




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань з філософським концептом «ідея університету». 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:  
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати історію європейської філософії, всесвітню історію, філософію освіти. 

2. Вміти здійснювати самостійний аналіз змісту філософських першоджерел; застосовувати сучасні методи історико-філософського дослідження, аналізувати основні проблеми сучасної філософії освіти. 

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження. 
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна "Ідея університету: філософський 

вимір" належить до переліку вибіркових компонентів ОП та викладається у ІІІ семестрі ІІ курсу ОС «Магістр». Навчальна дисципліна знайомить студентів з історією появи університетів за часів Середньовіччя, з основними ідеями, що сприяли їхній появі, з «ідеєю університету», яка була покладена в основу університетської освіти в минулому та сьогоденні. Мета курсу полягає у всебічному аналізі та обговорені в рамках семінарських дискусій основних проблем адаптації «ідеї університету» в умовах соціальної турбулентності та соціо-культурних пошуків ХХ-ХХІ ст. Досліджуються та спростовуються наявні у гуманітарному дискурсі міфи щодо вищої освіти, її цілей, актуальності, корисності та перспектив. Досліджуються основні ідеї філософії освіти видатних мислителів минулого та сьогодення на предмет пошуку в їхньому вченні філософських рефлексій щодо «ідеї університету», його минулого, сьогодення та майбутнього. 
4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань філософського виміру концепту «ідея університету». В результаті навчання студенти мають засвоїти історію появи та розвитку феномену університетської освіти, основні ідеї видатних філософів минулого та сучасності, чий науковий інтерес спрямований на філософію освіти та ідею університету, в межах семінарських занять у рамках дискусії обговорити основні ключові проблеми, які пов’язані з існуванням та функціонуванням «ідеї університету».  

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ФК 2. Усвідомлення зв’язків філософської спеціалізації з іншими інтелектуальними й 
гуманітарними практиками. 

ФК 5. Здатність критично працювати з філософськими текстами, застосовувати різні 
методи аналізу та інтерпретації. 

 

5. Результати навчання: Результат навчання (1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. автономність та відповідальність) 

Методи викладання і навчання 

Методи оцінювання 

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни Код Результат навчання 

 Знати:    

1.1 основні ключові події в історії університетської освіти; 

Лекції, 
семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
письмова 
контрольна 
робота 

10 



1.2 Ключові ідеї університетської освіти, філософський вимір «ідеї університету»; Лекція, 
семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
письмова 
контрольна 
робота 

7 

1.3 Основні погляди на університетську освіту видатних філософів освіти; Самостійна 
робота 

Конспект 
першоджерел 

8 

1.4 основні етапи і критерії періодизації філософії освіти; 

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді,  
презентація 
самостійного 
дослідження, 
письмова 
контрольна 
робота 

15 

 Вміти:    

2.1 пояснювати і застосовувати методологію історико-філософського дослідження в філософії освіти; 

Семінари, 
Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
пояснення до  
конспекту 
першоджерел 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
письмова 
контрольна 
робота 

10 

2.2 пояснювати ключові аргументи та контраргументи щодо актуальності та перспектив університетської освіти; 

Семінари, 
Самостійна 
робота 

презентація 
самостійного 
дослідження, 
письмова 
контрольна 
робота 

10 

2.3 викладати історіографію досліджень видатних філософів минулого та сьогодення у питаннях ідеї «університету»; 

Семінари, 
Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження 

10 

2.4 визначати і спростовувати наявні в гуманітарному дискурсі міфи щодо «ідеї університету»; 

Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії 

10 

 комунікація:    

3.1 демонструвати здатність до вільної комунікації мовою навчання; Семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 

5 

3.2 використовувати знання іноземних мов для аналізу інформаційних інтернет-ресурсів, читання новітніх західних досліджень в підготовці до семінарських занять та написання самостійних робіт; 

Семінари Дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження 

5 



 автономність та 
відповідальність: 

   

4.1 самостійно шукати та критично опрацьовувати літературу з історико-філософських досліджень «ідеї університету», вільно володіти методами обробки, аналізу та синтезу наукової інформації; 

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження 

5 

4.2 вирішувати самостійно комплексні завдання, пов’язанні зі здійсненням досліджень першоджерел видатних філософів минулого та сьогодення; 

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження 

5 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання  
               Результати навчання дисципліни  
 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

4
.2

 

ПРН 1. здійснювати інтелектуальний пошук, виявляти і 
критично осмислювати актуальні проблеми сучасної 
філософської думки, розробляти їх в рамках власного 
філософського дослідження. 

    + + + +   + + 

ПРН 3. вміти реконструювати історичний поступ 
світової філософії, еволюцію філософських ідей і 
проблем. 

    + + + + + +   

ПРН 5. використовувати методологію та пізнавальні 
засоби, що властиві філософії та її застосуванням.     + + + +   + + 

ПРН 7. критично осмислювати, аналізувати та 
оцінювати філософські тексти, застосовувати 
релевантні методи їх аналізу та інтерпретації. 

+ + + + + + + +     

ПРН 8. розуміти зв’язки філософії з іншими напрямами 
філософського дискурсу та іншими інтелектуальними й 
гуманітарними практиками. 

    + + + + + +   

ПРН 13. розробляти і реалізовувати наукові та/або 
прикладні проєкти у сфері філософії та з дотичних 
міждисциплінарних проблем. 

          + + 

ПРН 16. планувати і виконувати наукові дослідження з 
філософії та дотичних питань, формулювати і 
перевіряти гіпотези, аргументувати висновки, 
презентувати результати досліджень в різних формах 
наукової комунікації.  

+ +   + + + +   + + 

 

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 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 



практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); (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, 1.4, 
2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – 12 / 30 балів 

2. Самостійна робота (конспект текстів): РН 1.3, 2.1  – 12 / 15 балів 

3. Самостійна робота (презентація дослідження «ідеї університету»): РН 1.4, 2.1, 
2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – 12 / 15 балів 

4. Контрольна робота: РН – 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1, 4.2 – 24 / 40 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 (робота з текстами, презентація дослідження «ідеї 
університету»). 

Всі види робіт в семестрі мають в підсумку: 
в максимальному вимірі   100 балів х 0,6 = 60 балів 

в мінімальному вимірі  60 балів х 0,6 = 36 балів 

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

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 
Іспит у письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 – 24 / 40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань, кожне 
з яких оцінюється за шкалою 20 білів, що в загальному підсумку дає 40 балів за іспит.  

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою 
24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються до 
семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). В 
екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» ставиться «0», а в колонку 
«підсумкова оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру. 
Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів. 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 
складається із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної 
роботи (мінімум 24, максимум 40 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 
 Семестрова кількість 

балів  
Іспит  Підсумкова 

оцінка з 
дисципліни 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60  40  100 

  



 

7.2. Оцінювання за формами контролю:  
 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 36 балів Max – 60 балів 

Аудиторна робота: 
усна доповідь на 
семінарі, 
доповнення, участь 
в дискусіях 

До теми: 3, 4, 6, 7, 9, 10 

протягом семестру, згідно з 
графіком навчальних занять. 
У разі відсутності студента 
на занятті, теми необхідно 
відпрацювати в письмовому 
вигляді 

 «2» х 6 = 12  «5» х 6 = 30 

Самостійна робота До теми 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9:  

Самостійна робота з текстами 

- конспект текстів (Додаток 
самостійної роботи студента) 
до кінця грудня 

«12» х 1 = 12 «15» х 1 = 15 

До теми 10: Підготовка до 
індивідуальної самостійної 
робота: дослідження 
філософського виміру «ідеї 
університету» - підготовка 
презентації 
 

«12» х 1 = 12 

 

«15» х 1 = 15 

 

Письмова 
контрольна 
робота 

До тем 1-10 «24» х 1 = 24 «40» х 1 = 40 

Загальна 
семестрова оцінка 
без урахування 
коефіцієнту 

 60 100 

Загальна 
семестрова оцінка 
з урахуванням 
коефіцієнту 0,6 

 «60» х 0,6 = 36 «100» х 0,6 = 60 

 

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. 
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 (конспект першоджерел): 
15 балів – студент опрацював необхідні тексти із цитуваннями та відповідними власними 
зауваженнями та поясненнями; 

12 балів – студент законспектував тексти без цитувань та пояснень. 

3. Самостійна робота (презентація): 

15 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його 
презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 
інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 
демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження;  

14 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, але 
може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 
завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та 
достовірність проведеного дослідження. Допускаються несуттєві неточності;  
13 балів - в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, не спирається 
на необхідну літературу, робота містить суттєві неточності; 
12 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 
роботі.  

4. Контрольна робота: 
40-36 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 

35-30 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  

29-24 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань у 
вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, 
робота містить суттєві неточності 

23-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 
роботі.  



 

5. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 
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 письмової 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 письмової роботи. Допускаються несуттєві неточності;  

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

 

7.3 Шкала відповідності: 
 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

  



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  Самостійна 
робота 

1 
Тема 1.  Історія появи університетського 
дискурсу 

2  5 

2 
Тема 2. Університет як форма духовного образу 
життя суспільста (К. Ясперс) 2 2 5 

3 Тема 3.  «Ідея університету» Дж. Г. Ньюмена 2  5 

4 
Тема 4. Переосмислення ідеї університету в 
сучасності (Я. Пелікан)  2 2 5 

5 Тема 5. Н. Чомський «Для кого освіта?» 2  5 

6 
Тема 6. Проблеми академічного життя (А. 
Альфонсо).  2 2 5 

7 Тема 7. «Університет в руїнах» (Б. Рідінгс). 2 2 5 

8 
Тема 8.  Місія університету (Х. Ортега-і-
Гассет). 2  5 

9 
Тема 9. Міфи про українську вищу освіту (В. 
Мулявка). 2 2 5 

10 
Тема 10. «Ідея університету» в умовах 
дистанційного навчання.  

2 2 5 

11 
Самостійна робота з текстами (конспект 
текстів) 2  16 

12 
Індивідуальна самостійна робота: 
дослідження філософського виміру «ідеї 
університету» 

2  16 

 Письмова контрольна робота 2   

 ВСЬОГО 26 12 82 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій   –  26 год. 
Семінари   – 12 год. 
Самостійна робота  - 82 год. 
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