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Освітня 
програма 

Рівень вищої 
освіти 

Форма 
навчання 

Курс 
вивчення 

Семестр 
вивчення 

Кількість кредитів 

 
    Філософія 

Третій 
(освітньо- 
науковий) 

рівень 

Денна 1 2 3 

Заочна 1 2 3 

 
 
 
Викладачі 
навчальної 
дисципліни 

Крижановський Анатолій Федорович 
лектор, проведення практичних занять 

 в.о. завідувача кафедри загальнотеоретичної юриспруденції,  
доктор юридичних наук, професор 

каб. 506, корпус Піонерська, 2 
+380 (067) 290 25 88, a.f.kryzhanovsky@gmail.com 

Смазнова Ірина Сергіївна 
проведення лекційних/практичних занять  

доцент кафедри філософії, доцент, к.ю.н.,  
контактний телефон: +380672784828 

контактна електронна адреса: irinna502@gmail.com 
 

 

Короткий 
опис 

навчальної 
дисципліни 

     Специфіка філософського знання полягає в тому, що воно виступає 
загальнометодологічною підставою не тільки для пізнавальної діяльності людини, 
але й для її практичних дій в цілому. Діалектика ж виступає 
загальнофілософським методом мислення, основою розвитку філософських знань. 
Пошуки універсальних підходів у філософії в 20 столітті привели до розширення й 
розвитку діалектичного методу, варіативності його здійснення 

 
Мета 
навчальної 
дисципліни 

Засвоєння філософського способу мислення, розширення дослідницького 
кругозору 

 
Мова 
викладання 

українська 

 
 

Навчальне 
навантаження 

Лекції, 
год. 

Практичні заняття, 
год. 

Самостійна 
робота, год. 

Обсяг, 
кредити 
ЄКТС 

Денна форма 16 14 60 3 

Заочна форма 4 4 82 3 
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mailto:irinna502@gmail.com


Зв’язок з програмними результатами навчання 

Шифр 
РН 

Підсумкові результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують 
такі програмні результати навчання: 

ПРНК02 інтерпретувати сучасні гуманітарні дискурси 

ПРНК03 розробити та застосувати наукову методологію дослідження 

ПРНК05 виділити особливості сучасного філософського та загальнотеоретичного дискурсу та 
розрізняти основні традиції філософування 

ПРНК09 розрізнити сучасні філософські течії та узагальнювати їх антропологічний вимір 

ПРНА03 розв’язувати наукові проблеми на основі досягнень сучасної гносеології та антропології 

ПРНА09 співвіднести європейську філософську традицію з особливостями сучасної української 
філософії 

ПРНП04 інтегрувати знання і вирішити комплексні дослідницькі задачі, пов’язані з філософськими, 
загальнотеоретичними, історичними та компаративістськими аспектами дослідження 
соціогуманітарної сфери 

Результати навчання 

Символ 
ПРН 

Після успішного вивчення 
навчальної дисципліни 
здобувач вищої освіти буде: 

Методи 
викладання і 
навчання 

Методи оцінювання 
досягнення ПРН 

ПРНК02 
ПРНК05 
ПРНК09 

  демонструвати розуміння загальних 
принципів філософського мислення 

Лекції, практичні 
заняття, самостійне 

навчання 
 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях та 

на заліковому занятті 

ПРНК03 
  структурувати категоріальний 
апарат методології наукового 
дослідження 

Лекції, практичні 
заняття, самостійне 

навчання 
 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях та 

на заліковому занятті 

ПРНК03 
ПРНК05 
ПРНК09 
ПРНА09 

  знати основні методологічні підходи 
та методи пізнання 
 

Лекції, практичні 
заняття, самостійне 

навчання 
 
 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях та 

на заліковому занятті 

ПРНК02 
ПРНК03 
ПРНА03 
ПРНП04 

  формулювати власну цілісну, 
логічну й обґрунтовану методологічну 
позицію  
 

Лекції, практичні 
заняття, самостійне 

навчання 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях та 

на заліковому занятті 
 
 

ПРНК03 
ПРНА03 
ПРНА09 
ПРНП04 

 

  на високому професійному рівні 
вести наукові дискусії із 
застосуванням філософського 
категоріального апарату 
 

Лекції, практичні 
заняття, самостійне 

навчання 
 
 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях та 

на заліковому занятті 
 
 

 
 



Зміст навчання 

Тема 
зап/п 

 
Назва теми Посилання на ПРН 

модуля 
Л/ПЗ/СРЗ, год. 

(денна ф/н) 
Л/ПЗ/СРЗ, год. 

(заочна ф/н) 

Тема 1. 
 
 
 

Специфіка філософського 
знання. Філософія як 
методологія та форма синтезу. 
Проблеми пізнання та знання. 
Істина як центральна категорія 
пізнання. 

ПРНК02 
ПРНК05 

 
 

 2/2/10  1/2/13 

Тема 2. 
 
 
 

Діалектика як засіб 
філософського мислення, 
методологічна основа 
філософського мислення.  
Діалектика як система. Категорії 
діалектики. Закони діалектики 

ПРНК02 
ПРНК03 
ПРНА03 
ПРНА09 
ПРНП04 

6/4/10 1/2/14 

Тема 3. 
 
 
 

Підходи та методи 
філософського пізнання. 
Герменевтичний підхід та 
методи герменевтики 

ПРНК02 
ПРНК05 
ПРНА09 

 

2/2/10  0/1/13  

Тема 4. 
 
 
 

 
Підходи та методи 

філософського пізнання. 
Феноменологічний підхід. 

ПРНК02 
ПРНК05 
ПРНА09 

 
 

2/2/10 0/1/14 

Тема 5. 
 
 
 

Підходи та методи 
філософського пізнання. 
Системний підхід 

ПРНК02 
ПРНК05 
ПРНА09 

 2/2/10  1/0/14 

Тема 6. 
 
 
 
 

Підходи та методи 
філософського пізнання. 
Антропологічний підхід, 
філософсько-комунікативний 
аспект 

ПРНК02 
ПРНК03 
ПРНА03 
ПРНА09 
ПРНП04 

 2/2/10  1/0/14 

 
 
 
 
 

Список 
основної 
літератури 

1. Ґадамер Г.-Ґ.  Істина та метод. Основи філософскої герменевтики. Т.1.  К.: 
Юніверс, 2000. 464 с. 

2. Гуссерль Э.  Идеи к чистой феноменоменологии и феноменологической 
философии. Книга первая. М.: Академический Проект, 2009. 489 с. 

3. Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології.  Вип.  2 
(24). Герменевтика тексту та герменевтика долі. Одеса: Акваторія, 2015. 336 с. 

4. Ивакин А.А. Диалектическая философия: Монография.  Издание 2-е, 
переработанное и дополненное. Одесса: Фенікс; Університетська книга; М.: 
ТрансЛит, 2007. 440 с. 

5. Мерло-Понті М. Феноменологія сприйняття; [пер. з франц. Оксани Йосипенко, 
Сергія Йосипенка].  К. : Укр. центр духов. культури, 2001. 552 с. 

6. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М.: Академический  
Проект, 2008. 695 с. 

7. Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. М.: Мысль, 1978.  272 с.  
Цофнас А.Ю. Теория систем и теория познания. Монография.  Одесса: АстроПринт, 
1999. 308 с. 

 



Дотримання 
вимог 
академічної 
доброчесності 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: 
− самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 
освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 
індивідуальних потреб і можливостей); 

− посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 
тверджень, відомостей; 

− дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 
− надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 
інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА” визначено 
у Положенні про дотримання академічної доброчесності в НУ «ОЮА»: 
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya- 
akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua 

 
Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Лекційні заняття 5 
Практичні заняття 45 
Залік 50 
Всього 100 

 
 

100-бальною шкалою Шкала за 
ECTS 

За національною шкалою 
Екзамен залік 

90-100 (10-12) A Відмінно  
 
 

зараховано 

82-89 ( 8-9) B  
Добре 

74-81(6-7) C 

64-73 (5) D Задовільно  

60-63 (4) E Задовільно (достатньо) 

35-59 (3) Fx Незадовільно з 
можливістю повторного 

складання 

 
не зараховано 

1-34 (2) F Незадовільно з 
обов’язковим повторним 

курсом 
 
 

Вимоги викладача: 
вимоги до відвідування 
занять 

    
  Регулярне відвідування лекційних та практичних занять, попереднє 
ознайомлення з рекомендованою літературою. 
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