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ТЕНДЕНЦІЇ В НАВЧАННІ ФІЛОСОФІЇ В ШКОЛІ 
У КРАЇНАХ ЄВРОПИ ТА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

Вікторія Кришмарел, к.філос.н.
Інститут педагогіки НАПН України 

м. Київ, Україна

Дослідження присвячено обґрунтуванню необхідності включення 
навчання філософії в шкільну освіта та окресленню основних 

тенденцій їх впровадження в країнах Європи та Північної Америки для 
виокремлення можливостей врахування їх досвіду в українських реаліях. 
Філософія в школі розуміється як в першу чергу становлення навичок, 
пов’язаних із вдумливим мисленням, вмінням аналізувати, синтезува-
ти та оцінювати інформацію, позиції, аргументацію, що в перспективі 
сприятиме реалізації людиною усвідомленої власної позиції у будь-
яких сферах життя. Розуміння необхідності навчання філософії в шко-
лі наразі притаманне більшості країн Європи та Північної Америки, де 
вона присутня здебільшого у випускних класах (за даними ЮНЕСКО 
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2007 року). Зокрема, у Франції порівняно давно сформовано традицію 
навчання філософії в останній рік середньої школи. Форми такого нав-
чання є дуже різними, це може бути як читання класичних текстів, так 
і вільне спілкування щодо наскрізної теми, визначеної протягом року. 
На сьогодні можна говорити про певну кризу у цій сфері через неви-
значеність критеріїв оцінювання та методів навчання. У Великобританії 
немає традиції обов’язкового навчання філософії в школі, та зважаючи 
на складну в підпорядкуванні систему загальної середньої освіти, деякі 
школи все ж обирають такі предмети. Основне питання пов’язане з екза-
менуванням навчання філософії, наразі можливим є її вибір для серти-
фікатів AS/А2. Особливої актуальності у Великобританії дискусія щодо 
зазначеної проблеми набула після включення філософії до національ-
ного курикулуму Ірландії. У США філософія для дітей була розроблена 
М. Ліпманом ще у 60-х роках ХХ ст. Наразі таке навчання залишається 
периферійним, його обирають лише деякі школи. Здебільшого вклю-
чення елементів навчання аспектам філософії відбувається на уроках 
англійської мови/літератури. Проте, останніми роками спостерігається 
тенденція до вибору учнями філософських курсів, виникають клуби та 
команди. В Канаді деякі школи пропонують курси з філософії, оскіль-
ки дієвою, корисною та ефективною вважають запроваджену з 1969 р. 
практику Р4С. Здебільшого цією проблематикою (як методичними роз-
робками, так і підготовкою вчителів) опікується Асоціація вчителів фі-
лософії Онтаріо (OPTA). В цілому філософію в школі можна звести до 
двох напрямків — історія філософії та філософування. Саме філософія 
як методологія дозволяє сформувати інтелектуальну основу для по-
долання викликів суспільства, тож з необхідністю навчання їй в шко-
лі потребує розвитку, подолання наявних суперечностей у підходах та 
подальшого широкого впровадження. Для України актуальним зараз є 
питання методичного супроводу, навчальних матеріалів та підготовки 
відповідних фахівців.
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