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СУЧАСНА МОДЕЛЬ 
ФІЛОСОФСЬКОЇ ОСВІТИ 

Соціально-політичні зміни, які наразі відбуваються в Україні, відкривають 

шлях до рішучого оновлення всього суспільного життя. Особливо це стосуєть-

ся освітніх і наукових інституцій, першою чергою класичних університетів, 

більшість з яких мають філософські факультети чи відділення філософії як 

структурні підрозділи, але й усіх інших навчальних і наукових закладів, де ви-

кладають філософію і філософські дисципліни. Ґрунтовне обговорення і спільні 

зусилля щодо визначення й узгодження мети та напрямків трансформації фі-

лософської освіти, які в Україні вже давно на часі, мають брати до уваги як 

передумови не лише вагомість культурної ролі філософії взагалі, а й складно-

сті та суперечності у здійсненні цієї ролі, надто за умов сьогодення.

Проблеми модернізації філософської освіти в Україні стали предметом 

обговорення, теоретичних дискусій і вироблення практичних рекомендацій на 

засіданні круглого столу «Сучасні моделі філософської освіти», який відбувся 

15 квітня 2014 року у межах програми «Днів науки — 2014» філософського фа-

культету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Ор га -

ні заторами заходу виступили Український філософський фонд, філософський 

факультет і кафедра філософії КНУ ім. Тараса Шевченка. До учасників зібран-

ня звернувся декан філософського факультету, академік НАН України Анатолій 

Конверський і висловив сподівання на усталення цього заходу на постійних за-

садах під патронатом факультету. До участі було залучено широке коло нау-

ковців — викладачів ВНЗ Києва, Вінниці, Чернігова, Черкас, Одеси, Житомира, 

співробітників Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Ін сти-

туту вищої освіти НАПН України та інших наукових установ.

Центральними в обговоренні стали проблеми модернізації моделі філософ-

ської освіти для створення найліпших можливостей для реалізації евристич-

ної потуги філософського мислення, а також перегляду місця й ролі філософії 

у структурі сучасної університетської освіти загалом. Свої думки з цього при-

воду на сторінках «Філософської думки» (№ 5, 2013) вже висловлювали ви-

кладачі філософського факультету Київського національного університету 

ім.Та раса Шевченка, тому учасникам круглого столу було запропоновано по-

будувати полеміку на основі зазначених матеріалів. Тематика круглого столу 

включала кілька напрямків для дискусії: присутність філософії та філософ-

ських дисциплін в освітній системі; роль філософії в сучасній університетській 

освіті; відповідність філософії запитам сучасності; сучасна культурна місія 
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Круглий стіл 

філософії; мінімізація впливу філософії на зміст і спрямованість освіченості; 

перспективи філософських спеціальностей та ін. 

Учасники круглого столу наголошували, що головною причиною неґатив-

них явищ у розвитку освітнього і дослідницького складників вітчизняної філо-

софії є відірваність від світової філософської спільноти, її актуального жит-

тя та історично вироблених критеріїв ефективності. Повернення до визнаних 

у світі принципів існування філософської спільноти потребує системних змін, 

передусім відмови від орієнтації на бюрократично запроваджені вимоги. Тому 

в обговоренні учасниками круглого столу практичних рекомендацій головними 

настановами стали: сприяння академічній мобільності філософської спільно-

ти; розвиток текстологічної культури; оновлення навчальних курсів на під-

ставі урахування сучасних світових досягнень у відповідних сферах досліджень; 

адаптація філософських курсів для нефілософських факультетів і спеціаль-

ностей; перегляд переліку філософських спеціальностей та увідповіднення їх 

визнаним світовою філософською спільнотою; відмова від формалізму у визна-

ченні критеріїв науковості тощо.

Модераторами круглого столу стали професори Сергій Пролеєв і Людмила 

Шашкова. Організатори круглого столу узгодили наміри щодо проведення за-

сідань круглих столів із проблем модернізації філософської освіти в Україні два 

рази на рік.

Також у межах круглого столу пройшла презентація збірки «”Медитації” 

Декарта у дзеркалі сучасних тлумачень: Жан-Марі Бейсад, Жан-Люк Марйон, 

Кім Сан Он-Ван-Кун» (укладач О. Хома; пер. з фр. і лат. О. Хоми та А. Бау-

мей стера. — К.: Дух і літера, 2014. — 368 с.), яка започатковує книжкову 

серію «Fontes cogitationis», присвячену видатним творам класичної філософ-

ської спадщини. Презентацію провів професор Олег Хома, укладач збірки й 

один із її перекладачів (докладнішу розповідь про книгу читайте на сторінках 

цього випуску «ФД» під рубрикою «ПРО КНИГИ»).

Далі ми пропонуємо читачам основні виступи учасників круглого столу, 

розгорнуті для публікації. 


