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Освітня 
програма 

Рівень вищої 
освіти 

Форма 
навчання 

Курс 
вивчення 

Семестр 
вивчення 

Кількість кредитів 

 
    Філософія 

Третій 
(освітньо- 
науковий) 

рівень 

Денна 2 3 5 

Заочна 2 3 5 

 
 
 
Викладачі 
навчальної 
дисципліни 

Шамша Ігор Володимирович 
проведення лекційних/практичних занять  

доцент кафедри філософії, доцент, к.філос.н.,  
контактний телефон: +380971724800 

контактна електронна адреса: igorvshamsha@gmail.com 

 

Короткий 
опис 

навчальної 
дисципліни 

Сьогодення вимагає від науковців та філософів орієнтованості досліджень 
на людину, розуміння людиновимірності світу. Особлива увага приділяється 
людині як головному предмету будь-якого справжнього філософського 
дослідження. 

 
Мета 
навчальної 
дисципліни 

      Надати уявлення про комунікативну етику як практичну філософію. 
 

 
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: 

ПРНК01 
застосувати сучасні інформаційні технології для пошуку, обробки та організації 
наукової інформації 

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 

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

ПРНК08 інтерпретувати специфічні риси сучасної філософії як форми світогляду 

ПРНК09 розрізнити сучасні філософські течії та узагальнювати їх антропологічний вимір 

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

ПРНА02 захищати власні наукові результати 

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

ПРНА06 пояснювати фундаментальні аспекти філософування крізь призму ідей про 
плюралізм культур та цивілізацій 

ПРНА08 концептуалізувати історичні відомості про вітчизняну філософську традицію та 
поширювати ідеї наступності та оновлення в українській філософській думці 

ПРНА09 співвіднести європейську філософську традицію з особливостями сучасної 
української філософії 

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 

ПРНА12 формувати відповідні концепції щодо особливостей буття філософії за доби 
глобалізації 

ПРНП01 керувати науковим проектом 

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 

ПРНК01 
застосувати сучасні інформаційні 
технології для пошуку, обробки та 
організації наукової інформації 

Лекції, практичні 
заняття, самостійне 

навчання 
 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях 

ПРНК02 
інтерпретувати сучасні гуманітарні 
дискурси 

Лекції, практичні 
заняття, самостійне 

навчання 
 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях  

ПРНК03 
розробити та застосувати наукову 
методологію дослідження 

Лекції, практичні 
заняття, самостійне 

навчання 
 
 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях 

ПРНК05 

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

Лекції, практичні 
заняття, самостійне 

навчання 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях 

ПРНК07 

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

Лекції, практичні 
заняття, самостійне 

навчання 
 
 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях 

ПРНК08 інтерпретувати специфічні риси 
сучасної філософії як форми 
світогляду 

Лекції, практичні 
заняття, самостійне 

навчання 
 
 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях 

ПРНК09 розрізнити сучасні філософські 
течії та узагальнювати їх 
антропологічний вимір 

Лекції, практичні 
заняття, самостійне 

навчання 
 
 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях,  



 

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

Лекції, практичні 
заняття, самостійне 

навчання 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях,  

ПРНА02 захищати власні наукові результати 
Лекції, практичні 

заняття, самостійне 
навчання 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях  

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

Лекції, практичні 
заняття, самостійне 

навчання 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях  

ПРНА06 

пояснювати фундаментальні 
аспекти філософування крізь 
призму ідей про плюралізм культур 
та цивілізацій 

Лекції, практичні 
заняття, самостійне 

навчання 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях  

ПРНА08 концептуалізувати історичні 
відомості про вітчизняну 
філософську традицію та 
поширювати ідеї наступності та 
оновлення в українській 
філософській думці 

Лекції, практичні 
заняття, самостійне 

навчання 
 
 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях 

ПРНА09 співвіднести європейську 
філософську традицію з 
особливостями сучасної української 
філософії 

Лекції, практичні 
заняття, самостійне 

навчання 
 
 
 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях  

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

Лекції, практичні 
заняття, самостійне 

навчання 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях  

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

Лекції, практичні 
заняття, самостійне 

навчання 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях  

ПРНА12 формувати відповідні концепції 
щодо особливостей буття філософії 
за доби глобалізації 

Лекції, практичні 
заняття, самостійне 

навчання 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях 

ПРНП01 керувати науковим проектом 
Лекції, практичні 

заняття, самостійне 
навчання 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях  

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

Лекції, практичні 
заняття, самостійне 

навчання 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях  



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

Лекції, практичні 
заняття, самостійне 

навчання 

Поточне оцінювання 
на практичних заняттях 

 
 

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. 

 
 

Комунікативна практична 
філософія: предмет та його 
координація щодо традиційної 
етики 

РН1, РН2, РН3, РН4, 
РН5, РН6, РН7, РН8, 

РН9, РН10, РН11, 
РН12, РН13, РН14, 
РН15, РН16, РН17, 

РН18, РН19  

 2/2/10  2/2/14 

Тема 2. 
 
 
 

Комунікативний поворот у 
філософії (К.-О.Апель, 
Ю.Габермас, В.Гьосле, 
Г.Йонас) 

РН1, РН2, РН3, РН4, 
РН5, РН6, РН7, РН8, 

РН9, РН10, РН11, 
РН12, РН13, РН14, 
РН15, РН16, РН17, 

РН18, РН19  

4/2/10 2/-/14 

Тема 3. 
 
 
 

Комунікативна філософія К.-
О.Апеля 

РН1, РН2, РН3, РН4, 
РН5, РН6, РН7, РН8, 

РН9, РН10, РН11, 
РН12, РН13, РН14, 
РН15, РН16, РН17, 

РН18, РН19  

2/2/10 -/-/14 

 
Тема 4. 

 
 
 
 
 

Ю.Габермас: теорія 
комунікації 

РН1, РН2, РН3, РН4, 
РН5, РН6, РН7, РН8, 

РН9, РН10, РН11, 
РН12, РН13, РН14, 
РН15, РН16, РН17, 

РН18, РН19  

4/2/10 -/-/16 

 
Тема 5. 

 
 
 
 
 

Діалектика стратегічної та 
комунікативної 
раціональностей 

РН1, РН2, РН3, РН4, 
РН5, РН6, РН7, РН8, 

РН9, РН10, РН11, 
РН12, РН13, РН14, 
РН15, РН16, РН17, 

РН18, РН19  

2/2/10 -/-/14 

Тема 6. 
 
 
 

Комунікація, життєвий світ, 
дискурс 

РН1, РН2, РН3, РН4, 
РН5, РН6, РН7, РН8, 

РН9, РН10, РН11, 
РН12, РН13, РН14, 
РН15, РН16, РН17, 

РН18, РН19  

4/2/10 -/-/16 

Тема 7. 
 
 
 
 

Комунікативне обґрунтування 
моралі 

РН1, РН2, РН3, РН4, 
РН5, РН6, РН7, РН8, 

РН9, РН10, РН11, 
РН12, РН13, РН14, 
РН15, РН16, РН17, 

РН18, РН19  

4/210 -/-/14 



Тема 8. 
 
 
 

Дискурсивна теорія 
суспільства 

РН1, РН2, РН3, РН4, 
РН5, РН6, РН7, РН8, 

РН9, РН10, РН11, 
РН12, РН13, РН14, 
РН15, РН16, РН17, 

РН18, РН19  

4/2/10 -/-/14 

Тема 9. 
 
 
 
 

Комунікативна трансформація 
економічної теорії 

РН1, РН2, РН3, РН4, 
РН5, РН6, РН7, РН8, 

РН9, РН10, РН11, 
РН12, РН13, РН14, 
РН15, РН16, РН17, 

РН18, РН19  

2/2/10 -/-/14 

Тема 10. 
 
 

Комунікативна етика та 
екологія: відповідальність за 
збереження природи 

РН1, РН2, РН3, РН4, 
РН5, РН6, РН7, РН8, 

РН9, РН10, РН11, 
РН12, РН13, РН14, 
РН15, РН16, РН17, 

РН18, РН19  

2/2/10 -/-/14 

 
 
 
 
 

Список 
основної 
літератури 
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// Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. Підручник. – К.: 
Лібра, 1999. – С.413–455. 
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практична філософія. Підручник. – К.: Лібра, 1999. – С.355–372. 
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практична філософія. Підручник. – К.: Лібра, 1999. – С.372–395. 

5. Габермас Ю. Дії, мовленнєві акти, мовленнєві інтеракції та життєвий світ 
/ Ю.Габермас // Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. 
Підручник. – К.: Лібра, 1999. – С.287–325. 

6. Габермас Ю. Єдність розуму в розмаїтті його голосів / Ю.Габермас // 
Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. Підручник. – К.: 
Лібра, 1999. – С.255–287. 

7. Габермас Ю. Мораль і моральність. Чи стосуються гегелівські 
заперечення Канта також і дискурсивної етики? / Ю.Габермас // 
Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. Підручник. – К.: 
Лібра, 1999. – С.325–346. 

8. Габермас Ю. Про суб’єкта історії. Деякі міркування щодо хибних 
альтернатив / Ю.Габермас // Єрмоленко А.М. Комунікативна практична 
філософія. Підручник. – К.: Лібра, 1999. – С.346–355. 

9. Гьосле В. Практична філософія в сучасному світі / Вітторіо Гьосле / Пер. 
з нім., примітки та післямова Анатолія Єрмоленка. – Київ: Лібра, 2003. – 
248 с. 

10. Гьосле В. Трансцендентальна прагматика як фіхтеанство 
інтерсуб’єктивності / В. Гьосле // Єрмоленко А.М. Комунікативна 
практична філософія. Підручник. – К.: Лібра, 1999. – С.455–474. 

11. Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. Підручник / 
Анатолій Миколайович Єрмоленко. – К.: Лібра, 1999. – 448 с. 

12. Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної 
цивілізації / Пер. з нім. А.Єрмоленко, В.Єрмоленко. – К.: Лібра, 2001. – 
400 с. 



13. Маєр-Абих К.М. Повстання на захист природи. Від довкілля до 
спільносвіту / Клаус Міхаель Маєр-Абіх / Пер. з нім., примітки, 
післямова Анатолія Єрмоленка. – Київ: Лібра, 2004. – 196 с. 

14. Сумарокова Л.Н. Юридическая логика: коммуникативная концепция / 
Л.Н.Сумарокова. – Одесса: «Феникс», 2015. – 204 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 35 
Написання есе 10 
Екзамен 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 (достатньо) 

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. 
Підготовка за курсом наукової доповіді та есе. 

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