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Дослідження світового досвіду викладання філософії та форм існування філософії в сучас-
них системах освіти з метою розробки, апробації й впровадження освітньої моделі філософ-
сько-гуманітарного ліцею як освітнього сегменту між середньою і вищою школою з особли-
вим статусом філософії як дисциплінарного ядра та стрижневої методології освітнього про-
цесу. 

 

ІСТОРІЯ ПРОЕКТУ   

Проект «Філософія в освіті: від університету до ліцею» став історично першим проектом Гро-
мадської ініціативи «Ребрендинґ філософії», згідно задуму якої одним з важливих напрямків 
ребрендинґу філософії має стати переосмислення її місця в освітньому просторі, а також мож-
ливостей її реінтеграції в наявну систему освіти.  

Проект було вперше представлено на однойменному круглому столі, що відбувся в Інституті 
філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України 19 червня 2015 року за підтримки Українського філо-
софського фонду, Київської Малої академії наук учнівської молоді, Української асоціації релігі-
єзнавців, медіапідтримки наукових часописів «Філософська думка» і «Філософія освіти», інте-
рнет-порталів «Освітня політика» і «Освітні тренди», а також за участі більш, ніж 50 провідних 
філософів, освітян і громадських діячів з різних регіонів України, та мав широкий резонанс як в 
академічній спільноті, так і в медіапросторі. 

КОНЦЕПЦІЯ  

Основною тезою проекту стало твердження про кризу гуманітарної освіти та невизначеність 
її місця в українській системі освіти. Як один з чинників цього запропоновано розглянути відсу-
тність філософсько-гуманітарної складової в навчальних програмах старших класів загальноос-
вітніх шкіл, що унеможливлює й повноцінну університетську освіту через відсутність у студен-
тів певної гуманітарної й методологічної бази.  

Як взірець для розв’язання такої ситуації доцільно використати європейський досвід, зокрема, 
інститут ліцейської освіти, як він існує у ряді європейських країн, адже цей специфічний етап 
між середньою та університетською освітою завжди містить потужний блок світоглядних дис-
циплін: філософських, релігієзнавчих, культурологічних.  

Відповідно стратегічною метою проекту є розробка теоретичної моделі ліцейської освіти з 
акцентом на отримання філософських і соціально-гуманітарних знань, адаптованої до україн-
ських умов, та сприяння інституціалізації цієї моделі на загальнонаціональному рівні.  
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ПЕРШИЙ ЕТАП  

Перший етап реалізації цих масштабних завдань передбачає теоретичне осмислення поста-
вленої проблеми з двох боків: 

 дослідження схожого досвіду різних країн світу та адаптація цієї інформації для розробки 
моделі ліцейської освіти для українських умов, поточні результати яких висвітлюються в нау-
кових періодичних виданнях і популярних медіа, на наукових конференціях і публічних диску-
сіях тощо; 

 акумуляція експертних думок вітчизняних представників системи освіти (середньої і 

університетської, державної і позадержавної), академічної філософії та інших соціально-

гуманітарних дисциплін, органів влади і громадських організацій щодо розробки такої моделі, 

поточні результати чого оформлюються у вигляді інтерв’ю в партнерських медіа. 

Остаточні результати етапу будуть представлені у вигляді: 

 систематизованої добірки експертних інтерв’ю, яку буде представлено як тематичний ви-
пуск одного з партнерських наукових періодичних видань або як самостійну друковану збірку; 

 аналітичного звіту з конкретними пропозиціями щодо концепції ліцейської освіти в Україні 
(цільова аудиторія, організаційні форми, загальний перелік дисциплін тощо) для представлен-
ня на розгляд представникам державної влади, а також поширення серед представників сис-
теми середньої та вищої освіти, академічної спільноти, громадськості тощо. 

ПОДАЛЬШІ ДІЇ  

Передбаченою метою другого етапу реалізації проекту є залучення фахівців з відповідних 
галузей знання до розробки розробка на базі цих загальних теоретичних положень конкрет-
них навчальних програм для використання в даному освітньому сегменті.  

Третій етап передбачає практичну апробацію розробленої освітньої моделі шляхом ство-
рення експериментального навчального майданчику на базі однієї з київських шкіл, як авто-
номного закладу позашкільної освіти або в іншій формі. 

Стратегічною метою четвертого етапу є сприяння інституціалізації ліцейської освіти як осві-
тнього сегменту між середньою та вищою школою з акцентом на отримання філософських та 
соціально-гуманітарних знань на загальнонаціональному рівні. 
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