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Abstract. The article is devoted to the problem of teaching the disci-
pline of philosophy in institutions of higher education. The authors dis-
covered the peculiarities of the methodology of teaching philosophy. Par-
ticular attention is devoted to the analysis of such a form of learning as a 
lecture-essay. In order to confirm the effectiveness of the presented method, 
the results of the experimental study are presented. The purpose of this arti-
cle is to analyze the methodology of teaching philosophy in institutions 
of higher education. The subject of the presented research is the ways of 
improving the professional training of future specialists on the example of 
studying the discipline of philosophy. After studying the domestic and for-
eign experience of methodology of teaching philosophy in institutions of 
higher education, we have made a choice regarding its optimization, the 
fixation of the state of formation of professional competence of future spe-
cialists of the border department in the process of studying philosophy is 
constantly carried out. We take into consideration the fact that the subjects 
of training, which show reasonable optimism about their potential suc-
cesses, confidence in their future professional activities, are free and open 
in communicative positions, seek to work on their own self-improvement, 
set realistic goals, achieve success. In order to confirm the above, at the 
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beginning of the first course, among the students of all specialties were con-
ducted questionnaires, interviews, individual interviews, using the method 
of “unfinished thought” in particular. Thus, by studying the sphere of inter-
ests of first-year students, which may affect their professional training and 
self-realization of the future specialist, we defined the task of our experi-
ment on the effectiveness of the proposed methodology of teaching philos-
ophy in higher education institutions. Therefore, the proposed and applied 
author's methodology of teaching philosophy allows to determine the lev-
els of formation of professional competence of future specialists, provides 
wide opportunities for correction of work with the academic group and for 
individual work with individual students. The features of the methodology 
of teaching philosophy in institutions of higher education mentioned in the 
article are author's. Any technique can provide for improvement and trans-
formation. Such a question may be the basis for further research in the pre-
sented problem.

1. Вступ
Сучасний світ змінюється шаленими темпами, гуманізм та толе-

рантність досить часто перестають бути загальнолюдськими цінно-
стями, а сприймаються крізь призму наукових понять, які із реальним 
життям не мають нічого спільного. Саме на таких історичних етапах 
кризи моралі та втрати суспільної рівноваги, гуманітарне знання вза-
галі та філософія зокрема, набували «нового дихання». Тому аналіз 
філософської спадщини людства стає тим стимулом, який досить часто 
повертав соціум у систему координат, що визначає людські взаємини, 
як у значенні вузько особистісному, так і у найширшому розумінні, 
такими, що відповідають кращим традиціям антропоцентризму та 
гуманності. Виникає питання: чому присутній такий феномен в певні 
історичні епохи? Відповідь лежить на поверхні.

Проблемам методики викладання взагалі та філософії і соціаль-
но-гуманітарних дисциплін зокрема, присвячені наукові пошуки як 
вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Серед робіт, що досліджують 
загальні методи викладання навчальних дисциплін, варто відмітити 
наукові доробки В. Боброва [3], Л. Головко [4], П. Шевчука [8].

Метою представленої статті є аналіз методики викладання філосо-
фії у закладах вищої освіти.
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2. Теоретичні основи дослідження
Філософія, як теоретична форма світогляду, і як раціональний 

спосіб мислення в своїй основі має запитальний характер, побудову 
поліваріантних відповідей, наявність когнітивних, етичних та есте-
тичних інструментаріїв, що з необхідністю породжує рефлексію та 
в кінцевому рахунку повертає людство у вищезгадану систему коор-
динат. Споглядання сучасного історичного етапу свідчить, що саме 
зараз перед людством стоїть непросте питання про його майбутню 
долю. Діалектична боротьба постіндустріального минулого та інфор-
маційного майбутнього, породила вищезазначену проблему [9]. Тому, 
саме філософія у вищезгаданому значенні повинна стати фундамен-
том подолання суперечності між минулим та майбутнім, а методика 
її викладання як навчальної дисципліни має сприяти формуванню 
нового типу, а скоріше типів мислення, що будуть відповідати викли-
кам сьогодення [10]. Ми приймаємо думку американського дослід-
ника М. Ліпмана, який визначає чотири типи мислення, що їх формує 
вивчення філософії: колективне − міркування з іншими; турботливе 
− міркування про інших; критичне − прийняття обґрунтованих рішень; 
креативне − створення нових ідей [19].

Вважаємо за необхідне зазначити, що основну канву представленої 
наукової публікації, становить опора на наш досвід викладання соці-
ально-гуманітарних дисциплін взагалі та філософії зокрема у закладах 
вищої освіти різного спрямування.

На нашу думку, викладання вищезгаданих дисциплін повинно 
здійснюватися не лише на наукових засадах, що в свою чергу перед-
бачає нівелювання усього людського зі сфери пізнання: смаків, емо-
цій, пристрастей, схильностей. Гуманітарна ж освіта має бути спрямо-
вана саме до людської душі, яку позитивна наука не визнає, її природа 
культуроцентрична, а не сайєнтиська. Можна вивчити природничі та 
точні науки, які є неупередженими, результатом такого вивчення буде 
формування певних конкретних компетентностей, але не можна в 
такому самому сенсі «вивчити» філософію чи то культурологію або 
політологію [13]. Це означає, що за своєю формою соціально-гумані-
тарне знання є відмінним, воно має на меті не просто засвоєння пев-
ної інформації, а формування культури та нової зрілої особистості. 
В такому контексті методи викладання соціально-гуманітарних дисци-
плін взагалі та філософії, зокрема, повинні певною мірою відзначатись 
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більш творчим (ігровим) началом [14]. У курсанта або студента немає 
готових рішень, як то при вивченні точних чи природничих наук, а 
результат отриманих знань та компетентностей є інтерсуб’єктивним 
за своєю природою, адже філософія у своїх фундаментальних прин-
ципах передбачає поліфонію різних, іноді дихотомічних точок зору. 
Відповідно кінцевий продукт такого засвоєння філософських та соці-
ально-гуманітарних знань теж є інтерсуб’єктивним [18].

Отже, основною та фундаментальною формою у дидактичному кон-
структі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін загалом і філосо-
фії зокрема є лекція, що зумовлено наявністю в ній важливих переваг 
порівняно з іншими формами навчання. Історичні розвідки пов’язані із 
вивченням походження та розвитком лекції, як форми навчання засвід-
чили, що майже на всіх етапах становлення й розвитку вищої освіти 
саме лекції належала провідна роль у навчальному процесі, хоча її 
місце змінювалося [20]. Провідна роль лекції у навчальному процесі 
зумовлюється передусім тим, що вона більшою мірою, ніж інші форми 
навчання, враховує психологічні та гносеологічні особливості процесу 
навчання і дає змогу реалізувати навчально-виховні цілі [11].

Слід зазначити, що лектор, під час викладання соціально-гумані-
тарних дисциплін є педагогічним фасилітатором не тільки під час про-
ведення семінарів, але й під час лекції [7]. Ми маємо на увазі те, що 
лекція не повинна бути переказом матеріалу підручника та констата-
цією фактів і погоджуємося з думкою Кримського С. про те, що, викла-
дання філософії – це не лише передання певних ідей або ознайомлення 
з результатами наукової творчості лектора, це водночас трансляція 
особистості, без якої ці ідеї сприймаються як нежиттєві» [16].

Методика підготовки та проведення лекцій є класичною та загаль-
новизнаною, що засвідчив і наш особистий досвід [1]. Отже, можна 
визначити такі основні вимогами яких повинен дотримуватись викла-
дач під час підготовки до лекції:

‒ підбір, вивчення та узагальнення здобутків класиків філософ-
ської думки з досліджуваної проблеми;

‒ виділення головного і суттєвого, на що слід акцентувати увагу та 
під час лекції пропонувати занотувати;

‒ складання плану робочої лекції;
‒ вибір методу та стилю викладання конкретної лекції;
‒ створення мультимедійної презентації.
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Визначені вище вимоги є загальними під час підготовки як до тра-
диційних, так і нетрадиційних лекцій [2]. Крім того, будь-яка лекція 
має чітко визначену логічну структуру за своїм змістом, а саме:

‒ послідовність у викладенні проблеми, що заявлена у лекції;
‒ стислість та чітка визначеність гіпотез, що їх розглядає та вису-

ває лектор;
‒ доказова та логічна переконливість лектора під час проведення 

зазначеного виду заняття;
‒ взаємозв’язок та взаємозумовленість окремих розділів лекції.
Запропонована структура також є традиційною та загальноприй-

нятою. Слід застерегти молодих колег та особливо ретельно підійти 
до другого пункту цієї структури. Це пов’язано з тим, що викладач – 
гуманітарій завжди володіє «надлишком інформації» і в цьому контек-
сті на початкових етапах викладацької діяльності, страждає надмірним 
зловживання часу в процесі лекції на відволікання від «головного». 
Це в свою чергу стає причиною того, що не завжди лектор встигає 
викласти весь матеріал лекції.

Перед початком вибору виду лекції, слід пам’ятати, що коли викла-
дач переважно розповідає «про філософію», а курсант або студент 
прослуховує дану розповідь, ознайомлюється з відповідною термі-
нологією, занотовує її, то в такому випадку суть філософії лишається 
незрозумілою для слухачів. І цілком природно, каже М. Гайдеггер, що, 
на відміну від інших навчальних предметів, невідвідування занять із 
філософії може лишитися непомітним для студента, – як, рівнозначно, 
і сам по собі факт лише відвідування: ані відвідування занять з філо-
софії, ані певною мірою навіть вправне оволодіння в процесі навчання 
філософською термінологією може бути лише, наголошує мислитель, 
фактом знаннєвим, а не актом філософування, цим «найістотнішим» 
виявом буття філософських знань [15, с. 327].

Отже, на нашу думку, традиційні лекції, що не несуть у собі «філо-
софствування» самого лектора, будуть не найкращим методом викладу 
матеріалу, найефективнішими у викладанні філософії та інших соці-
ально-гуманітарних дисциплін є лекції есе. У педагогічній літературі 
з дидактики, останні досить часто відносять до нетрадиційних, ми 
можемо з цим погодитись, але у відношенні до інших дисциплін. Для 
викладання філософії, вряд чи вони є саме нетрадиційними. Лекція 
есе дає змогу «вирватись» за межі шаблонності, як з погляду її змісту, 
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так і з огляду на прийоми викладу. Привільно побудована лекція есе 
є логічно побудованою, думка лектора є бездоганною з позицій фор-
мальної логіки (принаймні повинна бути такою), але залишає місце 
для альтернативи. Така лекція містить у собі всі переваги «сократів-
ської бесіди». Слід зауважити, що викладач філософії завдяки мові не 
лише повідомляє щось іншому, а поглиблює розуміння і власної свідо-
мості, світовідчуття [5].

В процесі лекції досить ефективним є влаштування так званої 
сесії «запитань-відповідей» за змістом прослуханого матеріалу. На 
нашу думку найбільш доречнішими є прості запитання на зразок: «Ми 
обговорили одне із важливих питань… Що кому найбільше запам’я-
талося? Що було для Вас новим?». Подібні запитання дають змогу 
систематизувати прослуханий матеріал та у стислій формі відтворити.

Не зважаючи на зовнішній «консерватизм» філософії, не менш 
важливим чинником у методиці ії викладання є використання муль-
тимедійних презентацій, особливо під час проведення лекційних 
занять. Це чудовий сучасний засіб ефективного й результативного 
навчання: він надзвичайно розширює методичні можливості викла-
дача, бо значно полегшує слухачам процес сприйняття нової інфор-
мації – а саме через найвищий рівень наочності. Останні розробки 
хмарного сервісу Prezi досить суттєво розширюють можливості ство-
рення ефективних нелінійних презентацій. Таким чином вирішується 
два завдання, перше з яких, відхід від лінійного мислення як такого, 
що руйнує пострадянське світорозуміння, друге створюються ефек-
тивні презентації, як супровід лекційних і не тільки занять. Загалом 
кажучи, переваги мультимедіа-презентації – це: «наочність і зруч-
ність». Головним алгоритмом створення навчальної презентації має 
бути принцип: «Простота, доступність і легкість сприйняття». Досить 
часто викладачі з невеликим досвідом використання мультимедійного 
супроводу, перенасичують світлини кольоровим різнобарв’ям, а іноді 
тезами, які являють собою простий текстовий матеріал. Інколи дехто 
занадто «роздрібнює» свій виклад на окремі слайди: доходить аж до 
того, що кожен слайд містить одне окреме речення. Означене призво-
дить до того, що презентація перетворюється на швидку зміну бага-
тьох десятків слайдів, а це відволікає увагу слухача і «збиває його 
з пантелику». Отже, викладаючи матеріал, не слід писати на слайді 
повного дослівного тексту, який Ви будете оголошувати. На слай-
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дах слід викласти короткі ключові тези. Слід пам’ятати, що слухачі 
візуально дуже важко сприймають великий масив тексту: натомість 
слайд з 2−3-х ключових речень сприймається ефективніше і запам’я-
товується краще. Слід робити не більше 5−7 рядків тексту на одному 
слайді. Отже, правильно оволодівши цим інструментом один раз, Ви 
вже ніколи не зможете обходитися без нього. Але це зовсім не означає, 
що слід відмовитись від дошки та крейди. Саме під час лекцій з філо-
софії, коли необхідно занотувати ключові положення тієї чи іншої 
теми, крейда стане ефективним інструмент, що дозволить надати 
динамічності заняттю.

Не менш важливим елементом методики викладання суспіль-
них дисциплін взагалі та філософії зокрема, є методика проведення 
семінарських занять. На наше глибоке переконання, саме проведення 
семінарських з філософії та інших соціально-гуманітарних дисци-
плін, повинно стати трансляцією власного досвіду рефлексивного 
мислення та спробою курсантів і студентів випробувати власні інте-
лектуальні здібності. Завданням викладача під час проведення семі-
нарських занять, є формування у тих хто навчається стійкого усвідом-
лення мудрості як цінності. Саме семінарські заняття повинні стати 
майданчиком для передачі та пошуку не просто інформації, а смислів. 
Кожен з учасників семінарських занять повинен відчути себе модера-
тором, підняти якусь проблему, що стосується конкретної теми того чи 
іншого семінару. Найбільш ефективною моделлю для цього є сократів-
ська бесіда, що дозволяє розвивати й оцінювати своє мислення в порів-
нянні з мисленням інших. Кожен відповідає на сократичні запитання 
з їх власних точок зору, відповідно таке обговорення неминуче постає 
багатовимірним [6].

Семінарське заняття має безпосередній зв'язок із самостійною 
роботою, яка є фактичним фундаментом для якісного семінару. 
Об’ємні філософські тексти, принаймні із хрестоматії, повинні бути 
опрацьовані саме під час самостійної роботи, на їх основі формується 
власне бачення кожним студентом чи курсантом певної філософської 
проблеми в різні історичні епохи. Семінарське заняття стає, в такому 
випадку, поєднанням навчальних і наукових засад у пізнавальній 
діяльності студентів та курсантів. У процесі підготовки до семінару, 
вивчення наукової літератури, її конспектування, реферування сту-
денти та курсанти оволодівають науковим апаратом, набувають нави-
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чок наукового дослідження. В процесі самого семінарського заняття 
курсанти та студенти отримують безцінну практику діалогу як методу 
дослідження, що посилює мислення і навички спілкування, спирається 
на різні точки зору та підкоряє індивідуальне мислення групі людей.

Під час проведення семінарських занять важливою є есеїстка, 
тут у пригоді стануть практикуми з філософії [12]. Написання влас-
них есе студентами та курсантами це суб’єктивний, індивідуальний, 
самостійний простір, де формуються позиції, висловлюються думки, 
передбачення та демонструється відповідне індивідуалізоване став-
лення. Тому головна місія та мета есе – це самостійне бачення студен-
том чи курсантом проблеми, питання, теми на підставі опрацьованого 
матеріалу та аргументів, у відповідності до обраного підходу, стилю. 
Відповідно в процесі написання есе у тих хто навчається формується 
інструментарій логіки та аргументів, необхідних для процесу критич-
ного мислення.

Ми погоджуємося із думкою сучасного французького дослідником 
філософії Бреніфє О. про те, що методика викладання важлива, але не 
менш важливою є методологія мислення. В такому сенсі важливим є 
не стільки [17].

Отже, на нашу думку, філософія повинна стати більш практичною 
та поступово відходити від свого «консерватизму».

3. Методика дослідження
Вивчивши вітчизняний та зарубіжний досвід методики викладання 

філософії у закладах вищої освіти, нами зроблено вибір щодо її опти-
мізації, постійно здійснюється фіксація стану сформованості профе-
сійної компетентності майбутніх фахівців прикордонного відомства в 
процесі вивчення філософії. Зважаємо на те, що суб’єкти навчання, 
які проявляють обґрунтований оптимізм з приводу своїх потенційних 
успіхів, упевненість у своїй майбутній професійній діяльності, є віль-
ними і відкритими у комунікативних позиціях, прагнуть працювати 
над власним самовдосконаленням, ставлять перед собою реалістичні 
цілі, досягають відповідних успіхів.

З метою підтвердження поданого вище, на початку першого курсу 
серед курсантів усіх спеціальностей були проведені анкетування, 
опитування, індивідуальні бесіди, використано зокрема методику 
«незакінченої думки». Таким чином, вивчаючи сферу інтересів кур-
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сантів-першокурсників, що може впливати на їх фахову підготовку та 
самореалізацію майбутнього фахівця, ми визначали завдання нашого 
експерименту щодо ефективності представленої методики викладання 
філософії у закладах вищої освіти.

4. Результати дослідження
В експериментальному дослідженні було охоплено 370 курсантів 

першого курсу усіх спеціальностей Національної академії Державної 
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Відпо-
відно до логіки експерименту було сформовано контрольну групу 
184 чоловіка та експериментальну – 186 чоловік.

Основними компонентами представленої авторської методики є 
проведення лекцій-есе з навчальної дисципліни «Філософія».

Результати опитувальника «Визначення мотивації до пізнаваль-
ної діяльності у процесі проведення лекцій-есе з філософії» в групах 
факультетів Національної академії Державної прикордонної служби 
України імені Богдана Хмельницького конкретизовано в діаграму 
«Визначення мотивації до пізнавальної діяльності у процесі прове-
дення лекцій-есе з філософії», де вказано відсоткові результати, які 
надають викладачеві інформацію щодо організації групової і індиві-
дуальної роботи, безпосередньо спрямованої на результат як фахової 
підготовки, так і підвищення ефективності представленої методики 
викладання філософії. Мотивація нами обрана як ключовий критерій, 
оскільки вона відображає рівень інтересів та потреб суб’єктів нав-
чання. Враховуючи вимоги до реалізації педагогічних експериментів 
нами виокремлено три рівні сформованості мотивації до пізнавальної 
діяльності: високий, середній, низький. Результати представлено на 
рисунку 1.

Як видно з рисунку 1, динаміка росту рівня мотивації до пізнаваль-
ної діяльності у процесі проведення лекцій-есе з філософії в ЕГ оче-
видна. КГ мала лише незначні зрушення.

5. Висновки з результатів дослідження
Отже, запропонована й застосована авторська методика викла-

дання філософії дозволяє визначити рівні сформованості професійної 
компетентності майбутніх фахівців, дає широкі можливості для корек-
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ції роботи з академічною групою та для індивідуальної роботи з окре-
мими курсантами.

Зазначені у статті особливості методики викладання філософії 
у закладах вищої освіти є авторськими. Будь-яка методика може 
передбачати удосконалення та трансформацію. Таке питання може 
бути підґрунтям для подальших наукових розвідок у представленій 
проблемі.

6. Загальні висновки
Представлені особливості методика викладання філософії у закла-

дах вищої освіти не є остаточними, оскільки сучасні суспільні науки 
являють собою гнучку систему соціальних, філософських, економіч-
них, політологічних тощо знань, дослідницьких технологій, за допо-
могою яких вони охоплюють об’єктивну реальність, усі процеси та 
явища життя, а також його соціальні сфери.

Таким чином, методика викладання філософії вимагає постійного 
удосконалення свого інструментарію, актуалізації потреб у спеціаль-
ній методичній та навчальній літературі, врахування сучасних особли-
востей освітнього процесу тощо.

 

високий рівень середній рівень  низький рівень 
ЕГ 46,5 25,6 27,9
КГ 18,4 42,8 38,8
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