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О Денна 1 2 4 120 48 30 - 15 - 75 - - + - 

О Заочна 1 2 4 120 8 4 - 4  112 - - + - 

 

Анотація дисципліни 
 Освіта як предмет філософської рефлексії. Філософсько-освітня пропедевтика. 

Онтологічні проблеми у предметному полі філософії освіти. Аксіологічні проблеми у 

предметному полі філософії освіти. Сучасні напрямки філософії освіти. Філософські 

засади управління системою освіти. Культуротворчий потенціал освіти. 

Пререквізити: вихідна. 

Кореквізити: акмеологія фізичного виховання і спорту; комплексна курсова 

робота з проблем фізичної культури і спорту; переддипломна практика; кваліфікаційна 

робота; атестаційний екзамен. 

 

Мета і завдання дисципліни 
Мета дисципліни: формування самостійного, творчого мислення через засвоєння 

теоретичних та методологічних засад сучасної освіти; переорієнтація мислення на 

засвоєння і застосування метода філософської рефлексії в освіті; поєднати 



фундаментальну професійну підготовку слухачів з сучасними філософсько-

світоглядними уявленнями про зміст, засоби і форми виховного процесу, роль його 

суб’єктів. 

Завдання дисципліни: надати студентам знання із ключових проблем освітньої 

галузі, а також уміння аналітично та критично об’єктивувати та вирішувати проблемні 

моменти шляхом втілення філософських методологій. 

 

Очікувані результати навчання. 
Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен:  

(ПРН4.) зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з 

питань фізичної культури та спорту до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які 

навчаються; (ПРН8.) Організовувати ефективну роботу колективу, спрямовану на 

досягнення визначених цілей з урахуванням економічних, правових та етичних 

аспектів; (ПРН9.) Розробляти та реалізовувати наукові і прикладні проєкти, спрямовані 

на розв’язання проблем інноваційного характеру у сфері фізичної культури і спорту, а 

також дотичні до неї міждисциплінарні проєкти. 
 

Тематичний і календарний план вивчення дисципліни 

Таблиця 3 – Тематичний і календарний план вивчення дисципліни 

№ 

тижня 
Тема лекції 

Тема 

практичної 

роботи 

Самостійна робота студента 

Зміст Год. Література 

1 Тема 1. Освіта як 

предмет 

філософської 

рефлексії 

Тема 1. Освіта як 

предмет 

філософської 

рефлексії 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу, 

підготовка до 

практичного 

заняття №1; 

Робота над 

індивідуальним 

завданням. 

 

6 [1], с. 17-23; 

[2], с. 35-43 

[9], с. 3-16 

2 Тема 1. Освіта як 

предмет 

філософської 

рефлексії 

Проблемне 

завдання 1. 

Підготовка 

проблемного 

завдання. 
4 

Модульне 

середовище: 

семінар 1. 

3 Тема 2. 

Філософсько-

освітня 

пропедевтика 

Тема 2. 

Філософсько-

освітня 

пропедевтика 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу, 

підготовка до 

практичного 

заняття №1; 

Робота над 

індивідуальним 

завданням. 

 

6 [2], с. 21-26; 

[6], с. 3-16; 

[15], с. 37-

70;  

[11] 

[12], с. 20-

30; 

[18], с. 50-

53 

4 Тема 2. 

Філософсько-

освітня 

пропедевтика 

Проблемне 

завдання 2. 

Підготовка 

проблемного 

завдання. 

6 Модульне 

середовище: 

семінар 2. 

5 Тема 3. Тема 3. Опрацювання 6 [2], с. 43-54; 



Онтологічні 

проблеми у 

предметному 

полі філософії 

освіти 

Антропологічні 

та аксіологічні 

засади освіти 

лекційного 

матеріалу, 

підготовка до 

практичного 

заняття №1; 

Робота над 

індивідуальним 

завданням. 

[5], с. 412-

572 

[22], с. 48-

54 

 

6 Тема 3. 

Онтологічні 

проблеми у 

предметному 

полі філософії 

освіти 

Проблемне 

завдання 3. 

Підготовка 

проблемного 

завдання. 

5 Модульне 

середовище: 

семінар 3. 

7 Тема 4. 

Аксіологічні 

проблеми у 

предметному 

полі філософії 

освіти 

Тема 4. 

Антропологічні 

та аксіологічні 

засади освіти 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу, 

підготовка до 

практичного 

заняття № 4; 

Робота над 

індивідуальним 

завданням; 

Підготовка до 

тестування з тем 

1-4. 

6 [1], с.23-27; 

[6], с.48-54; 

[1], с.52-63; 

[2], с.42-55; 

[3], с. 5-9; 

[8], с. 13-19; 

[20], с. 23-

27. 

8 Тема 4. 

Аксіологічні 

проблеми у 

предметному 

полі філософії 

освіти 

Проблемне 

завдання 4. 

Підготовка 

проблемного 

завдання. 

4 Модульне 

середовище: 

семінар 4. 

9 Тема 5. Сучасні 

напрями 

філософії освіти 

Тема 5. Сучасні 

напрями 

філософії освіти 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу, 

підготовка до 

практичного 

заняття № 5; 

Робота над 

індивідуальним 

завданням. 

6 [1], с.52-63; 

[2], с.42-55; 

[6], с. 109-

186; 

[14], с. 59-

75; 

[17], с. 37-

40; 

[19], с. 72-

77 

 

10 Тема 5. Сучасні 

напрями 

філософії освіти 

Проблемне 

завдання 5. 

Підготовка 

проблемного 

завдання. 

4 Модульне 

середовище: 

семінар 5. 

11 Тема 6. 

Філософські 

засади 

управління 

системою освіти 

Тема 6. 

Філософські 

засади 

управління 

системою освіти 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу, 

підготовка до 

практичного 

6 [2], с.43-68;  

[4], с. 104-

142; 

[10]. 

[8]. 



заняття № 5; 

Робота над 

індивідуальним 

завданням. 

[16], с. 232-

249; 

[22], с. 48-

54 

12 Тема 6. 

Філософські 

засади 

управління 

системою освіти 

Проблемне 

завдання 6. 

Підготовка 

проблемного 

завдання. 

4 Модульне 

середовище: 

семінар 6. 

13 Тема 7. 

Культуротворчий 

потенціал освіти 

Тема 7. 

Культуротворчий 

потенціал освіти 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу, 

підготовка до 

практичного 

заняття № 7; 

Робота над 

індивідуальним 

завданням; 

Підготовка до 

тестування з тем 

5-7. 

6 [4], с.58-63; 

[5], с. 58-63; 

[10]. 

[13], с. 197-

211; 

[16], с. 232-

249; 

14-15 Тема 7. 

Культуротворчий 

потенціал освіти 

Проблемне 

завдання 7. 

Підготовка 

проблемного 

завдання. 

Підготовка до 

захисту 

індивідуального 

завдання. 

6 Модульне 

середовище: 

семінар 7. 

 

Політика дисципліни. 
Організація освітнього процесу з дисципліни відповідає вимогам положень про 

організаційне і навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, освітній 

програмі та навчальному плану. Студент зобов’язаний відвідувати лекції і практичні 

заняття згідно з розкладом, не запізнюватися на заняття, ІЗ (реферування першоджерел) 

та інші домашні завдання виконувати відповідно до графіка. Пропущене практичне 

заняття студент зобов’язаний опрацювати самостійно у повному обсязі і відзвітувати 

перед викладачем не пізніше, ніж за тиждень до чергової атестації. До практичних 

занять студент має підготуватися за відповідною темою та проблемним завданням до 

неї. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання. 
Кожний вид роботи з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою. 

Семестрова підсумкова оцінка визначається як середньозважена з усіх видів навчальної 

роботи, виконаних і зданих позитивно з урахуванням коефіцієнта вагомості і 

встановлюється в автоматизованому режимі після внесення викладачем усіх оцінок до 

електронного журналу. При оцінюванні знань студентів використовуються різні засоби 

контролю, зокрема: усне опитування; засвоєння теоретичного матеріалу з тем 

перевіряється тестовим контролем; якість виконання, набуття теоретичних знань і 

практичних навичок перевіряється шляхом розв’язання проблемних завдань та захисту 

індивідуального завдання. Оцінка, яка виставляється за практичне заняття, складається 

з таких елементів: знання теоретичного матеріалу з теми; вміння студента обґрунтувати 



прийняті рішення та розв’язувати проблемні завдання; своєчасне виконання домашніх 

завдань з теми.  

 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання 

студентів денної форми навчання у семестрі за ваговими коефіцієнтами 

Аудиторна робота Самостійна, індивідуальна робота 
Семестровий 

контроль 
(залік) 

І семестр 

Практичні заняття: Тестовий контроль: Реферат (ІЗ) Підсумковий 
контрольний 

захід 

1 2 3 4 5 6 7 Т 1-4 Т 5-7 Т 1-15  

ВК:                                            0,4 0,2 0,4 0 

 

Оцінювання тестових завдань  

Тематичний блок тестів (1-4 теми; 5-7 теми) складається з двадцяти тестових 

завдань, кожне з яких оцінюється ваговим коефіцієнтом у відповідності до тематики 

питання.  

На тестування відводиться 20 хвилин. Студент проходить тестування в он-лайн 

режимі у модульному середовищі для навчання MOODLE. 

При отриманні негативної оцінки тест слід перездати до терміну наступного 

контролю.  

Підсумкова семестрова оцінка за інституційною шкалою і шкалою ЄКТС 

встановлюється в автоматизованому режимі після внесення викладачем усіх оцінок до 

електронного журналу. Співвідношення інституційної шкали оцінювання і шкали 

оцінювання ЄКТС наведені у таблиці  

 

Оцінка 

ECTS 

Бали Інституційна 

оцінка  

 

Вітчизняна оцінка 

A 4,75-5,00 5 

З
ар

ах
о
в
ан

о
 

Відмінно – глибоке і повне опанування 

навчального матеріалу і виявлення 

відповідних умінь та навиків 

B 4,25-4,74 4 Добре – повне знання навчального 

матеріалу з кількома незначними 

помилками 

C 3,75-4,24 4 Добре – в загальному правильна відповідь 

з двома-трьома суттєвими помилками 

D 3,25-3,74 3 ЗАДОВІЛЬНО – неповне опанування 

програмного матеріалу, але достатнє для 

практичної діяльності за професією 

E 2,75-3,24 3 Задовільно – неповне опанування 

програмного матеріалу, що задовольняє 

мінімальні критерії оцінювання 

FX 2,00 -2,74 2 

Н
е 

за
р
ах

о
в
ан

о
 Незадовільно – безсистемність 

одержаних знань і неможливість 

продовжити навчання без додаткових 

знань з дисципліни 

F 0,00-1, 99 2 Незадовільно – необхідна серйозна 

подальша робота і повторне вивчення 

дисципліни 
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