


 

Розробники програми Шевчук Дмитро Михайлович, доктор філософських наук, професор 

Найменування Філософія для дітей 

Мета Основна мета даного курсу полягає в тому, щоб представити 

основні аспекти філософії для дітей як методики, що може при 

розвитку мислення, етичних принципів, естетичного смаку дітей 

шкільного віку. Курс також покликаний на представлення 

найважливіших тем, які можуть використовуватися в процесі 

шкільної дидактики.  

 

Напрям «Філософія для дітей»  передбачає цілісне представлення 

методичних засобів для викладання філософії в школі. Дуже часто 

трапляється переконання, що філософія є якоюсь надмір 

серйозною дисципліною, а філософські категорії надто складні для 

дітей. Але слід згадати про те, що філософія, насправді, може 

проявлятися в безлічі форм, а допитливість дітей цілком може 

співвідноситися із філософським пошуком. Відтак, філософію 

можна розглядати як засіб для інтелектуального розвитку дітей 

шкільного віку. В межах курсу буде розглянуто найважливіші 

концепції філософії для дітей, а також методики та теми, які 

можуть бути використані в практиці шкільного навчання. 

Зміст № Тема заняття Лекції С. р. Разом 

1 «Філософія для дітей» (Philosophy for 

Children, P4C): основні засади 
2 2 4 

2 Методики викладання філософії для дітей 2 1 3 

3 Діалог. Я і Ти 2 1 3 

4 Учитель незнайко 2 2 4 

5 Добро 2 1 3 

6 Відповідальність 2 1 3 

7 Краса 2 1 3 

8 Ідентичність. Я. 2 1 3 

9 Академічна доброчесність 2 0 2 

10 Освіта для майбутнього (навчання 

принципів демократії) 
2 0 2 

Усього 20 10 30 
 

Обсяг (тривалість) 30 годин, 1 кредит ЄКТС. 

Форма підвищення 

кваліфікації 

Інституційна (дистанційна, застосунок Google Meet) / інституційна 

(очна). 

Вид підвищення 

кваліфікації 

Навчання за програмою підвищення кваліфікації. 

Перелік 

компетентностей, що 

набуватимуть / 

удосконалюватимуть 

ЗК1. Здатність активно, відповідально та ефективно реалізовувати 

громадянські права й обов’язки з метою розвитку демократичного 

суспільства.  

ЗК2. Здатність діяти на основі принципів і норм етики, правил 

культури поведінки у стосунках із дорослими й дітьми на основі 

загальнолюдських та національних цінностей, норм суспільної 

моралі; дотримуватися принципів педагогічної етики (професійної 

етики вчителя початкової школи). 

ЗК3. Здатність застосовувати знання, пов’язані із соціальною 

структурою та національною специфікою суспільства, з 

особливостями соціальних ролей. 

 

ФК1. здатність обирати найефективніший навчально-методичний 



комплект для досягнення цілей і завдань навчання 

предмета/освітньої галузі в початковій школі, визначених 

Державним стандартом і навчальною програмою. 

ФК2. Здатність упроваджувати сучасні навчальні технології, 

інноваційні підходи, передовий педагогічний досвід до навчання 

окремих питань певної освітньої галузі/предмету початкової 

школи. 

ФК3. Володіння змістовим аспектом комунікації, термінологією, 

мовленнєвими конструкціями, що притаманні всім предметам, 

визначеним навчальним планом початкової школи та здатність до 

розв’язання певного кола питань у конкретній ситуації 

педагогічної діяльності вчителя початкових класів. 

 

Особи, які виконують 

програму 

Шевчук Дмитро Михайлович, доктор філософських наук, 

професор 

Термін виконання 

програми 

2021–2022 навчальний рік 

Місце виконання 

програми 

Вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська обл., Україна, 35800. 

Вартість програми 500 грн.  

Мінімальна та 

максимальна 

кількість осіб у групі 

10–25 осіб. 

Документ, який 

отримає особа за 

результатами 

підвищення 

кваліфікації 

Сертифікат про підвищення кваліфікації**. 

**Відповідно до Вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 800 «Деякі 

питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників» від 21 серпня 2019 року. 
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