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Наукові профілі https://library.hnpu.edu.ua/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D

1%96-
%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2 

Адреса кафедри, № кабінету 
(викладацької) 

Вул. Валентинівська, б.2., корпус В, к.311 

Контактна інформація викладача: 0984111133; marushka85@i.ua 

2. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Політика навчальної дисципліни будується у відповідності до «Положення про організацію 

освітнього процесу в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди (у 

новій редакції)» і закріплена Програмою навчальної дисципліни.  

Кожен викладач висуває здобувачам вищої освіти систему вимог, правил поведінки студентів на 

заняттях, взаємин із викладачем, іншими студентами. Вона включає такі базові вимоги: 

- не пропускати лекції та семінарські заняття, про відсутність з поважних причин доводити до 

відома викладача заздалегідь; 

- регулярно переглядати лекційний і практичний матеріал; 

- здавати й захищати самостійні роботи та завдання у визначені терміни; 

- системність і регулярність роботи здобувача вищої освіти з навчальною і науковою літературою; 

- обов’язковою є присутність здобувача на модульному та підсумковому контролях. 

Здобувач успішно навчається, якщо послідовно набирає кредити, необхідні для здобуття бажаного 

ступеня. Для цього потрібно, щоб накопичувальний бал був не нижче, ніж 60 за всіма курсами протягом 

кожного семестру. Якщо накопичувальний бал нижче 60 балів, здобувач вважається неуспішним і може 

бути відрахований. 

Пререквізити навчальної 

дисципліни 

опанування курсу «Філософія української культури і освіти» 

ґрунтується на засадах інтеграції теоретичних і практичних 

знань, здобутих студентами під час оволодіння попереднім 

освітнім рівнем, їхнього особистісного та професійного досвіду, 

фахової майстерності. Навчальні дисципліни, що мають 

безпосередній зв'язок із предметним полем філософії освіти: 

філософія, педагогіка, психологія, історія, природознавство, 

соціологія, етика, естетика, релігієзнавство, культурологія, 

історія політичних і правових учень, логіка. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Призначення навчальної 

дисципліни 

програма курсу спрямована на засвоєння магістрантами 

комплексу теоретичних знань з предмету «Філософія 

української культури і освіти» та формування у магістрів 

мислення і вміння наукового аналізу змін освітніх практик та 

реалій, інноваційних технологій у сфері виховання та навчання, 
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світоглядних, духовно-моральних, естетичних ідеалів, 

цінностей, гуманізації буття особистості в контекстах 

сучасності, а також на гуманітарну та науково-методичну 

підготовку майбутніх викладачів, для забезпечення їх 

необхідними знаннями, методами і прийомами навчально-

виховної роботи в контекстах сучасних освітніх реалій.  

Мета вивчення навчальної 

дисципліни 

світоглядно-методологічна підготовка магістрів, формування 

філософсько-освітньої культури як теоретико-практичного 

підґрунтя освітньої підготовки викладачів та актуалізація 

національної свідомості майбутньої освітньої еліти. 

Завдання вивчення навчальної 

дисципліни 

сформувати світоглядну та методологічну компетентність 

магістрів, здійснити філософський аналіз освіти як явища 

культури у його соціальному, теоретико-пізнавальному, 

аксіологічному та практичному аспектах, ознайомити із 

внеском іноземних вчених у розвиток та модернізацію системи 

освіти. Розв’язання цього питання передбачає розгляд таких 

проблем: сутність освіти, її розвиток та роль у 

соціокультурному універсумі, смисл та специфіка педагогічної 

діяльності. 
4. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ  

Сформовані компетентності 

Загальні 

ІК. Здатність особи розв’язувати складні професійні задачі 

забезпечення якості навчання і викладання, педагогічного 

супроводу учасників освітнього процесу, організації експертизи 

освітньої діяльності, проведення педагогічних досліджень і 

впровадження їх результатів в інноваційну освітню практику, 

що характеризуються невизначеністю умов і вимог. 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу 

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації з урахуванням 

соціального, гендерного та вікового розмаїття учасників 

освітнього процесу. 

ЗК6. Здатність виявляти, ставити та розв’язувати проблеми 

комплексно, на міждисциплінарному рівні. 

ЗК8. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо, 

виявляти повагу різноманітності та мультикультурності. 

ЗК10. Здатність проводити педагогічне дослідження, добирати 

відповідні методи, сучасні методики та інструменти обробки й 

інтерпретації даних. 

Спеціальні (фахові) 

СК1. Здатність проєктувати і досліджувати освітні системи. 

СК5. Здатність розробляти і реалізовувати нові освітні 

інструменти, проєкти та інтегрувати їх в освітнє середовище 

закладу освіти, створювати індивідуалізоване навчальне і/або 

підтримуюче середовище. 

СК7. Здатність критично осмислювати проблеми у сфері освіти, 

педагогіки й на межі галузей знань, здійснювати управління 

педагогічним процесом на засадах соціального партнерства, 

стратегічного планування, розробляти і реалізовувати 

процесуальні карти забезпечення якості освіти. 

Програмні результати навчання   РН1. Знати на рівні новітніх досягнень концепції розвитку 

освіти і педагогіки, вимоги до ліцензування й акредитації 

освітньої діяльності, методологію педагогічних досліджень. 

РН3. Формувати педагогічно доцільну партнерську 

міжособистісну взаємодію, здійснювати ділову комунікацію, 

зрозуміло і недвозначно доносити власні міркування, висновки 

та аргументацію з питань освіти і педагогіки до фахівців і 



широкого загалу, вести проблемно-тематичну дискусію. 

РН6. Розробляти й брати участь в інноваційних і дослідницьких 

проєктах у сфері освіти/педагогіки  міждисциплінарного рівня 

із дотриманням правових, соціальних, економічних, етичних 

норм, прогнозувати результати і соціокультурні наслідки їх 

реалізації. 

РН8. Викладати освітні компоненти в закладах вищої освіти на 

високому рівні, визначати цілі навчання, створювати новий 

освітній контент, використовувати новітні методики, 

інструменти і технології, необхідні для досягнення програмних 

результатів навчання. 

РН10. Приймати обґрунтовані управлінські рішення, 

генерувати підприємницькі ідеї, використовувати бізнес-

технології у процесі розроблення й реалізації освітніх та/або 

педагогічних проєктів, нести за них відповідальність. 
5. СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗДОБУТИХ НАВИЧОК 

Основними напрямами застосування набутих навичок за ОК 1 «Філософія української культури і освіти» 

у професійній діяльності магістра-освітолога є освітня діяльність у закладах вищої освіти; педагогічна 

діяльність у закладах освіти, центрах зайнятості,  фахівець, здатний виконувати зазначену професійну 

роботу за Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»: 2320. 

Викладачі середніх навчальних закладів 2340. Вчителі спеціалізованих навчальних закладів 2351. 

Професіонали в галузі методів навчання 2352. Інспектори навчальних закладів 2359. Інші професіонали 

в галузі навчання тощо. 

Зміст ОК 1 «Філософія української культури і освіти» пов’язаний з вивченням ОК 2 «Психологія 

розвитку особистості», ОК 9 «Актуальні зарубіжні та вітчизняні освітні концепції», ОК 5 «Продуктивна 

педагогіка та методика викладання педагогічних дисциплін». 
 

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Проблемна лекція, частково-пошукові методи, дослідницькі, презентації, ілюстрації, кейс-стаді, 

тренінги, ділові ігри, дискусії, складання ментальних карт, написання тез доповіді, есе, 

Активні методи навчання (сторітеллінг, метод аналізу кейсів, формат одного запитання, дебрифінг тощо) 
7. ЗМІСТ ТА ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва теми/розділу дисципліни Лекції 
Практичні 

заняття 

Лабораторні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Модуль 1.  Філософія української культури 

Світоглядні засади,  ментальні  

особливості  та онтологічні  

характеристики української культури 

2 2  9 

Сковородинівська традиція 

української культури: історія і 

сьогодення 

2 1  7 

Європейська орієнтація української 

культури та ствердження 

демократичних засад  життєтворчості 

українців 

2 2  7 

Феномен культурної нації і культурні 

чинники державотворення: українські 

контексти і глобальні виклики 

2 2  7 

Модуль 2.  Філософія освіти  в українських політичних і соціокультурних 

контекстах 
Філософія освіти в незалежній Україні 

і для незалежної України 

2 2  7 

Філософія національно-патріотичного 

виховання:  український досвід і 

виклики сьогодення 

2 2  7 



Філософсько-освітні  та культурно-

антропологічні проблеми розбудови 

української державності 

2 1  9 

Філософія освітньої євроінтеграції в 

українських контекстах 

2 2  7 

8. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об’єктивності, прозорості, гнучкості та 

високої диференціації. 

Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS 
Рейтингова 

оцінка 
Оцінка за стобальною шкалою Значення оцінки 

A 90 – 100 балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу з можливими 

незначними недоліками 

B 82 – 89 балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

C 74 – 81 балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 69 – 73 балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної діяльності 

E 60 – 68 балів 
Достатньо – мінімально можливий допустимий 

рівень балів знань (умінь) 

FX 35 – 59 балів 

Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за умови 

належного самостійного доопрацювання 

F 1 – 34 балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень знань 

(умінь), що вимагає повторного вивчення 

дисципліни 
ФОРМА КОНТРОЛЮ залік  

Розподіл рейтингових балів за видами контролю 

Назва виду діяльності та форми 

контролю 

Максимальна 

кількість балів за 

одиницю 

Кількість 

одиниць 

Максимальна 

кількість балів за 

вид роботи 
Відвідування лекцій - 8 - 
Підготовка та робота на 

семінарському занятті 4 7 28 
Робота на практичному занятті    
Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист)    
Виконання завдань для самостійної 

роботи 4 8 32 
Модульний контроль    
Виконання і захист ІНДЗ    
    
Іспит 40 1 40 
Максимальна кількість балів протягом семестру:  100 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА  ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

Базова 

1. Філософія освіти : навчальний посібник. – 2-ге видання / за наук. ред. академіка В. П. 

Андрущенка [та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2021. – 348 с. 

2. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2015-2019 рр. 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/06/16/naczionalno-

http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/06/16/naczionalno-patriotichne-vixovannya/


patriotichne-vixovannya/ 

3. Опачко М.В. Філософія сучасної освіти. Навчально-методичний посібник / Магдалина 

Василівна Опачко. – Ужгород: УжНУ, 2016. – 72 с. 

4. Українська культура: цивілізаційний вимір / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій. – 

К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015. – 496 с.  

5. Національна ідентичність і громадянське суспільство. Є. Бистрицький, С.Пролеєв, С.Лозниця. 

– К.: Дух і Літера, 2018. 464 c. 
 

Допоміжна 

1. Андрущенко В.П. Конституалізація освітнього простору Європи: Аксіологічний вимір. К.: МП 

Леся, 2014. 460с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/5548/1/andr_konst.pdf 

2. Грищук Ю. В. Міжнародна академічна мобільність в Україні: проблеми та перспективи / Ю. В. 

Грищук // Освітологічний дискурс. – 2014. – № 2. – С. 33-40. 3. Козієвська О. Державне 
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