

природничих, психолого-педагогічних дисциплін. Особливо йдеться про такі дисципліни як 

історія філософії, українська та світова культура, українська мова, історія мистецтва, 

українське мистецтво, культурологія філософія, соціальна філософія, соціологія освіти, 

економіка освіти, педагогіка, історія освіти. 
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Метою викладання навчальної дисципліни «Філософія освіти» є: здійснення узагальнення 

знань магістрів у сфері освіти на теоретико-методологічному рівні, а також їх залучення до 

філософського осягнення ідеї освіти, як соціокультурного феномену та вироблення їх власної 

світоглядної концепції освіти; сприяння формуванню високого рівня компетентності і 

культури випускників Університету. Розвинути креативне опанування знаннями в галузі 

філософії освіти, навички філософської рефлексії, здатність критичного наукового аналізу 

проблематики філософії освіти, мотивацію до освітньо-інноваційної діяльності, уміння 

поєднувати фахову підготовку та методологічний потенціал філософії освіти, враховувати 

транснаукові, трансдисциплінарні, трансгуманітарні, полікультурні виклики європейського 

освітнього простору. 

 
 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Філософія освіти»  є:  

- освітні – базові теоретичні знання з філософії освіти, духовний, інтелектуальний, 

професійний саморозвиток в системі неперервної педагогічної освіти й навчання впродовж 

життя; 

 - виховні – інтерсуб’єктивна комунікація на засадах полікультурності, толерантності у 

педагогічній діяльності, національному вихованні; 

- розвиваючі – сформовані компетенції філософії освіти в широкому спектрі 

соціокультурних проблем, моделей інформаційного обміну, ціннісних, духовних, художніх, 

морально-етичних засад педагогічної діяльності; 

- дослідницькі – науково-пошукова діяльність у галузі філософії освіти,  

- інноваційні – теоретичне та методичне забезпечення фахової педагогічної діяльності в 

контексті положень Педагогічної Конституції Європи. 

А також 

-  сформувати уявлення про філософію освіти;  

-  визначити основні причини появи філософії освіти;  

-  познайомитися з основними етапами розвитку філософії освіти;  

-  засвоїти причини актуалізації філософії освіти;  

-  визначити проблемне поле, структуру, основні функції філософії освіти.  

-  прогнозувати науково обґрунтовані підходи до реформування вітчизняної освіти у вимірах 

глобалізації, європейської інтеграції та національної самоідентифікації.  

- проаналізувати стратегії розвитку освіти у різних регіонах світу та можливості їх 

застосування в Україні;  

-зрозуміти суть і природу всіх явищ освітньому процесі: що таке утворення саме собою 

(онтологія освіти); як воно відбувається (логіка освіти); які Природа і джерела цінностей 

освіти (аксіологія освіти); яким буває яким має бути поведінка учасників процесу творення 

(етика освіти); якими трапляються й якими повинні бути методи сприяння освітньому 

процесу (методологія освіти). Совокупність ідей, що є основою цілісного підходу до освіти, 

можуть також розглядатися окремо (ідеологія освіти).. 
 

 

ІІ. Основні результати навчання та компетентності 

Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-

професійної /освітньо-наукової програми сформульовано у вигляду програмних 

компетентностей та програмних результатів навчання. 

 

Програмні компетентності та програмні результати навчання дисципліни  

«Освітня політика» 

Програмні 

компетентності 

- готовність використовувати знання сучасних проблем 

освіти при вирішенні освітніх та професійних завдань. 

- здатність формувати освітнє середовище і 
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використовувати свої здібності в реалізації завдань 

інноваційної освітньої політики; 

-  готовність використовувати індивідуальні та групові 

технології прийняття рішень в управлінні освітнім 

закладом, спираючись на вітчизняний та закордонний 

досвід; 

- готовність до здійснення педагогічного проектування 

навчального середовища, освітніх програм та 

індивідуальних освітніх маршрутів; 

- готовність і спроможність розробляти стратегії 

просвітницької діяльності, формувати і вдосконалювати 

культурні потреби різних груп населення; 

     -   готовність до використання сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій для вирішення культурно-

просвітницьких завдань. 

- здатність вдосконалювати і розвивати свій 

загальноінтелектуальний і загальнокультурний рівні 

- . 

- Здатність реалізувати світоглядно-філософські, 

гуманітарні, культуротворчі, духовно-практичні, 

художні, ціннісні, компетентнісні засади самореалізації 

магістрів як суб’єктів культури й суб’єктів європейської 

життєдіяльності, особливо  науковців-дослідників, 

відповідно до пріоритетних положень класичного 

університету: єдності науки-освіти-культури.  

 

- Здатність реалізовувати свій культурний потенціал, 

визнаючи водночас відповідний потенціал іншого, 

сприйняття  глобального мегасоціму не в опозиції “свій-

чужий”, а як  культурну самодостатність  “свого” та 

“іншого”,  толерантне відношення до іншого – мова, звичаї, 

традиції, погляди, світобачення загалом. 

- Здатність застосовувати дослідницький, проблемно-пошуковий 

підхід до опанування навчальної програми . 

- Здатність прогнозувати науково обґрунтовані підходи до 

реформування вітчизняної освіти відповідно до актуальних 

суспільних запитів; організовувати та забезпечувати 

процеси професійної діяльності з урахуванням процесів  

реформування освіти 

 

Програмні результати 

навчання 

- Реалізовувати світоглядно-філософські, гуманітарні, 

культуротворчі, духовно-практичні, художні, ціннісні, 

компетентнісні засади самореалізації магістрів як суб’єктів 

культури й суб’єктів європейської життєдіяльності, 

особливо  науковців-дослідників, відповідно до пріоритетних 

положень класичного університету: єдності науки-освіти-

культури. 

- Реалізувати свій культурний потенціал, визнаючи водночас 

відповідний потенціал іншого, сприйняття  глобального 

мегасоціму не в опозиції “свій-чужий”, а як  культурну 

самодостатність  “свого” та “іншого”,  толерантне 

відношення до іншого – мова, звичаї, традиції, погляди, 

світобачення загалом 

- Організовувати і проводити заходи з інформування 
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педагогічної громадськості з питань щодо стану та 

перспектив розвитку освітньої політики у порівняльних 

аспектах міжнародної та вітчизняної суспільствознавчої 

традиції. 

- Застосовувати дослідницький, проблемно-пошуковий підхід до 

опанування навчальної програми. 

- Прогнозувати науково обґрунтовані підходи до 

реформування вітчизняної освіти відповідно до актуальних 

суспільних запитів; організовувати та забезпечувати 

процеси професійної діяльності з урахуванням процесів  

реформування освіти.  

 

ІІІ. Тематичний план дисципліни 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться три кредити ЄКТС - 90 годин. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

В
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о
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и

т
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р

н
і 
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е
к

ц
ії
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я
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о
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а

 

р
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б

о
т
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Змістовий модуль І  

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ: ЇЇ РОЛЬ ТА МІСЦЕ В СИСТЕМІ ФІЛОСОФСЬКОГО 

ЗНАННЯ. ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІ ІДЕЇ В УКРАЇНІ 

Тема 

1.1. 

 

 

1.2. 

 

 

1.3. 

 

Філософія освіти як галузь філософії та 

навчальна дисципліна  

Філософське розуміння сутності освіти у 

історичному контексті. 

 

Національні аспекти філософії освіти в 

Україні. 

 

14 

 

14 

 

 

16 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

10 

 

10 

 

 

14 

 

Разом 46 10 6 6 34 

Змістовий модуль ІІ  

ПОШУКИ ФІЛОСОФСЬКИХ ОСНОВ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

Тема 

 

2.1. 

 

 

2.2. 

 

 

2.3. 

 

 

 

Науково-філософський спосіб сприйняття 

дійсності  

 

Духовні виміри людського буття. 

загальнолюдські цінності  

 

Філософія етичних вимірів буття 

особистості 

 

 

16 

 

 

14 

 

 

14 

 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 Разом 44 12 6 8 30 

   Екзамен      

Усього 90 26 12 14 64 
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ІV. Зміст дисципліни 
4.1. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. 

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ: ЇЇ РОЛЬ ТА МІСЦЕ В СИСТЕМІ ФІЛОСОФСЬКОГО 

ЗНАННЯ. ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІ ІДЕЇ В УКРАЇНІ 

 

Тема 1.1. Філософія освіти як галузь філософії та навчальна дисципліна  

 

Суспільство сьогодні – найвища форма розвитку і руху матерії. Розвиваючись саме, воно 

є перетворюючою силою усього, що є навкруги, і цього вже змінити не можна. 

Загальносвітову тенденцію розвитку культури визначає перехід від постіндустріального 

суспільства до інформаційного.  

Інформація набуває пріоритету серед усіх інших культурних цінностей та вважається їх 

підґрунтям. Постійне відставання освіти від потреб суспільства, відсутність освітніх форм для 

трансляції головного здобуття сучасного наукового знання у формуванні людини ХХІ ст. 

потребує обґрунтування методологічних засад філософії сучасної освіти, як нового рівня 

дослідження і розв’язання багатьох проблем людського буття. 

В основу педагогічного процесу варто покладати нову світоглядну установку, новий тип 

особистості, а відповідно і змінити методику виховання та навчання.                                                           

На думку В. Андрущенка, В. Кременя, М. Михайлова та інших дослідників, філософію освіти 

немає сенсу виокремлювати в окрему галузь філософії. 

 Філософія освіти розвивається у межах соціальної філософії, утворюючи комплексне та 

міжгалузеве вивчення системи освіти. Вона поєднує “зовнішні”, щодо системи освіти, 

соціальні науки із “внутрішніми” – педагогікою. У широкому розумінні предмет філософії 

освіти – не лише філософське осягнення самого процесу отримання знань, умінь та навичок, 

але й більшою мірою масштабне вивчення культурних досягнень та цінностей, покликаних 

задовольняти потреби системи освіти. 

 

Тема 1.2. Філософське розуміння сутності освіти у історичному контексті 

До питань освіти зверталися філософи різних історичних епох, і багато представників 

сучасних філософських систем вважають, що питання про те, якою має бути освіта, не може 

залишатися поза увагою філософів. Адже з виникненням людини на Землі постала життєво 

важлива для людства проблема: як навчити потомство виживати у жорстокому світі?  

Як пояснити те, що відбувається навколо? Що таке людина і як вона повинна жити аби 

вижити? На сучасному етапі розвитку людства, поставлені первісними людьми запитання такі 

ж актуальні. Відомо, що з 40 до 20 тис. років до н. е. період розвитку первісних людей отримав 

назву раннього матріархату. Люди стали проживати родами. При цьому молодші діти 

належали всьому роду, а виховання було безпосередньо пов’язане з виконанням побутових 

обов’язків і ще не виділялось в особливе філософське розуміння сутності освіти у історичному  

розвитку та соціальну діяльність. У цей же період виникає певна система звичаїв і традицій, а 

також ранні родоплемінні культи: магія, анімізм, фетишизм, тотемізм.  

Увесь розвиток культури та освіти Середньовіччя відбувався у світлі релігійної думки 

католицтва. Учені- церковники “схоласти” прикладали всі свої таланти та знання до того, 

щоб узгодити вчення та канони церкви з тими випадковими уривками наукових відомостей, 

які їм пощастило знайти в прикладах великого філософа давнини Арістотеля. Усі школи в ті 

часи перебували на утриманні церкви, яка й визначала програми навчання та обирала склад 

учнів. 

 Школи були 3-х типів:  

– монастирські (що відкривалися при монастирях для хлопчиків, яких готували до релігійної 

діяльності)– “внутрішні школи” та “зовнішні школи” (для синів світських феодалів);  

– єпископські чи кафедральні (відкривалися при єпископських резиденціях);  
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 – церковно-приходські школи, що утримувалися повітовими священиками. У своїх школах 

церква навчала деяким елементам освіти, успадкованими від Давнього Світу.  
Основна формула середньовічної освіти “навчаючи навчатися”. У ті часи вчені люди 

мандрували Європою, шукаючи кращої школи з кращою ученістю. Це був перший етап 

формування університету, і розпочався він, коли у Західній Європі в ХІ ст. Вища правова 

міська школа м. Болоньї 1155р. отримала статус університету. Згодом з’являється вища 

медична школа в Салерно, Паризький університет (1200), Кембриджський (1209), Празький 

(1348) та ін. особливо вабили іноземців (зокрема й українців) італійські університети 

Вінченці, Падуї, Риму та ін., що стали зразками для формування університетів у інших 

країнах.  

Університети епохи Середньовіччя стали підґрунтям для формування єдиної методології 

знання та системи викладання. Тут формувалася середньовічна наука, а середньовічні 

університети стали моделлю класичного університету. Університети сприяли руйнуванню 

феодальної обмеженості. У Середньовіччі ідеальною вважалася людина як образ і подоба 

Бога, яка через гріхопадіння внутрішньо роздвоєна. У цю добу формується розуміння 

поняття особистості, та поняття “розуміти”. Це означало зрозуміти явище у причетності до 

всезагального Творця.  

Сучасний період є періодом формування нового типу культури, котра увібрала в себе досвід і 

досягнення усіх Філософське розуміння сутності освіти у історичному контесті попередніх 

культур. Характерним для означеного періоду є те, що сьогодні ведуться пошуки 

оптимальної, здебільшого гуманітарної моделі освіти.  

 

 
 

Тема 1.3. Національні аспекти філософії освіти в Україні 

 

Україна на початку ХХІ ст. переживає час реформ. Вони проводяться чи не у кожній 

сфері життєдіяльності людини. Але основною була і буде в усі часи і для всіх поколінь 

проблема філософії освіти. Адже, від того, чи зуміє кожне наступне покоління пізнати і 

зрозуміти усе те, що виробили для них їхні попередники, залежить значною мірою їх 

розвиток. З іншого боку, людство має чітко з’ясувати для себе, що і як воно передасть 

нащадкам у спадок, якими мають бути діти, внуки, якими мають бути соціальні умови їхнього 

розвитку, як їх взагалі виховувати і чому навчати. Кожна доба вирішувала цю проблему 

відповідно до суспільного світогляду. Але проблеми особистості, її самореалізації, зрештою, 

щастя не були актуальними до XVIII ст. Не те, щоб зовсім не піднімалися, але вони не стали 

лейтмотивом ні у Стародавньому світі, ні у Середньовіччі. Те, що українці здійснювали і 

здійснюють вплив на розвиток світової культури – незаперечний факт. Чи існує сьогодні в 

Україні своя неповторна, особлива змістовна форма культури й освіти? 

Новий запропонований проект концептуальних засад філософії освіти спирається на 

досягнення та розкриття нової системи закономірностей взаємозв’язку певних обов’язкових 

прав діяльності для усіх соціальних суб’єктів із плюралістичністю їхніх проявів, яка і повинна 

стати новою парадигмою цієї діяльності (синтетичний напрям). У першому варіанті система 

концептуальних засад філософії освіти України була викладена в працях В. Андрущенка,   В. 

Лутая, Култаєвої та ін. Зараз в Україні здійснюється становлення такого напрямку філософії, 

котрий спрямований на подолання недоліків попередніх, та новий синтез позитивного. 

Виходячи з того, що у якості нової методології розробки нової філософської концепції освіти і 

науки та її впровадження в практику пропонується система принципів синергетичної 

парадигми, звернемо увагу на те, що застосування її розкриває значні можливості для 

створення інноваційної системи, яка заснована на синтетичній концепції “руху на 

випередження”, бо тільки така концепція може забезпечити не лише прискорення темпів 

входження України в коло розвинених країн, а й подолання недоліків існуючих зараз 

технократично-егоїстичних форм даного руху, тобто становлення сучасної соціально 

орієнтованої його форми. Актуальні завдання формування нового вчителя для об'єднаної 

Європи ХХІ ст. Роль «Педагогічної конституції» (авт.-розробники) В. Андрущенко (Україна), 
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М. Гунцінґер (Німеччина) та А. Гайжутіс (Литва)) у створенні конституційної платформи 

підготовки нового вчителя для об’єднаної Європи ХХІ століття. 

 

Змістовий модуль 2. 

ПОШУКИ ФІЛОСОФСЬКИХ ОСНОВ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

 

Тема 2.1. Науково-філософський спосіб сприйняття дійсності  

Розглянемо способи сприйняття людиною навколишньої дійсності і виділимо основний 

спосіб взаємодії планетарно-космічного типу особистості з матеріальним світом. Як відомо, 

існує чотири основні способи сприйняття людиною навколишнього світу: філософський, 

науковий, релігійний і міфологічний.  

Зазначимо, що студенти вищих учбових закладів не тільки не замислюються над тим, що 

лежить в основі їх внутрішньої системи поглядів, але не можуть аргументувати різницю, між, 

наприклад, науково-філософським способом сприйняття світу і релігійним (або 

міфологічним). На питання “про виникнення життя” або “походження людини”, уникаючи 

пошуку важчої для сприйняття наукової аргументації, вони із задоволенням та іронією 

констатують, що, оскільки наука не може дати однозначної і переконливої відповіді на ці 

питання, то вони дотримуються релігійної точки зору, яка зводиться всього до однієї тези: 

“Все створив Бог”. Безумовно, в рамках спецкурсу з філософії освіти ми не повинні 

переконувати когось змінювати спосіб сприйняття навколишньої дійсності.  

Але ми повинні пам'ятати, що філософія освіти – це, насамперед, наукова дисципліна, 

покликана не тільки пропагувати, але і вводити в освітній процес найбільш значущі 

результати наукових досліджень, будувати систему освіти на достовірних наукових фактах, 

максимально наближати студентів до сучасних наукових відкриттів, що складають основу 

теперішнього та майбутнього способу життя. Ми повинні розуміти, що кожен педагог, 

незалежно від того, який спосіб сприйняття світу лежить в основі його світосприйняття, 

повинен завжди залишатися об'єктивним. 

Філософський спосіб пізнання світу, це, насамперед, висвітлення буття з безперервним 

співвідношенням із опредметненою суттю, тобто з науково встановленими фактами. А. 

Койре відзначив, що історія наукової думки учить нас, що: 

 а) наукова думка ніколи не була повністю відокремлена від філософської думки; Від 

грецького phantasia – одна з форм уяви, або ж від грецького phantastike – мистецтво уявляти. 

“Фантасмагорія (від грецьк. phantasma – бачення, примара і agoreuo – говорю), щось 

нереальне, химерні бачення, маревні фантазії”  

б) великі наукові революції завжди характеризувалися катастрофою чи зміною філософських 

концепцій;  

в) наукова думка – мова йде про фізичні науки – розвивалася не у вакуумі; цей розвиток 

завжди відбувався в рамках певних ідей, фундаментальних принципів, наділених 

аксіоматичною очевидністю, які, як правило, вважалися такими, що належать власне 

філософії.  

Таким чином, науково-філософський спосіб сприйняття дійсності серед усіх способів 

найбільш ефективний, оскільки з одного боку, він розкриває дійсний зміст процесів і явищ у 

навколишньому матеріальному світі, з іншого боку, дозволяє сприймати світ масштабно, 

цілісно, в потоці буття. Саме з цієї причини, формування планетарно-космічного типу 

особистості в обов'язковому порядку включає формування науково- філософського способу 

світосприйняття, тому що тільки в цьому випадку у людини з'являється майбутнє: самостійне, 

перспективне і необмежене надприродними силами. 
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Тема 2.2. Духовні виміри людського буття. загальнолюдські цінності 

       Цінності – це актуалізована інформація, закодована в знакових системах і поняттях, 

відображена в нейронних об'єднаннях довготривалої пам'яті та складова основи 

внутрішнього абстрактного образу.  

       Цінності – це межі, які обрамлюють пізнавальну активність психіки. Якщо ця активність 

пов'язана з добром, тобто з цінностями позитивними, то вона заохочується, викликає 

позитивні емоції, якщо зі злом, цінностями негативними, то вона карана і викликає 

неприйняття з боку суспільства. Все, що існує у світі, може стати об'єктом ціннісного 

відношення, тобто оцінюватися людиною як добро чи зло, краса чи потворність, можливе чи 

неприпустиме, істинне чи хибне. Основне завдання аксіології полягає в тому, щоб показати 

місце цінності у структурі буття й у відношенні до фактів реальності. 

       Цінність будь-якого фрагмента буття світу визначається його значущістю для суб'єкта та 

суспільства і лише в такому, суб'єктивному форматі вона існує. Індивідуальна система 

ціннісних орієнтацій утворює основу внутрішньої людини, її “Я”, світогляд. Основа 

створюється і закріплюється усім життєвим досвідом людини, всією сукупністю її 

переживань, які проростають у її взаємодії із зовнішнім світом.  

       У вітчизняній культурі, освіта і духовність розглядалися як самостійні феномени, що не 

обумовлюють одна одну. І. Ільїн зазначав, що духовність доступна не тільки людям 

освіченим, людям високої культури: “Історія всіх часів і народів показує, що саме освічені 

прошарки суспільства, захоплюючись грою свідомості і відволіканнями розуму, набагато 

легше втрачають безпосередню силу довіри до свідчень внутрішнього досвіду, яка необхідна 

для духовного життя. Розум, що втратив зв’язок з глибиною відчуття і з художньою силою 

уяви, звикає обливати все отрутою руйнівного, такого, що руйнує сумніви; і тому 

виявляється відносно духовної культури початком, що не будує, а руйнує. Навпаки, у людей 

наївно посередніх ця руйнуюча сила ще не починає діяти. 

           Людина малої “культурності” більш здатна прислухатися до свідчень внутрішнього 

досвіду, до свого серця, совісті, відчуття справедливості, ніж людина хоч би і великої, але 

раціоналістичної культури. Проста душа наївна і довірлива; можливо, саме тому вона 

легковірна та марновірна і вірить, де не треба; та зате, самий дар віри у неї не відняв; а тому 

вона здатна вірити і там, де треба. Хай духовність її - некритична, малорозумна, 

недиференційована, схильна до міфу і до магії, пов'язана із страхом і може заплутатися в 

чаклунстві. Але духовність її безперечна та справжня: в здатності слухати дихання і заклик 

Божий, і в любові жалісливою, і в любові патріотично- жертовною, і в акті совісті, і у 

відчутті справедливості, і в здатності насолоджуватися красою природи та мистецтва, і в 

проявах власної гідності, правосвідомості й делікатності. І марно освічений городянин почав 

би уявляти, ніби все це недосяжне “неосвіченому селянинові”!  

         Словом, духовна любов доступна всім людям, незалежно від рівня їх культурності”. І 

ще він писав: “...внутрішній, духовний досвід, є дійсне джерело і дійсна царина віри, релігії 

та всієї духовної культури взагалі. Виховати людину – означає перш за все пробудити в ній 

ці духовні переживання, відкрити їй доступ до означеного духовного досвіду.  

 

Тема 2.3. Філософія етичних вимірів буття особистості  
Для реалізації вимог моралі потрібні внутрішні, суб`єктивно визначені спонукання до дії, 

своєрідні рушійні сили, котрі в етиці розглядаються як мотиви (від лат. moteo – приводити в 

дію, зрушувати, штовхати). Мотив є головною ознакою зацікавленості людини у здійсненні 

певного вчинку і одночасно слугує відповіддю на питання: чому, власне, вона його вчинила?     

Сутність мотивації розкривається через встановлення відповідності моральної вартості вчинку 

- моральній вартості мотиву. Істотна  проблема , яка може виникнути тут, обумовлена тим, що 

вчинки, котрі за своїм об`єктивним змістом здатні реалізувати певні моральні цінності, 

нерідко спираються на суб`єктивні мотиви, котрі з мораллю нічого спільного не мають і по 

суті ґрунтуються на позаморальній чи аморальній системі Моенні конституційної платформи 

підготовки нового вчителя для об’єднаної Європи ХХІ століття. 
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Розгляд етичних категорій слід починати з понять добра і зла. Вони відносяться до 

найбільш загальних понять моральної свідомості, позначають діаметрально протилежні 

характеристики соціальних явищ і виражають найважливіші установки моральної свідомості. 

Уявлення про добро і зло постійно змінювалось у різних народів. Прагнення зрозуміти зміст 

цих категорій породило багату класичну філософсько-етичну спадщину. 

Набуття дійсного, а не хибного сенсу життя – досить складний процес. Смисл життя не 

дається нам як щось готове. Йому не можна навчитися. Етична теорія дає лише орієнтири 

для пошуків. Насправді людина мусить не пізнати сенс життя, а набути його в досвіді свого 

буття, вистраждати в процесі самоствердження та складних моральних пошуків. Врешті-

решт знати щось про сенс життя, визначити його для себе і прожити життя осмислено – 

далеко не одне й те ж. І, можливо, дійсно правий М.Бердяєв, котрий стверджував, що сенс 

життя – в пошуках цього сенсу. 

 

 

 

4.2. Теми семінарських занять 
№ 

п/п 

 

Назви тем семінарських занять 

Кіль-

кість 

годин   

Змістовий модуль І  

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ: ЇЇ РОЛЬ ТА МІСЦЕ В СИСТЕМІ ФІЛОСОФСЬКОГО 

ЗНАННЯ. ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІ ІДЕЇ В УКРАЇНІ 

 

Тема 

1.1. 

 

1.2. 

 

 

1.3. 

 

Філософія освіти як галузь філософії та навчальна дисципліна  

 

Філософське розуміння сутності освіти у історичному контексті. 

 

 

Національні аспекти філософії освіти в Україні. 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Усього за ЗМ1 6 

Змістовий модуль ІІ  

ПОШУКИ ФІЛОСОФСЬКИХ ОСНОВ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

Тема 

 

2.1. -

2.2. 

2.3.  

 

2.4. 

 

 

Науково-філософський спосіб сприйняття дійсності  

 

Духовні виміри людського буття. загальнолюдські цінності  

 

Філософія етичних вимірів буття особистості 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 Усього за ЗМ2 8 

 Разом 14 

 

 

 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: див. Розділ VІІ. Основні й допоміжні 

інформаційні джерела для вивчення курсу. 
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4.3. Організація самостійної роботи студентів 
 

№ 

п/п 

 

Назви тем відповідно до ЗМ і семінарських занять 

Кіль-

кість 

годин   

Змістовий модуль І  

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ: ЇЇ РОЛЬ ТА МІСЦЕ В СИСТЕМІ ФІЛОСОФСЬКОГО 

ЗНАННЯ. ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІ ІДЕЇ В УКРАЇНІ 

 

Тема 

1.1. 

 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

1.3. 

 

 

Філософія освіти як галузь філософії та навчальна дисципліна  

Актуальність “філософії освіти”.  Поняття “філософія освіти”, предмет і 

завдання.  Основні методологічні концепції гуманітарного знання.  

 Структура філософії освіти.  

Філософське розуміння сутності освіти у історичному контексті. 

Виховання у Первісному суспільстві. Перші школи світової цивілізації.  

 Феномен античної філософської школи.  Філософсько-педагогічні погляди 

Сократа, Платона, Аристотеля та Демокріта.  Християнство та інститут 

освіти в епоху Середніх віків.  Розвиток філософії освіти в епоху 

Відродження і Нового часу. Історична ретроспектива філософії освіти 19ст. 

- 21ст.  
 Національні аспекти філософії освіти в Україні. 

Історія розвитку філософії освіти в Україні. Філософія освіти Григорія 

Сковороди. Освіта в Україні і світі (сучасні реалії). 

Актуальні завдання формування нового вчителя для об'єднаної Європи 

ХХІ ст. Роль «Педагогічної конституції» (авт.-розробники) В. Андрущенко 

(Україна), М. Гунцінґер (Німеччина) та А. Гайжутіс (Литва)) у створенні 

конституційної платформи підготовки нового вчителя для об’єднаної 

Європи ХХІ століття. 

 Концептуальні засади філософії освіти в Україні та їх впровадження в 

педагогічну практику. Законодавчо-нормативне забезпечення освітянської 

галузі в Україні 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

12 

 

Усього за ЗМ1 32 

Змістовий модуль ІІ  

ПОШУКИ ФІЛОСОФСЬКИХ ОСНОВ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

Тема 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.-

2.3,  

 

 

 

 

 

Науково-філософський спосіб сприйняття дійсності  

Актуальність науково-філософського способу сприйняття дійсності.  Роль 

теорії еволюції у науково-філософському світогляді.  Поняття “еволюція” у 

контексті науково-філософського світогляду. Поняття “буття” у контексті 

науково-філософського світогляду.  

 

Духовні виміри людського буття. загальнолюдські цінності 
Духовність – один з інтегруючих елементів суспільства.  Роль цінностей у 

структурі буття особистості. Світоглядні засади особистості – основа 

педагогічної діяльності.  “Золоте правило моралі” та його вплив на 

розвиток філософії освіти.  Біблейські заповіді – основа внутрішнього 

абстрактного образу особистості. Система освіти як транслятор норм і 

цінностей буття.  Моральні максими Л. Толстого. 

 Формування української ціннісно-нормативної моделі. Ціль і мета як 

 

10 

 

 

 

 

 

10 
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2.4.  

 

відношення та передбачуваний результат. 
 

Філософія етичних вимірів буття особистості  

Моральна мотивація та ціннісні орієнтації.   Проблема  морального 

вибору: структура вчинку.Основні категорії етики. Добро і зло. Обов’язок і 

совість, сенс життя та щастя 
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 Усього за ЗМ2 30 

 Разом 64 

Рекомендовані інформаційні джерела: див. Розділ VІІ. Основні й допоміжні 

інформаційні джерела для вивчення курсу. 

 

V. Контроль якості знань студентів 
У процесі оцінювання навчальних досягнень магістрантів з навчальної дисципліни 

«Освітня політика» застосовуються: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 

співбесіда; модульне письмове тестування, письмовий екзамен; самоаналіз. 

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Освітня політика» оцінюються за 

модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, 

обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, 

умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.  

Кожний модуль включає бали за роботу на семінарських заняттях (відповіді на запитання 

теоретичного блоку, участь у навчальній дискусії, колоквіумі), виконання завдань 

індивідуальної роботи, модульний контроль знань. Загальні критерії оцінювання успішності 

студентів, які отримали за 4-бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно», подано у табл.1.  

Таблиця 1 

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Оцінка Критерії оцінювання 

«відмінно» Ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння 

успішно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; 

за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні 

і використанні набутих знань та умінь. 

«добре» Ставиться за вияв повних, систематичних знань із дисципліни, успішне 

виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, 

здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді 
студента наявні незначні помилки. 

«задовільно» Ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 

достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, 

поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою 
навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні навчальних 

завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача. 

«незадовільно» Виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного 

програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється 
початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка 

«незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи 

виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання 
за програмою відповідної дисципліни. 
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VІ. Форма підсумкового контролю успішності навчання екзамен 

Для студентів, які опановують освітній рівень магістр, комплектування білетів під час 

складання екзамену з дисципліни, здійснюється з урахуванням змісту професійних 

компетентностей, на розвиток яких спрямовано вивчення змістових модулів 1, 2 навчальної 

дисципліни «Освітня політика», та переліку виробничих функцій, типових задач діяльності, 

умінь та компетенцій, якими повинні володіти студенти магістратури у результаті вивчення 

навчальної дисципліни «Освітня політика». 

Укладання білетів для студентів магістратури здійснюється з урахуванням таких вимог: 

1) білет має містити три запитання; 2) логіка комплектації кожного білету має відповідати 

таким характеристикам: 1-ше запитання творчо-пошукового рівня; 2-ге запитання – 

практико-орієнтованого змісту; 3-тє запитання – репродуктивного рівня (табл. 2).  

Таблиця 2 

 

Р
ів

ен
ь
 

в
и

к
о
н

ан
н

я 

 

Перше 

питання 

 

Друге 

питання 

 

Третє 

питання 

 

 

Критерії оцінювання відповіді 

0,40  

max балів 

0,30 max 

балів  

0, 30 

maxбалів 

  

Т
в
о

р
ч
и

й
 

 

36-40 

 

27-30 

 

27-30 

Відповідь студента: 

- містить повний, розгорнутий, правильний 

виклад матеріалу з поставленого питання; 

- демонструє знання основних понять і категорій 
та взаємозв’язку між ними, вірне розуміння 

змісту основних теоретичних положень; 

- вказує на вміння давати змістовний та логічний 

аналіз матеріалу з поставленого питання; 

- демонструє знання різних наукових концепцій 

та підходів щодо певної науково-теоретичної 

чи науково-практичної проблеми, пов’язаної з 

поставленим питанням; 

- здатність робити власні висновки в разі 

неоднозначності, спірного чи проблемного 

характеру поставленого питання чи проблеми. 

 

К
о

н
ст

р
у

к
ти

вн
и

й
  

 
30-35 

 
20-26 

 
20-26 

Студент дав досить змістовну відповідь на 
поставлене питання, але відповідь містить 

наступні недоліки:  

- недостатня повнота, незначні неточності чи 

прогалини при поясненні того чи іншого 

аспекту питання;  

- недостатньо детально розкритий предмет 

запитання, а основні поняття носять тезисний 

характер; 

- оформлення екзаменаційної роботи в цілому є 

акуратним, але містить виправлення; 

- окремі формулювання є нечіткими;  

міститься інформація, котра не відноситься до 
змісту екзаменаційного питання. 
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Р
еп

р
о
д

у
к
ти

вн
и

й
 

   

 

 

 

 

24-29 

 

 

 

 

19-18 

 

 

 

 

19-18 

 

Студент дав відповідь на поставлене питання, 

однак допустив суттєві помилки як змістовного 

характеру, так і при оформлені відповіді на 

питання, а саме: 

- зміст відповіді свідчить про прогалини у 

знаннях з відповідного питання або ж про 

невірне розуміння окремих аспектів 

поставленого питання. 

- відповідь викладена недостатньо 
аргументовано та/або з порушенням правил 

логіки при поданні матеріалу; 

- відповідь не містить аналізу проблемних 

аспектів поставленого питання, свідчить про 

недостатню обізнаність з основними 

науковими теоріями і концепціями, що 

стосуються відповідного питання. 

Е
л
ем

ен
та

р
н

и
й

  

0-23 

 

0-17 

 

 

0-17 

Студент взагалі не відповів на питання, або 

його відповідь є неправильною, тобто містить 

грубі змістовні помилки щодо принципових 

аспектів поставленого питання. Аргументація 

відсутня взагалі або ж є абсолютно безсистемною 
чи алогічною. 

 
Результат письмового екзамену визначається шляхом сумування кількості балів, 

отриманих за всі 3 питання. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та 

порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у 

табл. 3. 

Таблиця 3 

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки 

ECTS 

Підсумкова 

кількість балів (max 

– 100) 

Оцінка за 4-бальною шкалою Оцінка за шкалою 

ECTS 

 

0 – 34 

 

 

35 – 59 

«незадовільно» 

(з обов’язковим повторним 

курсом)  

«незадовільно» 

(з можливістю повторного 

складання) 

F 

 

 

FX 

60 – 64 «достатньо» E 

65 – 69 «задовільно» D 

70 – 79 «добре» C 

80 – 89 «дуже добре» B 

90 – 100 «відмінно» A 

 

VІІ. Основні й допоміжні інформаційні джерела для вивчення курсу 

Базові інформаційні джерела 

 
1. Андрущенко В. П. Освіта в пошуку нових стратегій мислення /В. П. Андрущенко // Вища освіта України. - 2003. - 

№ 2. - С. 5-6.  

2. Андрущенко В. П. Педагогічна освіта України: Болонські виклики і напрями модернізації / В. П. Андрущенко // 
Практична філософія. – 2004. – № 1.– С.124-128.  

3. Андрущенко В. П. Про концептуальні засади філософії освіти України /В. П. Андрущенко, В. С. Лутай // 
Практична філософія. – 2004. – № 2. – С. 35-43.  

4. Андрущенко В. Вища освіта в пост-Болонському просторі: спроба прогностичного аналізу // Філософія освіти. – 
2005. – № 3. – С. 6–20. 
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5. Андрущенко В.П. Глобальна освітня політика: проблеми формування /В.П. Андрущенко // Освітня політика: філософія, 

методологія, практика: : міжнар. наук.-практ. конф., 23 – 24 жовтня 2013 р.  : зб. матеріалів. – К.: Національний педагогічний 

університет імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 9 – 21. 

6. Андрущенко В.П., Савельєв В.Л. Освітня політика (огляд порядку денного) / В.П.Андрущенко, В.Л. Савельєв. – К.: «МП Леся». 

– 2010. – 368 с. 

7. Андрущенко В.П. Філософія неформальної освіти: проблеми та перспективи розвитку / В.П. Андрущенко // Вища освіта 

України. – 2013. – № 4. – С. 5-9.  

8. Андрущенко В.П. Проблема формування нового вчителя для об’єднаної Європи ХХІ століття / В.П.  Андрущенко // 

Європейські педагогічні студії. – 2012. – Вип. 1–2. – С. 28–39.  

9. Андрущенко В.П. Освіта як ключовий чинник сучасних цивілізаційних процесів / В.П. Андрущенко // Освітня політика: філософія, 

теорія, практика [монографія] / За ред. В. П.Андрущенка; Авт. кол. : В. П.Андрущенко, Б.І. Андрусишин, В.І. Бобрицька, 

Р.М. Вернидуб, В.Л. Савельєв, К.А. Постол, О.О. Субіна. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – С.13–33. 

10. Андрущенко В.П. Проблеми формування глобальної освітньої політики: огляд порядку денного В.П. Андрущенко  // Освітня 

політика: філософія, теорія, практика [монографія] / За ред. В. П.Андрущенка; Авт. кол. : В. П. Андрущенко, Б.І. Андрусишин, 

В.І. Бобрицька, Р.М. Вернидуб, В.Л. Савельєв, К.А. Постол, О.О. Субіна. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – С. 33–

55. 

11. Андрущенко В.П. Закономірності планування і впровадження державної освітньої політики в трансформаційному суспільстві/ В.П. 

Андрущенко. В.Л. Савельєв // Освітня політика: філософія, теорія, практика [монографія] / За ред. В. П.Андрущенка; Авт. кол. : 

В. П. Андрущенко, Б.І. Андрусишин, В.І. Бобрицька, Р.М. Вернидуб, В.Л. Савельєв, К.А. Постол, О.О. Субіна. – К. : Вид-во НПУ 

імені М.П. Драгоманова, 2015. – С. 55–74. 

12. Андрусишин Б.І. Методологічні засади підготовки викладача правознавства/ Б.І. Андрусишин //Освітня політика: філософія, 

методологія, практика: : міжнар. наук.-практ. конф., 23 – 24 жовтня 2013 р.  : зб. матеріалів. – К.: Національний педагогічний 

університет імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 257–261. 

13. Андрусишин Б.І. Теоретико-методологічні засади дослідження освітнього права: стан і перспективи / Б.І. Андрусишин // Освітня 

політика: філософія, теорія, практика [монографія] / За ред. В. П.Андрущенка; Авт. кол. : В. П.Андрущенко, Б.І. Андрусишин, 

В.І. Бобрицька, Р.М. Вернидуб, В.Л. Савельєв, К.А. Постол, О.О. Субіна. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – С. 77–

109.  

14. Біла книга національної системи освіти України /Академія педагогічних наук України; за ред. В.Г. Кременя. – К., 2009. – 186 с. 

15. Безпалько В. П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика третьего тысячелетия) / В. П. Безпалько. – М.: 

Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО : «МОДЭК», 2002. – 352 с. 
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міністрів освіти, Берген, 19-20 травня 2005. 

17.  Бобрицька В.І. Освітня політика в педагогічних рефлексіях / В. І. Бобрицька : [«Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання 

освіти»] : матеріали Всеукр. науково-практичної конференції 15 грудня 2010 р. Київський університет імені Бориса Грінченка. – К. : Київ. 

ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – С. 48 – 50. 
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– 95. 
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сучасної освіти / В.І. Бобрицька // Освітня політика: філософія, теорія, практика [монографія] / За ред. В. П. Андрущенка; Авт. 
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С. 109–143. 
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В. І. Бобрицька // Освітня політика: філософія, методологія, практика: : міжнар. наук.-практ. конф., 23 – 24 жовтня 2013 р.: зб. 

матеріалів. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 156–160. 
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Бобрицька // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка  і психологія. – 2012. – № 17 (1). – С. 35 – 40. 

22.  Бобрицька В.І. Ціннісна платформа підготовки нового вчителя для об'єднаної Європи ХХІ століття / В. І. Бобрицька // Цілі та 

результати освітніх реформ: українсько-польський діалог : міжнар. наук. конф., 15 – 16 травня 2013 р.  : зб. матеріалів. – К. : 

Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 5–10.  

23. ..................................................................................................................................... Бобрицька В.І. Аксіологічний дискурс освітньої 

політики в контексті сучасних суспільних викликів/ В.І. Бобрицька // Освітня політика: філософія, теорія, практика [монографія] / 

За ред. В. П. Андрущенка; Авт. кол. : В. П.Андрущенко, Б.І. Андрусишин, В.І. Бобрицька, Р.М. Вернидуб та ін. – К. : Вид-во НПУ 

імені М.П. Драгоманова, 2015. – С.143–168. 

24. .....................................................................................................................................  Бобрицька В.І. Освітня політика України у сфері 

інформатизації освіти  / В.І. Бобрицька  // Освітня політика: філософія, теорія, практика [монографія] / За ред. В. П. Андрущенка; 

Авт. кол. : В. П.Андрущенко, Б.І. Андрусишин, В.І. Бобрицька, Р.М. Вернидуб та ін. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 

2015. – С. 272–316. 

25. .....................................................................................................................................  Бобрицька В.І. Державна кадрова політика 

України у підготовці наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників для системи освіти/ В.І. Бобрицька  // Освітня 

політика: філософія, теорія, практика [монографія] / За ред. В. П. Андрущенка; Авт. кол. : В. П.Андрущенко, Б.І. Андрусишин, 
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системи освіти/ В.І. Бобрицька  // Освітня політика: філософія, теорія, практика [монографія] / За ред. В. П. Андрущенка; Авт. кол. : 
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