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1. Пояснювальна записка 

 

Програма обов’язкової навчальної дисципліни Філософія української 

культури і освіти складена відповідно до освітньої програми підготовки 

фахівців другого «магістерського» рівня вищої освіти, галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. 

Призначення навчальної дисципліни –спрямована на засвоєння 

магістрантами комплексу теоретичних знань з предмету «Філософія української 

культури і освіти» та на поглиблення розуміння тенденцій розвитку української 

культури та освіти у сучасних й історичних соціокультурних контекстах, 

необхідних для формування у магістрів національної ідентичності, активної 

громадянської позиції, вміння застосовувати філософську аргументацію у 

відстоюванні національних інтересів незалежної України у сфері культури та 

освіти, дієво підтримувати євроінтеграційні процеси з притаманними їм 

ціннісними орієнтаціями, сприяючи розбудові української державності, 

громадянського суспільства, а також посилюючи на основі міждисциплінарного 

синтезу та етики відповідальності гуманітарну та науково-методичну підготовку 

майбутніх викладачів,  забезпечуючи їхній особистісний і професійний ріст  

практичними знаннями, досвідом критичного мислення, інноваційними методами 

і формами навчально-виховної роботи в  українських і світових освітніх реаліях,  

акцентуючи основну увагу на філософських засадах дієвого національно-

патріотичного виховання. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Філософія української культури 

і освіти» є формування  національно орієнтованої світоглядної і методологічної 

культури магістрів як основи національно-патріотичного виховання, формування 

цілісного розуміння тенденцій розвитку української культури та освіти у світових 

контекстах як теоретико-практичного підґрунтя освітньої підготовки викладачів 

та соціальних працівників, розширення  горизонтів національної свідомості 

майбутньої освітньої еліти і сфери її відповідальності перед українським 

суспільством, поглиблення розуміння взаємозв’язку  між універсальними 

цінностями та національними інтересами як у державній політиці, так і на рівні 

індивідуальної життєтворчості на засадах постконвенціонального патріотизму. 

Основне завдання вивчення дисципліни «Філософія української культури 

і освіти» – сформувати світоглядну, методологічну та орієнтаційну 

компетентність магістрів у розгляді, а також експертному оцінюванні культурних 

та освітніх процесів в Україні й світі, розширити діапазон  навичок філософського 

аналізу національної культури та освіти, на його засадах здобути досвід 

визначення суспільно-адекватних стратегій національно-патріотичного виховання 

у постіндустріальних культурних та освітніх трансформаціях. Його розв’язання 

передбачає з’ясування онтологічних, гносеологічних, аксіологічних та морально-

етичних особливостей розвитку національної культури та освіти у добу 

глобалізації на методологічних засадах соціальної, політичної і культурної 

антропології, а також сучасної дискурсивної етики.   

 



У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої 

програми формуються програмні компетентності: 

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  

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. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати:  

головні проблеми сучасних методологічних вчень світової та вітчизняної 

філософії освіти; досягнення світової та вітчизняної філософії освіти, культури та 

науки, їх історію становлення, основні етапи і особливості розвитку культури і 

філософії освіти; філософські засади формування духовності сучасної людини; 

основні функції філософії освіти, закономірності і тенденції наукового пізнання 

як особливої діяльності з виробництва наукових знань, взятих у їх  історичному 

розвитку та в історично мінливому соціокультурному контексті. 

вміти: 

самостійно аналізувати факти, явища та процеси, які відбуваються в 

освітньому та культурному просторі, зокрема в галузі історичної освіти; 

прогнозувати соціальні процеси в системі освіти; робити світоглядні і 

методологічні висновки на основі отриманих знань, володіти методами наукового 

дослідження при виконанні індивідуального навчально-дослідного завдання. 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни - ідея освіти та культури, їх 

сутність як соціокультурного феномену, актуалізація проблем освіти і культури у 

філософській рефлексії. 

Міждисциплінарні зв’язки простежуються під час вивчення відповідних 

тем з курсу філософії, педагогіки, соціології, культурології та інших наук.  

 



 

Результати навчання за дисципліною 

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають 

досягнути таких програмних результатів 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. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ЄКТС  90 годин. 

 

 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

 

Модуль 1. Філософія української культури 

Тема 1.1. Світоглядні засади,  ментальні  особливості  та онтологічні 

характеристики української культури. 

Українська ідея та українська мрія. Символіка і провідні образи української 

культури, цивілізаційний вимір української культури. Особливості української 

культури та методологія її дослідження. Багатовекторність культурних впливів. 

Зміна уявлень про межовість на різних етапах розвитку української культури.  

Ментальні смисли історичної компаративістики. Основні етапи української 

культурогенези. Періодизація української культурогенези. Філософія. Культура і 

освіта у Київській Русі. Козацька педагогіка як стратегія пригадування і 

виживання. Історична складова національної ідеї. Братські школи та Києво-

Могилянська академія як освітні і культурні центри. 

 

Тема 1.2.  Сковородинівська традиція української культури: історія і 

сьогодення. 

Філософські розвідки Г. Сковороди у проблемному полі освіти і культури. 

Феномен сковородинівської традиції. Генетичний взаємозв’язок  української 



національної ідеї з ідеєю модерної Європи. Харківський університет як перше в 

світі втілення проекту В. фон Гумбольдта. Філософська інтенціональність 

української літератури, кіно та театру, образотворчого мистецтва, репрезентація 

української культури  у світовій культурі як репрезентації сковородинівської 

традиції. 

 

Тема 1.3. Європейська орієнтація української культури та ствердження 

демократичних засад  життєтворчості українців.  

Ідея Європи в українських соціокультурних та політичних контекстах. 

Трансформація змісту ідеї Європи, як у ході історичного розвитку 

української філософської думки. Німецька класична філософія (І.Кант, І.Фіхте, 

Г.Гегель) та її трансформаціїї. Німецький неогуманізм (Й.Гердер, В.фон 

Гумбольт. Філософсько-педагогічні розвідки Яна Амоса Коменського і Григорія 

Сковороди. Євроінтеграційні процеси в сучасній українській культурі та освіті, 

їхній вплив на національне самоствердження України. 

 

Тема 1.4. Феномен культурної та політичної нації і культурні чинники 

державотворення: українські контексти і глобальні виклики. 

 Розрізнення між культурною та політичною нацією, їхній 

взаємозв’язок і взаємовплив. Національна ідентичність як культурна та 

культурно-виховна проблема. Ідентичність як культурна визначеність і суспільне 

завдання. Ціннісні зміни етносу як чинник творення модерної ідентичності 

української нації (А.Єрмоленко). Громадянське суспільство і національна 

ідентичність. Феномен і семантики Батьківщини у глобальних і глокальних 

контекстах. 

 

 

Модуль 2. Філософія освіти  в українських політичних і 

соціокультурних контекстах 

Тема 2.1. Філософія освіти в незалежній Україні і для незалежної України. 

Проблемне поле  філософії освіти: шсторико-філософське висвітлення і 

сучасні рефлексії у світлі критичного мислення.  Орієнтаційна функція філософії 

у визначенні суспільно адекватних тенденцій розвитку сучасної освіти  в Україні 

та світі. Патології та культурні деформації  як побічні явища прискорення 

модернізації освіти: стратегії запобігання. Освіта і масова культура в Україні та 

Європі у контексті постіндустріальних трансформацій.  

 

Тема 2.2. Філософія національно-патріотичного виховання:  український 

досвід і виклики сьогодення.  

Апелятивне і дієве національно-патріотичне виховання. Феномен 

Батьківщини  Виховання громадянина-патріота в опціях сучасної дискурсивної 

етики, постконвенціональний патріотизм як мета національно-патріотичного 

виховання. Український профіль сучасної педагогіки миру. Уроки історії у 

стратегіях національно-патріотичного виховання. Особливості та функціональний 

потенціал конвенціонального і постконвенціонального патріотизму. Національно-



патріотичне виховання як процес активізації історичної пам’яті та життєтворчості 

на засадах спів-відповідальності українців. 

 

Тема 2.3. Філософсько-освітні  та культурно-антропологічні проблеми 

розбудови української державності. 

Європейська культурна єдність. Екзистенційні модальності ідентичності. 

Виховання громадянина і правова культура у сучасній Україні. Трансверсальність 

правового виховання у сучасній освіті. Трансформативна освіта. 

 

Тема 2.4. Філософія освітньої євроінтеграції в українських контекстах. 

 Діалог національних культур у горизонті демократичної політичної 

культури.  Практики домагання на визнання ( А. Гоннет) Гуманістична філософія 

освіти як складова посттоталітарних трансформацій. К.-Щ. Апель, К. Ясперс та Т. 

Адорно  про досвід подолання тоталітаризму та його освітніх практик. Реедуція у 

тоталітарній і демократичній політичній культурі. Європейська культурна та 

ціннісна  єдність. Завдання політичного виховання в Україні. Роль культури 

свободи  і відповідальності у світоглядному вихованні української молоді. 

 

3. Засоби діагностики успішності навчання 

Поточний контроль (може проводитися у формі усного опитування, 

письмового експрес-контролю, виступів студентів при обговоренні теоретичних 

питань, а також у формі  тестування.) 

Семестровий контроль з дисципліни ФІЛОСОФІЯ УКРАЇНСЬКОЇ 

КУЛЬТУРИ І ОСВІТИ проводиться відповідно до навчального плану. 

Письмові модульні контрольні роботи (1 модульна контрольна робота, 2 

модульна контрольна робота). 

По результатах  І модулю – від 0 до 5 балів; 

по результатах  ІІ модулю – від 0 до 5 балів; 

Експрес-контроль на лекціях (6): 

від 0 до 2 балів. 

Робота на практичних заняттях: 

повна відповідь з використанням першоджерел – від 0 до 5 балів; 

повна відповідь без використанням першоджерел - від 0 до 2 балів; 

змістовне доповнення – від 0 до  1 балу. 

Самостійна робота: 

від 0 до 20 балів; 

відпрацювання пропущених занять за поважної причини – від 0 до 3 балів. 

Підсумковий контроль у формі іспиту, який складається з суми балів, 

отриманих здобувачем за види робіт протягом курсу та суми за іспит. 

 

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

Форми освітнього процесу: лекції, семінарські, практичні заняття з 

використанням ІКТ, ресурсів дистанційної освіти (платформа MOODLE), 

індивідуальні заняття з викладачем, самостійна робота, науково-педагогічна, 

виробнича практики. 

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об’єктивності, 



прозорості, гнучкості та високої диференціації. 

В умовах кредитної технології навчання контроль успішності здобувачів вищої 

освіти з кожної навчальної дисципліни поділяється на вхідний (попередній), 

поточний (тематичний), модульний та підсумковий (семестровий контроль, 

підсумкову атестацію) контроль. 

 При оцінці знань здобувачів ураховується: 

▪ застосування системного підходу: вміння бачити місце питання, що 

розглядається, як в структурі теми, так і в структурі курсу в цілому; 

▪ правильність та повнота розкриття питання, вміння чітко, логічно, 

систематизовано викласти матеріал; 

▪ рівень осмислення навчального матеріалу, повнота розкриття змісту понять, 

характеру закономірних зв’язків та залежностей між явищами, які вони 

відображають, точність застосування наукових термінів; 

▪ рівень виявлення аналітичних вмінь, вмінь обґрунтувати основні положення 

викладеного матеріалу, демонструючи навички наукового узагальнення проблеми 

та вміння зробити достатньо мотивовані висновки; 

▪ вільне володіння матеріалом – мається на увазі як вміння зробити його 

повний або концентрований виклад так і вміння використовувати матеріал у новій 

навчальній ситуації, знання основних концепцій проблеми, яка розглядається, 

вміння мотивовано викласти власну точку зору; 

▪ вміння бачити прикладний аспект (практичне застосування) знань, що 

висвітлюються; 

▪ використання додаткової літератури; культура мовлення. 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання залік        
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