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1. Анотація дисципліни 

Засвоєння навчальної дисципліни «Філософія освіти та педагогічна етика» зорієнтоване на 

дослідження сутності освіти, чинників еволюції освіти, зміни освітніх парадигм, а також 

проблем взаємодії людини і суспільства в освіті. 

  

2. Мета і завдання дисципліни 

Мета курсу полягає в забезпеченні становлення творчо-гуманітарної особистості, як 

цілісного суб’єкта культури. 
 

Завданнями, які вирішуються, є: 
1. Осмислення кризи освіти, кризи її традиційних форм, вичерпаності основної педагогічної 

парадигми; осмислення шляхів і способів вирішення даної кризи;  

2. Осмислення нового і альтернативного педагогічного досвіду, обговорення нової школи; 

обґрунтування державної та регіональної політики в галузі освіти, формулювання цілей 

освіти, концептуальне проектування освітніх систем, прогнозування освіти (пошукове і 

нормативне);  

3. Виявлення вихідних культурних цінностей і основоположних світоглядних установок 

освіти і виховання, відповідних тим вимогам, які об’єктивно висуваються перед 

особистістю в умовах сучасного суспільства. І сьогодні такою підставою для вироблення 

цільових орієнтирів сучасної освіти є антропологічна установка як домінанта культури 

епохи постмодернізму. 

 

3. Пререквізити 

Навчальна дисципліна ґрунтується на засвоєних дисциплінах попередніх рівнів освіти, 

вивчається одночасно з: методологією та організацією наукових досліджень.  

 

4. Постреквізити 

Навчальна дисципліна передує вивченню таких освітніх компонентів: педагогіка вищої 

освіти, порівняльна педагогіка, педагогічна риторика, андрагогіка з основами акмеології, 

при організації проведення магістерського дослідження. 

 

5. Результати навчання 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати проблеми, задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру у сфері освітніх, педагогічних наук. 

Загальні 

компетентності 

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу (З1) 

ЗК2 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел (З2) 

ЗК4 Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями (З4) 

ЗК6 Здатність виявляти, ставити  та розв’язувати проблеми (З6) 

ЗК8 Здатність діяти соціально відповідально і свідомо (З8) 

ЗК10 Здатність проводити дослідження на відповідному рівні (З10) 

Фахові (спеціальні) 

компетентності 

СК2 Здатність застосовувати та розробляти нові підходи до 

вирішення задач дослідницького та/або інноваційного характеру у 

сфері освіти й педагогіки (Ф2) 

СК7 Здатність критично осмислювати проблеми у сфері освіти, 

педагогіки й на межі галузей знань (Ф7) 

СК8 Здатність інтегрувати знання у сфері освіти/педагогіки та 

розв’язувати складні задачі у мульти- та міждисциплінарних 

контекстах (Ф8) 

СК12 Здатність проводити дослідження, готувати і представляти їх 

результати у вигляді звітів і публікацій державною та/або однією з 

іноземних мов з дотриманням норм академічної доброчесності (Ф12)  

СК13 Здатність до саморозвитку, самовдосконалення, 



навчання/самонавчання протягом життя (Ф13) 
Програмні 

результати 

навчання 

РН1.Знати на рівні новітніх досягнень концепції розвитку освіти і 

педагогіки, методологію відповідних досліджень (Р1) 

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 (Р3) 

РН4. Вільно спілкуватися державною та/або іноземною мовами усно і 

письмово для обговорення результатів освітньої, професійної 

діяльності, презентації наукових досліджень та інноваційних проєктів 

(Р4) 

РН6. Розробляти та реалізовувати інноваційні й дослідницькі проєкти 

у сфері освіти/педагогіки та міждисциплінарного рівня із 

дотриманням правових, соціальних, економічних, етичних норм (Р6) 

РН9.Здійснювати пошук необхідної інформації з 

освітніх/педагогічних наук у друкованих, електронних та інших 

джерелах, аналізувати, систематизувати її, оцінюючи достовірність та 

релевантність (Р9) 

 

6. Опис навчальної дисципліни  

Найменування показників 

Всього годин 

Денна 

форма 

здобуття освіти 

Заочна форма 

здобуття освіти 

Кількість кредитів/годин 3/90 3/90 

Усього годин аудиторної роботи 28 14 

в т.ч.:   

  лекційні заняття, год. 14 6 

  практичні заняття, год. 14 8 

 лабораторні заняття, год   

 семінарські заняття, год   

Усього годин самостійної роботи 62 76 

Форма семестрового контролю залік залік 

 

7. Дидактична карта дисципліни 

Назви розділів Кількість годин 

денна форма навчання (ДФЗО) заочна форма навчання (ЗФЗО) 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд

. 

с. 

р. 

 л п лаб. інд

. 

с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Філософія освіти як наука 

Тема 1. Філософія 

освіти як галузь 

наукового знання. 

Проблемне поле 

філософії освіти 

11 2 - - - 9 11 2 - - - 9 

Тема 2. Онтологічні, 

гносеологічні, 

антропологічні та 

аксіологічні підстави 

освіти 

11 2 2 - - 7 11 - 2 - - 9 

Тема 3. 11 2 2 - - 7 11 2 - - - 9 



Cоціокультурні та 

духовні передумови 

виникнення освіти. 

Інституціоналізація 

освіти 

Тема 4. Педагогічна 

епістемологія 

12 2 2 - - 8 12 - 2 - - 10 

Разом за розділом 1 45 8 6 - - 31 45 4 4 - - 37 

Розділ 2. Викладач, вища освіта і її перспективи. Педагогічна етика 

Тема 5. Викладач в 

аудиторії: історична 

зміна ролі та 

професійної 

методології 

11 - 2 - - 9 11 2 - - - 9 

Тема 6. Специфіка 

вищої школи та її місце 

в освітньому процесі. 

Тенденції розвитку 

вищої освіти України 

на початку третього 

тисячоліття. Наука і 

освіта 

11 2 2 - - 7 11 - 2 - - 9 

Тема 7. Філософія 

освіти ХХІ століття: 

проблеми і 

перспективи 

11 2 2 - - 7 11 - 2 - - 9 

Тема 8. Загальні 

засади педагогічної 

етики 

12 2 2 - - 8 12 - - - - 12 

Разом за розділом 2 45 6 8 - - 31 45 2 4 - - 39 

Усього годин 90 14 14 - - 62 90 6 8 - - 76 
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