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Тема 1. 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. 

Тема 2. 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.  
 
 

Самостійне вивчення теоретичного матеріалу 

дисципліни з використанням Internet - ресурсів, 

методичних розробок (на сайті Університету), 

спеціальної та наукової літератури. Виконання цієї 

роботи студент занотовує в конспекті для себе те, 

що вважає за необхідне. 

До індивідуальних завдань належать: 

підготовка рефератів, есе, доповідей, аналіз 

практичних ситуацій, підготовка додаткової 

інформації з фахових публікацій, власні дослідження.  

Тематика доповідей  (есе, проблемних питань, 

питань для дискусій): 

1. Освіта і філософія в Стародавньому Китаї(   Школа 

Конфуція.) 

2.    Школи давньої Греції. 

3. Школи давнього Єгипту. 

4. Школи давнього  Риму. 

5.  Становлення Середньовічного філософствування. 

6.    Новочасна освіта та філософія: Ф.Бекон і 

Р.Декарт. 

7.    Освіта і Просвітництво. 

8. Історичні витоки запровадження освіти в 

Україні.(Практика ступеневої підготовки фахівців в 

Острозький академії.  Києво-Могилянська академія 

та просвітництво Навчальні заклади Києва) 

9.    Просвітницька місія Г.С. Сковороди. 

10.Освіта в добу козацтва. 
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Тема 3. Національні аспекти філософії освіти в 

Україні. 
Історія розвитку філософії освіти в Україні. 

Філософія освіти Григорія Сковороди. Освіта в 

Самостійне вивчення теоретичного матеріалу 

дисципліни з використанням Internet - ресурсів, 

методичних розробок (на сайті Університету), 

спеціальної та наукової літератури. Виконання цієї 



Україні і світі (сучасні реалії). 

Актуальні завдання формування нового вчителя 

для об&apos;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 

  

Тема 4. 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.  

 

роботи студент занотовує в конспекті для себе те, 

що вважає за необхідне. 

До індивідуальних завдань належать: 

підготовка рефератів, есе, доповідей, аналіз 

практичних ситуацій, підготовка додаткової 

інформації з фахових публікацій, власні дослідження.  

Тематика доповідей  (есе, проблемних питань, 

питань для дискусій): 

1.       Аристотель. Никомахова етика. 

2.              Грінченко Б. Д. Українська граматика до 

науки читання й писання. 

3.              Духнович О. В. Народна педагогіка. 

4.              Дьюи Дж. Психологія и педагогика 

мислення. 

5.              Коменський Я. Материнська школа. 

6.              Локк Дж. Думки про виховання. 

7.              Макаренко А. С. Лекції про виховання дітей. 

8.              Монтессорі М. Метод наукової педагогіки. 

11.          Пирогов М. Питання життя. 

12.          Повчання В.Мономаха дітям. 

13.          Руссо Ж.-Ж. Еміль, або про виховання. 

14.          Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям. 

15.          Ушинський К. Д. Про народність у 

громадському вихованні. Рідне слово.  
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Тема 5. 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. 

Самостійне вивчення теоретичного матеріалу 

дисципліни з використанням Internet - ресурсів, 

методичних розробок (на сайті Університету), 

спеціальної та наукової літератури. Виконання цієї 

роботи студент занотовує в конспекті для себе те, 

що вважає за необхідне. 

До індивідуальних завдань належать: 

підготовка рефератів, есе, доповідей, аналіз 

практичних ситуацій, підготовка додаткової 

інформації з фахових публікацій, власні дослідження.  

Тематика доповідей  (есе, проблемних питань, 



Формування української ціннісно-нормативної 

моделі. Ціль і мета як відношення та 

передбачуваний результат. 
Тема 6. 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 

 

питань для дискусій): 

1.Освітні ідеї основних напрямів філософії : 

1. Екзистенціалізм 

2. Феноменологія 

3. Критична теорія 

4. Герменевтика 

5. Аналітична філософія 

6. Прагматизм 

7. Постмодернізм 

8. Фемінізм 

  

2. Проблеми філософії освіти: 

1. Навчання і учіння 

2. Політика та етика освіти  

3. Сучасні теорії освіти  

  

3. Вища освіта: 

1. Ідея університету  

2. Університет у сучасну добу  

3. Болонський процес 

4. Принципи європейської вищої освіти  

 

 


