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В Україні триває дискусія щодо нової докт-
рини освіти. Реформуються окремі її ланки, про-
понуються оригінальні ідеї, відбуваються спро-
би їх впровадження. В цілому ж сучасна система 
як шкільної, так і вищої освіти реформується 
повільно. Це, в першу чергу, стосується структу-
ри програм та методів навчання, які залишають-
ся принципово незмінними. Навчальний процес, 
в якому переважає монологічність, репродуктив-

ність у передачі знань нагадує дорогу з односто-
роннім рухом. Це стосується всього кола навча-
льних дисциплін і, зокрема, викладання філосо-
фії в вищих навчальних закладах. 

В радянській системі освіти було достатньо 
недоліків, але вона була цілісною, стабільною. В 
наш час трансформації українського суспільства 
в такій консервативній справі, як освіта, бажати 
швидких змін і категоричного заперечення дос-
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віду минулого марно. В якісно несформованому 
суспільстві не може бути і нової системи освіти. 
Через десять років незалежності українські осві-
тяни стоять на роздоріжжі – самостійно оновити 
стару систему освіти чи використати для цього 
світовий досвід. 

Фундаментальною особливістю світу, в який 
входять сьогодні наші студенти, є прискорені тем-
пи появи та зміни інформації. Це світ, де різнома-
нітні ідеї та факти постійно реструктуруються, 
перевіряються та переосмислюються. Завдяки 
складній та багаточисельній комунікації індивідуа-
льне мислення потрібно постійно адаптувати до 
мислення інших людей або соціальних груп. Ви-
могами конструктивного спілкування є прагнення 
чіткості, точності, ретельності висловлювань, 
швидкість прийняття рішень. Сучасна система 
освіти має готувати молодь до такої динаміки змін. 
Чи готова вона до виконання подібних завдань? 

Запити сучасної молоді потребують суттєво 
змінити форми та методи навчання. Викладачі 
філософії мають враховувати кон’юнктуру часу, 
навіть, історичного моменту, змінити стратегію і 
тактику навчального процесу. Очевидно, що 
“штудійна” модель навчання вичерпала себе. 
Молоді не дуже цікаво розглядати думки відо-
мих філософів тільки тому, що “це писав Пла-
тон”, “ це ідея Канта” і т.п. Набагато важливіше 
пояснити причини появи певного вчення, хід 
думок мислителя, подальшу долю його ідей, їх 
відповідність чи невідповідність вимогам часу. 

На наш погляд, “вводити” студента у філосо-
фію доцільніше за допомогою проблемного мето-
ду, тобто потрібно спочатку навчити розпізнавати 
філософські питання в повсякденному житті, фор-
мулювати їх, розмірковувати щодо їх змісту. 

Сучасна програма з філософії для вищих нав-
чальних закладів України містить такі основні 
розділи: “Філософія як специфічний тип знан-
ня”, “Світовий філософський процес”, “Філо-
софська онтологія”, “ Феноменологія”, 
“Епістемологія”, “Філософська антропологія”, 
“Соціальна філософія”, “Філософія культури і 
науки”, “ Аксіологія”. Зміст цих тем показує, що 
культурно-інформаційний аспект програми пре-
валює. Філософія і в наш час прагматичного 
сцієнтизму не втрачає своїх претензій бути уні-
версальним знанням, теоретичною основою сві-
тогляду. Разом з тим автори програми вбачають 
її мету в формуванні самостійного стилю мис-
лення, вмінні застосовувати набуті знання в ши-
рокому соціокультурному контексті. 

У такий спосіб перед викладачем постає проб-
лема ефективного використання інструменталь-
ного потенціалу курсу “Філософія”. Йдеться, 
насамперед, про розвиток творчих здібностей 
студентів на заняттях з філософії. Перш ніж пе-
рейти до цієї теми, слід зауважити, що в більшо-
сті державних вищих навчальних закладів нашої 
країни лекції з філософії читаються для великої 
кількості студентів (від 60 до 150 осіб), а семі-
нарські заняття проводяться в групах, що налі-
чують 20-35 осіб. За таких умов потрібно вико-
ристовувати особливі методи й методики викла-
дання філософії, підвищення активності студе-
нтської групи під час семінару. 

Вітчизняна педагогіка накопичила різномані-
тні засоби навчання та виховання молоді. З ме-
тою збагачення та оновлення педагогічного дос-
віду українських вчителів і викладачів амери-
канські науковці пропонують ретельно розроб-
лені програму “Філософія для дітей” і концеп-
цію критичного мислення. Програма “Філософія 
для дітей” має особливе значення для педагогіч-
них вищих навчальних закладів, тому що вона 
розрахована на розвиток творчого мислення 
дітей шкільного віку. Один з авторів цієї програ-
ми М. Ліпмен вбачає її мету в навчанні філософ-
ствувати (або в навчанні мисленню вищого рів-
ня за допомогою філософії). Мислення вищого 
рівня Ліпмен характеризує як комбінацію крити-
чного, творчого і альтруїстичного мислення. 
Педагогічним засобом, інструментом для фор-
мування такого стилю мислення є так звана 
“спільнота допитливих”. Це група дітей або сту-
дентів, яка керується викладачем і проводить 
дискусію з певної проблеми. Діяльність подібно-
го співтовариства дослідників можна позначити 
як “сократівський діалог”. 

Як відомо з історії філософії, саме софісти і 
Сократ розпочали використовувати запитально-
відповідальну процедуру пошуку істини, або 
діалог. Найдавніші в людський історії тексти 
мають питально-відповідальну форму. В діалогі-
чній формі створені перші філософські, бого-
словські та природознавчі трактати. Серед плея-
ди видатних філософів слід відмітити внесок 
Сократа, Фр. Бекона і Р. Декарта в розробку діа-
логічної моделі пізнання. Зокрема, Сократ, за 
свідченням Платона, визначав пізнання як діа-
лог душі самої з собою, а діалог – як процес ре-
тельного створення коректного запитання та 
відповіді на нього. Особливу увагу постановці 
запитання, проблеми приділяв Р. Декарт. Віднос-
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но методології природо-знавства аналогічний 
підхід розвинув Фр. Бекон. 

Чому ж філософи саме в діалозі виявили осо-
бливі креативні можливості? Діалог – або полі-
лог – це обов’язково розмова, поперемінний 
обмін думками, зіткнення, взаємодія різних сми-
слових позицій. Філософський діалог можна 
назвати колективним осмисленням. За словами 
М. Бахтіна, “не може бути “смислу в собі” – він 
існує тільки для іншого смислу, себто існує тільки 
разом з ним” [1, c. 350]. Як відомо, у Стародавній 
Греції філософське мислення виникало та розвива-
лось шляхом постановки у різних формах осмис-
лення та вираження проблем буття, пізнання, логі-
ки, розвитку і зміни світу. Рішення цих проблем 
визрівали поступово – у вигляді загальних уяв-
лень, смислообразів і, нарешті, у категоріальних 
формах. Таку послідовність сходинок можна вико-
ристати і під час вивчення субстанційних катего-
рій філософії – буття, матерії, простору, часу, руху, 
свідомості та ін. 

Переваги “сократівського методу” під час 
вивчення філософії ми вбачаємо в тому, що він 
обертається навколо проблем, а не інформації 
про філософію, навколо пошуку істини, а не 
засвоєння готового знання, передбачає відкриту 
дискусію, а не впевненість у непохитності чер-
гового “ізму”; будується переважно на усному, а 
не на письмовому мовленні або текстах, перед-
бачає спілкування та діалог, а не проповідь і 
монолог. Отже, сократівський діалог є більш 
демократичним способом трансляції знань. 

Результатом діалогу є виявлення смислу, а 
значить, приріст знань, їх уточнення, поглиблен-
ня їх змісту. В цьому полягають креативні потен-
ції діалогової форми навчання. Крім важливості 
цих моментів, неформальний, живий процес 
діалогічного спілкування сприяє не тільки вирі-
шенню конкретної проблеми, а і зацікавленості 
молодої людини у перших кроках самостійного 
мислення. Студенти відчувають естетичне задо-
волення від усвідомлення своєї здатності грамот-
но, конструктивно мислити. А це шлях до успіху 
не тільки на занятті, а і в житті, яке потребує 
неординарних підходів, швидких рішень. В кін-
цевому підсумку мета навчання, оволодіння на-
вичками творчого мислення – це успішне життя, 
робота, яку вибираєш свідомо, відчуття соціаль-
ного комфорту. 

Діалог в античному розумінні – це не хаотич-
ний набір думок, а логічно побудована процедура. 
Сутність сократівського методу полягала в тому, 

що спочатку спеціальними запитаннями (такими, 
що наводять та уточнюють) співрозмовник супере-
чив власній початковій позиції, а потім починався 
спільний пошук істини. Отже, проведення занять 
за такою формою передбачає відповідну підготов-
ку як студентів, так і викладачів. 

Для організації ефективного діалогу в студен-
тській аудиторії вважаємо доцільним викорис-
тання запропонованих М. Ліпменом правил: 

1) свобода висловлювань передбачає вимогу 
їх обґрунтування, 2) конкуренція поглядів має 
визнавати авторитет сильного аргументу, 3) мож-
ливість фантазувати в межах запропонованої 
проблеми пов’язана з інтелектуальною відпові-
дальністю, 4) право на критику інших передба-
чає вміння вислуховувати критику на свою адре-
су і т.п. [2, c. 39]. Очевидно, що засвоєння та 
автоматичне використання цих правил сприяє не 
тільки успішному проведенню занять з філосо-
фії. Автори програми “Філософія для дітей” та 
концепції критичного мислення вбачають свою 
мету у формуванні як діалогічного мислення, 
так і демократичної соціально-моральної поведін-
ки. Американські дослідники підкреслюють со-
ціальну функцію своїх програм: саме школа є 
базовим інститутом суспільства, що навчає гро-
мадян участі в демократичному процесі. Це про-
грамне навчання демократії. Але ця функція 
притаманна і вищій освіті. Світ навколо сучас-
ної молоді надзвичайно складний, це океан по-
дій і речей, між якими існує безліч відносин та 
взаємозв’язків. Для того, щоб не розгубитись, 
орієнтуватись, впливати на події, людині потріб-
но вміння “гарного судження”, мислення не за 
стереотипом, а контекстуальне. Під час спілку-
вання із студентами І-ІІ курсів, які вивчають 
курс філософії, відчувається відсутність такого 
вміння. Молодь 18-19 років, в основному, бай-
дуже сприймає матеріал, чекає готових відпові-
дей з боку викладача на поставлені запитання як 
суто когнітивного, так і смисложиттєвого зміс-
ту. Подібна пасивність, бездіяльність проекту-
ється і на соціальну поведінку молоді. Час вима-
гає від молодих людей активної участі у проце-
сах національного відродження, державотворен-
ня. Певна частина молоді бере активну участь у 
житті країни. Це продемонструвала виборча кам-
панія до Верховної Ради навесні 2002 року. Але 
серед нашої молоді, на жаль, спостерігаються 
також настрої споживацтва, конформізму, без-
духовності. 

Важливу роль у подоланні цієї світоглядної 
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кризи нашого часу відіграє освіта. Досвід науко-
вців Монтклерського державного університету 
(США) є дуже цінним для працівників освіти як 
в методологічному аспекті, так і в аспекті на-
вчання демократії у стінах шкіл та вищих навча-
льних закладів. Але його потрібно застосовувати 
творчо, враховуючи специфіку певної навчаль-
ної дисципліни. 

Концепція критичного мислення, яка має на 
меті формування самокоригуючого мислення, 
актуальна для підготовки професійних політоло-
гів та працівників соціальної сфери. Дуже часто 
при обговоренні політичних або соціальних про-
блем ми нав’язуємо студентам загальноприйняті 
судження. З одного боку, це необхідна теоретич-
на база для навчання, засвоєння соціального 
досвіду. З іншого боку, потрібно формувати у 
студентів здатність до конструктивного крити-
цизму, нестандартних підходів. Філософія разом 
з іншими соціально-гуманітарними дисципліна-
ми розкриває шляхи кращого формування нави-
чок побудови та аналізу концепцій, аргумента-
ції, навичок судження. 

Наприкінці 60-х років XX сторіччя класик 
світової філософії Мартін Хайдеггер жорстко 
критикував систему європейської вищої освіти 
за те, що вона лише передає готові знання, не 
навчаючи мислити. Щодо викладання філософії, 
то Хайдеггер мріяв про діалог на семінарі з деся-
тьма студентами, під час якого можна показати, 
про що дійсно запитує філософія” [3, с. 155]. 

Програму “Філософія для дітей” і концепцію 
критичного мислення можна вважати певною 
реалізацією цієї мрії знаменитого філософа XX 
сторіччя. 
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