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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань щодо проблематики  сучасних 

практик філософської освіти, дослідження сучасних форм функціонування філософського 

знання, особливостей його трансформації. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Для вивчення цього курсу студенти мають знати концептуальні знання з 

теоретичної і практичної філософії; онтологічні та соціальні константи та 

орієнтири, що зумовлюють формування світогляду та дають уявлення про головні 

принципи теоретичної і практичної діяльності людини з метою засвоєння критеріїв 

для експертних оцінок та способів їх фахового використання у різних сферах 

соціальної практики. 

2. Вміти проводити аналітично-пошукову роботу; збирати та інтерпретувати наукову 

інформацію, ставити конкретні цілі і завдання та реалізовувати їх за допомогою 

обраних теоретичних, практичних і прикладних підходів та  методів; полемізувати 

стосовно актуальних  філософських проблем з точки зору їх практичної значущості.  

3. Володіти елементарними навичками розв’язання практичних проблем у процесі 

навчання та в дослідницькій діяльності; аналітично обґрунтовувати цілі та 

напрямки досліджень з прикладної філософії, зокрема аналізувати філософські 

проблеми соціальної практики, прогнозувати відповідні тенденції та наслідки її 

розвитку, розробляти моделі її можливого вдосконалення;  здійснювати різні види 

експертно-аналітичної роботи щодо тематики прикладної філософії. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Сучасні практики освіти» належить до 

переліку вибіркових дисциплін. Провідною ідеєю запропонованого курсу є створення 

філософсько-наукового наративу освітніх філософських практик. Центральними темами 

дисципліни є: Еволюція філософського знання: від теорії до практики.  Філософські 

практики: сутність, зміст, форма. Практики освіти. Концептуальні засади  та філософське 

розуміння сутності освіти в історичному контексті. Філософська освіта в Україні і світі. 

Сучасний філософсько-освітній дискурс. Традиції та інновації в освіті. Цифрова культура і 

нові форми комунікації в освіті. 

Навчальний курс спрямований на організацію прикладного філософського 

дослідження у сфері сучасних практик філософської освіти з метою демонстрації та 

вдосконалення елементів і навичок   філософського мислення і практикування. Для цього на 

теоретичних заняттях передбачається обговорення філософської і освітньої літератури з 

метою  конструювання майбутньої дослідницької програми, а на практичних – аналіз і 

оцінювання представлених на обговорення результатів  дослідження. 

 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам можливість засвоїти компетентності, що 

дозволять розпізнавати і аналізувати на практиці інноваційні процеси в освіті,  пов’язані із 

застосуванням філософсько-гуманітарного знання в його кореляції з цифровою культурою і 

породженими нею новими формами комунікації.  

 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 7. Здатність розробляти проєкти та управляти ними. 

ФК 6. Здатність професійно проводити світоглядний аналіз  та етико-ціннісну експертизу 

європейської та євроатлантичної інтеграції України на підставі принципу україноцентризму. 

ФК 7. Здатність здійснювати аналітичне обґрунтування та інформаційно-організаційний 

супровід професійної діяльності. 
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5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
Результат навчання 

1) знати; 2) вміти; 3) 

комунікація; 4) автономність і 

відповідальність) 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

Відсоток у 

підсумков

ій оцінці з 

дисциплін

и 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

Основи концептуалізації та 

конкретизації проблеми 

філософських практик через 

розуміння розмаїття сфер їх 

застосування. 

Лекції, 

семінари,  

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, підсумкова 

контрольна робота  

20 

1

1.2 

Концептуальні засади  та 

філософське розуміння сутності 

освіти в історичному контексті.  

Лекції, 

семінари, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, підсумкова 

контрольна робота  

10 

2

1.3 

Принципи побудови та основні 

елементи філософської і наукової 

організації дослідження. 

Лекції, 

семінари,  

самостійна робота  

Усна доповідь, 

презентація прикладної 

роботи 

10 

 Вміти:     

2

2.1 

Демонструвати навички 

опрацювання  літератури із обраної 

для прикладної розробки теми 

Лекції, 

семінари,  

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, підсумкова 

контрольна робота, 
презентація прикладної 

роботи 

10 

2

2.2 

Пояснювати і обґрунтовувати 

варіативність методологічних 

підходів до аналізу теми та її 

прикладного застосування  

Семінари, 

самостійна робота,  

Усні доповіді, 

дискусії, підсумкова 

контрольна робота  

10 

1

2.3 

Визначати форми фіксації 

результатів дослідження і критичні 

способи їх оцінювання. 

Семінари Усна доповідь, 

презентація прикладної 

роботи  

10 

 Комунікація:    

3

3.1 

Демонструвати здатність до 

вільної комунікації мовою 

навчання 

Семінари, 

самостійна робота, 

презентації 

Усна доповідь, 

презентація прикладної 

роботи  

10 

3

3.2 

Вести полеміку стосовно питань 

проведення дослідження і його 

результатів  в умовах сучасних 

міждисциплінарних досліджень. 

Самостійна 

робота, семінари 

Презентація 

прикладної роботи, 

усна доповідь 

10 

 Автономність і відпові-

дальність: 

   

4

4.1 

Вирішувати самостійно комплексні 

завдання, пов’язанні із обраною 

темою. 

Самостійна 

робота 

Презентація прикладної 

роботи  

5 

4

4.2 

Приймати самостійні рішення 

щодо вибору методів та форм 

власного  дослідження обраних 

феноменів в умовах 

невизначеності. 

семінари,  

самостійна робота 

Презентація прикладної 

роботи  

5 
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  6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

4
.2

 

ПРН 9. Використовувати набуті знання в практиці 
європейської  та євроатлантичної інтеграції України, 
зокрема проводити світоглядний аналіз  та етико-
ціннісну експертизу інтеграційних процесів.   

+  + +  +   +  

ПРН 10. Розробляти і реалізовувати прикладні проєкти у 
сфері філософії та з дотичних міждисциплінарних 
проблем. 

+ +   +  +  +  

 ПРН 12. Ефективно здійснювати аналітичне 
обґрунтування та інформаційно-організаційний супровід 
професійної діяльності. 

+ +  + +   + +  

ПРН 11. Приймати ефективні рішення з питань 
управління складною професійною діяльністю у сфері 
філософії. 

+ +  + +  + +  + 

 
7.Схема формування оцінки 

7.1. Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 
результати навчання (знання 1.1 – 1.3), що складає 40% від загальної оцінки та 
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); 
(комунікація 3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% 
загальної оцінки.  
Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 

2.2, 2.3, 3.1, 3.2 – 21 / 35 балів 

2. Самостійна робота (презентація прикладної роботи): РН – 1.3, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 

4.2  - 27 / 45 балів 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах) та за самостійні роботи (аналітичний звіт, презентація прикладної роботи). Всі 

види робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар в 

письмовій формі. 

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі – РН 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 – 12 / 20 балів 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 

додаткових заходів оцінювання.  
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Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, 

для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та 

здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить семінарські заняття.      

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 

із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової 

контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів  

Підсумкова контрольна робота  Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80  20  100 

 

 

7.2 Організація оцінювання: 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 балів Max – 80 балів 

Аудиторна робота: усна 

доповідь на семінарі, 

доповнення, участь в 

дискусіях 

До тем дисципліни 

протягом семестру, 

згідно з графіком 

навчальних занять. У 

разі відсутності студента 

на занятті, теми 

необхідно відпрацювати 

в письмовому вигляді 

«3» х 7 = 21 «5» х 7 = 35 

Самостійна робота: 

презентація прикладної 

роботи 

 (Додаток самостійної 

роботи студента)  

«27» х 1 = 27 «45» х 1 = 45 

Підсумкова контрольна 

робота 

 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова оцінка з 

дисципліни 

 60 100 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь  

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються 

несуттєві неточності; 

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності; 

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді 
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Доповнення / участь в дискусіях 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми,  

2 бали – доповнення змістовне,  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію.             

2. Самостійна робота (презентація прикладної роботи): 

45-35 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність письмової роботи; 

34-25 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 

демонструє самостійність письмової роботи, допускаються несуттєві неточності;  

24-15 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності; 

14-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань, демонструє не 

самостійність у виконані завдань, має суттєві помилки в роботі.  

3.  Підсумкова контрольна робота: 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

здійсненного дослідження / підсумкової контрольної роботи 

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 

демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / підсумкової 

контрольної роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань. 

 

7.3 Шкала відповідності: 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  

 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

 

1 
Еволюція філософського знання: від теорії до 
практики  

1 - - 

2 Філософські практики: сутність, зміст, форма 1 - - 

3 
Концептуальні засади  та філософське розуміння 
сутності освіти в історичному контексті.  

4 2 6 

4 Філософська освіта в Україні і світі. 2 4 10 
5 Сучасний філософсько-освітній дискурс. 2 2 6 
6 Традиції та інновації в освіті. 2 2 2 
7 Цифрова культура і нові форми комунікації в освіті. 2 2 4 

8 Підсумкова контрольна робота  - 2 4 

9 
Індивідуальна самостійна робота: презентація 
прикладної роботи   - - 30 

 ВСЬОГО 14 14 62 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій   – 14 год. 
Семінари   – 14 год. 
Самостійна робота  – 62 год. 
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