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Освітня 
програма 

Рівень вищої 
освіти 

Форма 
навчання 

Курс 
вивчення 

Семестр 
вивчення 

Кількість кредитів 

 
     Філософія 

Третій 
(освітньо- 
науковий) 

рівень 

Денна 2 4 5 

Заочна 2 4 5 

 
 
 
Викладачі 
навчальної 
дисципліни 

Сумарокова Людмила Миколаївна 
проведення лекційних занять 

доцент кафедри філософії, доцент, кандидат філософських наук,  
контактний телефон: +380965959002 

контактна електронна адреса: l.n.sumarokova@gmail.com 
 

 

Короткий 
опис 

навчальної 
дисципліни 

      Філософія як область знання, що репрезентує себе у професійних 
комунікативних дискурсах. При цьому враховується багатоваріантність самої 
філософії та різноманіття суб’єктів комунікації. 

 
Мета 
навчальної 
дисципліни 

Обґрунтувати ідею діалогічності філософії, а також  засвоїти загальні 
характеристики філософського діалогу (конфліктність, відкритість, рівність 
сторін) 

 
Мова 
викладання 

українська 

 
 

Навчальне 
навантаження 

Лекції, 
год. 

Практичні заняття, 
год. 

Самостійна 
робота, год. 

Обсяг, 
кредити 
ЄКТС 

Денна форма 30 20 100 5 

Заочна форма 4 2 144 5 

 

Зв’язок з програмними результатами навчання 

Шифр 
РН 

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

mailto:l.n.sumarokova@gmail.com


ПРНК02 інтерпретувати сучасні гуманітарні дискурси 

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

ПРНК06 продемонструвати інтегральне розуміння закономірностей та тенденцій розвитку 
філософії, логіки, етики, релігієзнавства,соціальної філософії та філософії історії,  
філософії права, релігії та політики як фундаментальних сфер осмислення буття людини та 
суспільства 

ПРНК07 пояснювати та класифікувати різні прояви філософських ідей на рівні національних 
філософських систем та у філософському дискурсі взагалі 

ПРНК10 орієнтуватися у різних типах світоглядів, розрізнювати наслідки і перспективи 
світоглядних пропозицій у ситуації світоглядного плюралізму; 

ПРНА02 захищати власні наукові результати 

ПРНА10 ідентифікувати та поширювати надбання української філософської думки у контексті 
розгортання європейської філософської традиції 

ПРНА11 узагальнювати закономірності розвитку філософії в Україні та прогнозувати її подальші 
зміни 

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

ПРНП05 вдосконалити існуючі філософські, теоретичні, історичні та компаративістські концепти, 
конструкти та теорії 

Результати навчання 

Символ 
ПРН 

Після успішного вивчення 
навчальної дисципліни 
здобувач вищої освіти буде: 

Методи 
викладання і 
навчання 

Методи оцінювання 
досягнення ПРН 

ПРНК02 
ПРНП04 
ПРНК10 

Засвоїти  та застосовувати основні 
принципи філософської комунікації 
 

Лекції, практичні 
заняття, самостійне 

навчання 
 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях,  

залік 

ПРНП05 
ПРНК10 

З’ясувати комунікативну природу 
філософського знання та 
поліфонічність фундаментальних 
питань та відповідей при розв’язанні 
філософських проблем 

Лекції, практичні 
заняття, самостійне 

навчання 
 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях, 

залік 
 

ПРНК05 
ПРНА02 

 
 

Набути навички логічно грамотної 
презентації власної точки зору 
 
 

Лекції, практичні 
заняття, самостійне 

навчання 
 
 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях, 

написання есе, залік 
 
 

ПРНК07 
ПРНА02  

Набути навички оцінки якості 
аргументів як власних так і аргументів 
інших комунікантів 

Лекції, практичні 
заняття, самостійне 

навчання 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях, 

написання есе, залік 

ПРНА02 
 
 

Навчитися розпізнавати типові 
помилки у аргументації 
 
 

Лекції, практичні 
заняття, самостійне 

навчання 
 
 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях, 

залік 
 
 

ПРНК06 
ПРНК07 
ПРНК08  

 

Застосовувати принцип філософської 
толерантності та рівності в умовах 
комунікації представників різних 
філософських напрямків 

Лекції, практичні 
заняття, самостійне 

навчання 
 
 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях, 

написання есе, залік 
 
 



ПРНК02 
ПРНК03 
ПРНА10 
ПРНА11 
ПРНП05 

Узагальнювати закономірності 
сучасних тенденцій розвитку філософії 
та логіки 
 
 

Лекції, практичні 
заняття, самостійне 

навчання 
 
 
 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях, 

залік 
 
 
 

ПРНК05  
ПРНП04 

 

Вміння визначити рівень 
абстрагування філософського поняття 
та методи їх експлікації  
 

Лекції, практичні 
заняття, самостійне 

навчання 
 
 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях, 

залік 
 
 

 
 

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 
Діалогічність філософії та 
поліфонія філософських вчень 
(загальна частина). 

ПРНК06 
ПРНК07 

 
2/2/6 2/0/8 

Тема 2 Множинність філософських 
систем та проблема вибору. 

ПРНК06 
ПРНК07 2/0/8 0/0/10 

Тема 3 
 
 

Проблема взаєморозуміння, 
конкуренції та вибору у 
філософії. 
 
 

ПРНК02  
ПРНК06 
ПРНА10  
ПРНА11  
ПРНП05 

2/0/6 0/0/10 

Тема 4 
 
 

Способи подання  інформації у 
філософській комунікації. 
Проблема формалізації. 
 

ПРНК02  
ПРНК10 
ПРНП04 

2/2/6 0/1/10 

Тема 5 
 

Проблеми розуміння у 
філософському спілкуванні.  
 

ПРНК07 
ПРНК10 
ПРНП05 

2/2/8 1/0/8 

Тема 6 
 

Робота з ключовими термінами. 
Способи експлікації термінів. 
 
 

ПРНК05 
 ПРНА02 
ПРНП04 

2/2/6 1/0/8 

Тема 7 

Визначення, його структура та 
основні логічні вимоги до 
визначення. Типові недоліки 
визначень. 

ПРНК05  
 ПРНП04 2/2/6 0/0/10 

Тема 8 
 

Категорії філософії, їх структура 
та особливості. 
 

ПРНК02  
ПРНА10  
ПРНА11  
ПРНП05 

2/2/8 0/1/10 

Тема 9 
 

Функціонування категорій у 
філософських комунікаціях.  
Філософська категорія як концепт 
культури.  
 

ПРНК02  
ПРНК06 
ПРНА10  
ПРНА11 
ПРНП05 

2/2/6 0/0/10 

Тема 10 
 

Проблема якості аргументації у 
філософських дискурсах. 
 
 

ПРНК07 
 ПРНА02 2/2/6 0/0/10 



Тема 11 
 
 

Співвідношення раціонального, 
позараціонального та 
ірраціонального у філософській 
комунікації   
 

ПРНК02 
ПРНК06 
ПРНК10 
ПРНП04 
ПРНП05 

2/2/8 0/0/10 

Тема 12 
 

Види аргументації у філософії 
 
 

ПРНК05  
ПРНК07 
ПРНА02 

2/2/6 0/0/10 

Тема 13 
 
 

Логіка як фактор саморегуляції у  
розвитку філософії 
 
 

ПРНК02  
ПРНА10 
 ПРНА11  
ПРНП05 

4/0/8 0/0/10 

Тема 14  
 
           

Принципи та заборони в 
філософській комунікації   
 
                                                  

ПРНК02 
 ПРНК10 
ПРНП04 

2/0/6 0/0/10 

Тема 15 

Типові помилки у філософській 
аргументації. Співвідношення 
прийняття та неприйняття 
аргументів Іншого у філософській 
комунікації. 
 

ПРНК07 
 ПРНА02 2/0/6 0/0/10 

 
 

 
 
 
 

Список 
основної 
літератури 

1. Ішмуратов А. Т. Вступ до філософської логіки : Підручник для вузів. К. : Абрис, 
1997. 350 с. 

2. Конверский, А.Е. Теория и ее обоснование : монография . К. : Центр практ. 
философии, 2000. 180 с. 

3. Кримский С.Б. Запити філософських . К.: ПАРАПАН, 2003. 240 с. 
4. Пирс Ч. С. Логические основания теории знаков . пер. с англ.: В. В. Кирющенко, 

М. В. Колопотина. СПб. : Алетейя, 2000. 352 с. 
5. Политики знания и научные сообщества /П ред. В. Кебуладзе. Вильнюс: ЕГУ, 

2015. 210 с. 
6. Попов П.С. Развитие логических идей от античности до эпохи Возрождения. М. 

: Изд-во МГУ им. М.В. Ломоносова, 1974. 222 с. 
7. Сумарокова Л.Н. Юридическая логика: коммуникативная концепция. 

Монография. Одесса: Феникс, 2015. 204 с. 
8. Философия и логика Львовско-Варшавской школы / сост. В.А. Смирнов, В.Л. 

Васюков ; пер. на рус. В.Л. Васюков, Б.Т. Домбровский. М. : РОССПЭН, 1999.  408 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 

 

http://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-


Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Лекційні заняття 5 
Практичні заняття 35 
Написання есе 10 
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. 
 

 
 
 
 


	СИЛАБУС

