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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Освіта є однією з найважливіших і найнеобхідніших сфер людсь-
кої культури. Сучасний пошук нових орієнтирів і стандартів суспіль-
но-економічного життя, притаманний вітчизняній науці, потребує 
нового погляду на освіту, нових освітніх парадигм, перегляду цінності 
і спрямованості освіти. 

“Філософія освіти” як навчальна дисципліна допомагає студентам 
розкрити специфіку освіти як явища культури і соціального інсти-
туту в його історичній і соціокультурній динаміці; поглиблює вив-
чення актуальних соціально-філософських проблем сучасної освіти. 
Студенти набувають навичок критичного мислення та філософської 
рефлексії освітньої діяльності в сучасних умовах. Засвоєння цієї дис-
ципліни сприяє глибокому розумінню соціально-філософських про-
блем сучасної освіти і значення філософської культури педагога як 
складової його професійної підготовки і методологічної основи прак-
тичної діяльності.

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни 

“ФІЛОСОФІЯ  ОСВІТИ”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2

Змістовий модуль і. Предмет і завдання філософії освіти

1 Філософія освіти як наука

2 Освіта як комплексний феномен культури та соціальний 
інститут

Змістовий модуль іі. феномен освіти в історії суспільства

3 Становлення і розвиток феномену освіти в історії 
суспільства

4 Історія розвитку освітніх та педагогічних концепцій 
в Україні

5 Освіта на межі ХХ–ХХІ ст.
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1 2

Змістовий модуль ііі. Основні проблеми та тенденції 
розвитку сучасної освіти

6 Формування та розвиток сучасних освітніх парадигм.

7 Філософсько-методологічні проблеми розвитку сучасної 
освіти

8 Філософські засади формування ціннісно-цільових 
пріоритетів освіти

9 Філософсько-методологічні засади управління системою 
сучасної освіти та її реформування

10 Філософське осмислення проблем розвитку системи 
вітчизняної освіти

Разом годин: 54

ЗМІСТ 
 дисципліни 

“ФІЛОСОФІЯ  ОСВІТИ”

Змістовий модуль і. Предмет і завдання філософії освіти 

Тема 1. Філософія освіти як наука

Філософія як рефлексія культури, що виражена у теоретичній 
формі. Відмінність філософії від інших форм свідомості: науки, 
мистецтва, релігії. Поліфункціональний характер філософії. Харак-
теристика і співвідношення понять “освіта”, “педагогічна діяльність”, 
“філософія освіти”. Предмет і завдання філософії освіти. Специфіка 
філософського рівня осягнення проблем освіти.

Література [4; 5; 10; 15; 19; 20; 31]

Тема 2. Освіта як комплексний феномен культури 
та соціальний інститут

Сутність освіти як явища культури. Взаємозв’язок динаміки куль-
тури та еволюції освітянської діяльності. Система освіти як культур-
ний посередник. Поняття “ідеал освіченості”. Історична конкретність 
та мінливість цього поняття. Поняття “парадигма”, “освітня парадиг-
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ма”. Освіта як особливий тип людської діяльності та соціальний інс-
титут. Особливості взаємодії освіти з іншими інститутами суспільс-
тва (держава, сім’я, релігія, наука). Особливості соціальних відносин 
у сфері освіти.

Література [4; 10; 14; 17; 19; 25; 37]

Змістовий модуль іі. феномен освіти в історії суспільства

Тема 3. Становлення і розвиток феномену освіти в історії 
суспільства

Історична типологія освіти. Писемність і прогрес освіти. Ключові 
ідеї античної культури і освіти. Метод “маєвтики” Сократа. Пла-
тонівська та аристотелівська концепції освіти. Гуманістичні ідеали 
доби Відродження. Доба Просвітництва та її вплив на розвиток осві-
ти (Жан-Жак Руссо, Вольтер, Дідро). Педагогічна система Я.-А. Ко-
менського. Місія університету в європейській культурі. Педагогічна 
теорія класичної освітньої парадигми.

Література [5; 15; 16; 37; 38]

Тема 4. Історія розвитку освітніх та педагогічних концепцій 
в Україні

Закономірності розвитку вітчизняної освіти. Своєрідність ро-
зуміння сутності освіченості і виховання в українській традиції. Роз-
виток педагогічної думки Київської Русі. Діяльність братських шкіл 
в період українського Відродження. І. Федоров, І. Вишенський, Іов 
Борецький. Концепція і структура освіти у Києво-Могилянській 
академії. Роль і завдання педагогіки періоду козаччини. Філософсь-
ко-педагогічна думка С. Яворського, Ф. Прокоповича, Г. Сковороди. 
Ідеї національного виховання у педагогічній системі К. Д. Ушинсь-
кого. Методика організації виховного процесу за А. С. Макаренком. 
Розробка української національної системи освіти Г. Г. Ващенка. Кон-
цепція розвитку особистості та трансформація педагогічної діяль-
ності у вченні В. О. Сухомлинського.

Література [15; 18; 23; 30; 32; 39]
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Тема 5. Освіта на межі ХХ–ХХІ ст.

Трансформація класичної освітньої парадигми в ХХ ст. Станов-
лення некласичної парадигми освіти. Прагматизм та експеримен-
талізм Джона Дьюї. Ідеї екзистенціалізму та критична педагогіка 
постмодернізму. Теорія едифікації Р. Рорті. Освітні ідеї Пауло Фрей-
ре. Основні ідеї філософії нестабільності І. Пригожина та їх зв’язок з 
генезою сучасної освіти. Система філософських принципів субстан-
ціональної єдності і діалогової згоди у концепції філософії освіти 
В. С. Лутая.

Література [3; 5; 9; 10; 14; 15; 27; 35; 36; 42]

Змістовий модуль ііі. Основні проблеми та тенденції розвитку 
сучасної освіти

Тема 6. Формування та розвиток сучасних освітніх парадигм

Криза освіти кінця ХХ ст., її основні прояви і причини. Необ-
хідність зміни пануючої парадигми освіти. Основні аспекти нової 
парадигми освіти (предметний, комунікативний, культурний, інсти-
туціональний, інформаційно-технологічний, економічний). Освіта в 
інформаційному суспільстві. Філософсько-методологічні засади ос-
вітньо-педагогічної прогностики. Інтеграційні тенденції освітніх сис-
тем і технологій в умовах глобалізації. 

Література [3; 10; 11; 13; 20; 21; 28; 38]

Тема 7. Філософсько-методологічні проблеми розвитку 
сучасної освіти

Сутність філософської методології сучасної освіти. Вивчення спе-
цифічних законів самоорганізації, розвитку і функціонування освіти 
як соціокультурного феномена. Концептуальні основи системного 
забезпечення стратегії розвитку освіти. Новітні філософсько-мето-
дологічні розробки щодо навчально-виховного процесу. Роль діало-
гових методів, проблемних підходів до процесу навчання. Розвиток 
синергетичної методології у вітчизняній науці. Проблеми стандарти-
зації в освіті. 

Література [4; 6; 12; 13; 31; 37; 40]
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Тема 8. Філософські засади формування ціннісно-цільових 
пріоритетів освіти

Пошуки найвищих пріоритетів освітньої діяльності. Головні сві-
тоглядні цінності української освіти і виховання. Ментальний чинник 
перетворення і реформування освіти. Роль національної культури, 
мови у формуванні духовності сучасної людини. Народна та елітарна 
концепції формування особистості. Концептуальні засади виховання 
толерантного ставлення до різних світоглядних, політичних доктрин, 
релігійних переконань. Проблеми формування критичної свідомості 
і особистісної самоідентифікації людини в сучасному світі.

Література [1; 2; 8; 19–22; 29; 34; 41]

Тема 9. Філософсько-методологічні засади управління 
системою сучасної освіти та її реформування

Сутнісні ознаки системності освіти. Проблема пошуку раціональ-
ного співвідношення централізації та децентралізації освітніх стра-
тегій і систем. Ціннісна характеристика освіти: освіта як цінність 
державна, цінність суспільна, цінність особистісна. Сутність філо-
софських підходів до управління освітою. Емпірико-аналітичний, 
марксистський та постмодерністський варіанти управління освітою. 
Проблема співвідношення науки та управлінської практики у сфері 
освіти.

Література [4; 6; 7; 10; 18; 21; 28; 33]

Тема 10. Філософське осмислення проблем розвитку системи 
вітчизняної освіти

Проблема формування нової філософської парадигми вітчизняної 
освіти та її концептуалізація. Сучасні напрями філософії освіти в Ук-
раїні. Філософія і тенденції створення єдиного освітнього простору в 
контексті Болонського процесу. Роль і можливості України в євроін-
теграційних освітніх тенденціях сучасності. Методологічні засади 
стандартизації у сфері освіти. Співвідношення освітніх стандартів і 
творчого характеру освітньо-педагогічної діяльності.

Література [1; 2; 8; 10–13; 28; 31; 34]
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ПИТАННЯ  дЛЯ  САМОКОНТрОЛЮ 

 1. Предмет і завдання філософії освіти. 
 2. Співвідношення понять “культура”, “освіта”, “світогляд”, “філосо-

фія”. 
 3. Головні функції філософії освіти.
 4. Специфіка філософського рівня осягнення проблем освіти.
 5. Характеристика і співвідношення понять “освіта”, “педагогічна 

діяльність”, “філософія освіти”.
 6. Онтологічна характеристика феномену освіти.
 7. Соціальна та когнітивна природа філософії освіти.
 8. Проблема інституціоналізації філософії освіти.
 9. Міждисциплінарний характер філософії освіти.
 10. Основні тенденції розвитку сучасної освіти.
 11. Історичні етапи розвитку взаємодії філософії та освіти.
 12. Ключові ідеї античної культури та освіти. 
 13. Філософсько-освітня думка епохи Просвітництва.
 14. Педагогічна система Я.-А. Коменського.
 15. Вітчизняні традиції педагогічної та виховної діяльності (філо-

софський аспект).
 16. Філософсько-педагогічна думка Григорія Сковороди.
 17. Філософія освіти Памфіла Юркевича.
 18. Ідеї національного виховання у педагогічній системі К. Д. Ушинсь-

кого. Методика організації виховного процесу за А. С. Макарен-
ком. 

 19. Концепція розвитку особистості та трансформація педагогічної 
діяльності у вченні В. О. Сухомлинського.

 20. Сутнісна характеристика поняття “освітня парадигма”.  
 21. Трансформація класичної освітньої парадигми в ХХ ст. 
 22. Прагматизм та експерименталізм Джона Дьюї. 
 23. Ідеї екзистенціалізму та критична педагогіка постмодернізму. 
 24. Теорія едифікації Р. Рорті. 
 25. Освітні ідеї Пауло Фрейре. 
 26. Основні ідеї філософії нестабільності І. Пригожина та їх зв’язок з 

генезою сучасної освіти. 
 27. Система філософських принципів субстанціональної єдності і 

діалогової згоди у концепції філософії освіти В. С. Лутая.
 28. Філософські засади педагогіки саморозвитку М. Монтесорі.
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 29. Філософські основи педагогіки Вальдорфської школи.
 30. Криза освіти кінця ХХ ст., її основні прояви і причини.
 31. Освіта в інформаційному суспільстві.
 32. Поняття “ідеал освіченості”, його історична конкретність та мін-

ливість.
 33. Філософсько-методологічні засади освітньо-педагогічної про-

гностики. Інтеграційні тенденції освітніх систем і технологій в 
умовах глобалізації. 

 34. Розвиток синергетичної методології у вітчизняній науці. 
 35. Новітні філософсько-методологічні розробки щодо навчально-

виховного процесу. 
 36. Роль діалогових методів, проблемних підходів до процесу нав-

чання в контексті нових орієнтирів освітньої діяльності.
 37. Філософсько-педагогічні проблеми теорії та практики індивіду-

алізації процесу навчання та виховання. 
 38. Головні світоглядні цінності української освіти і виховання. 
 39. Ментальний чинник перетворення і реформування освіти. 
 40. Роль національної культури, мови у формуванні духовності су-

часної людини.
 41. Народна та елітарна концепції формування особистості. 
 42. Проблеми формування критичної свідомості і особистісної само-

ідентифікації людини в сучасному світі.
 43. Сутність філософських підходів до управління освітою (емпіри-

ко-аналітична, марксистська та постмодерністська концепції).
 44. Проблема співвідношення науки та управлінської практики у 

сфері освіти.
 45. Проблема формування нової філософської парадигми вітчизня-

ної освіти та її концептуалізація. 
 46. Сучасні напрями філософії освіти в Україні. 
 47. Філософія освіти і тенденції створення єдиного освітнього про-

стору в контексті Болонського процесу. 
 48. Роль і можливості України в євроінтеграційних освітніх тенден-

ціях сучасності. 
 49. Методологічні засади стандартизації у сфері освіти. 
 50. Співвідношення освітніх стандартів і творчого характеру освіт-

ньо-педагогічної діяльності.
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ТЕМИ  КОНТрОЛЬНИХ  рОбІТ

 1. Співвідношення філософії та освіти.
 2. Філософія освіти: статус, проблеми, перспективи.
 3. Глобальні проблеми ХХІ ст. — виклик сучасній освіті.
 4. Формування та розвиток сучасних освітніх парадигм.
 5. Основні проблеми сучасної філософії освіти.
 6. Філософські підвалини педагогіки гармонійної цілісності.
 7. Культура та освіта.
 8. Освіта як цінність і цінності в освіті.
 9. Співвідношення понять: грамотність — освіченість — професійна 

компетентність.
 10. Основні історичні етапи розвитку взаємодії філософії та освіти.
 11. Античні ідеали освіти.
 12. Ідеї вільного розвитку особистості доби Відродження.
 13. Теоретико-методологічні основи освітньої парадигми Просвіт-

ництва.
 14. Розвиток активної особистості в педагогічній системі Й. Песта-

лоцці.
 15. Традиційні та альтернативні освітні системи.
 16. Філософські основи школи діалогу культур.
 17. Концепція і структура освіти у Києво-Могилянській академії. 
 18. Ідеї нестабільності у розвитку освіти нового типу.
 19. Філософські підходи до обґрунтування нових парадигм вітчизня-

ної освіти.
 20. Основні напрямки філософсько-освітніх досліджень.
 21. Нова філософська парадигма освіти та її концептуалізація.
 22. Методологічні засади стандартизації у сфері освіти.
 23. Проблеми і перспективи освіти у глобальному суспільстві.
 24. Сутність і особливості Болонського процесу.
 25. Сучасні тенденції створення єдиного освітнього простору.
 26. Проблеми практичної реалізації філософсько-освітнього знання 

у вітчизняній системі освіти.
 27. Проблема співвідношення науки та управлінської практики у 

сфері освіти.
 28. Роль і можливості України в євроінтеграційних освітніх тенден-

ціях сучасності. 
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