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Освітня
програма
«Право»

Рівень вищої освіти

Форма
навчання

Курс
вивчення

Початковий (короткий
цикл) рівень

Денна

1

Семестр
вивчення

2

Кількість
кредитів

3\90

Смазнова Ірина Сергіївна
лектор/семінарист, проведення
лекційних/практичних занять
зав. кафедри філософії, доцент, д.ю.н.
контактний телефон: 0672784828
контактна електронна адреса: Irinna502@gmail.com

Викладачі
навчальної
дисципліни

Короткий опис
навчальної
дисципліни

Філософське осягнення людини і світу. Формування філософсько-правового
мислення та категоріально-понятійного апарату наукового дослідження.

Мета
навчальної
дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «філософія» є підготовка
висококваліфікованих фахівців, які сполучатимуть фундаментальну
професійну підготовку із плюралістичним мисленням та високою
методологічною культурою творчого пізнання й практичною діяльністю.

Мова
викладання

Українська

Навчальне навантаження

Денна форма

Лекції, год. Практичні заняття, год. Самостійна робота,
год.

16

18
Результати навчання

Після у
успішного завершення цього
СимволспішноПісля
ПРН
модуля здобувач вищої освіти буде:
ПРНК01
відтворювати концептуальні знання,
набуті у процесі навчання та
професійної діяльності, включаючи
знання сучасних досягнень

56

Обсяг,
кредити
ЄКТС
3\90

Методи
викладання і
навчання

Методи оцінювання
досягнення ПРН

Усне опитування,
лекції, практичні,
виконання завдань
самостійне навчання,
винесених на
консультація
самостійну роботу,
викладача
екзамен
Усне опитування,
лекції, практичні,
виконання завдань
самостійне навчання,
винесених на
консультація
самостійну роботу,
викладача
екзамен

ПРНК02

розуміти та інтерпретувати основні
теорії, принципи, методи і поняття у
навчанні та професійній діяльності

ПРНК 03

обгрунтовувати шляхи вирішення
правових проблем, шляхи вибору і
застосування базових методів

лекції, практичні,
самостійне навчання,
консультація
викладача

Усне опитування,
виконання завдань
винесених на
самостійну роботу,
екзамен

ПРНА02

застосовувати знання в практичних
ситуаціях і розв’язувати складні
непередбачувані задачі і проблеми у
галузі права та в процесі навчання

лекції, практичні,
самостійне навчання,
консультація
викладача

Усне опитування,
виконання завдань
винесених на
самостійну роботу,
екзамен

Зміст навчання
Тема за п/н
Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Назва теми
Філософія, коло її проблем та роль у
суспільстві

Історико-філософський вступ
Основні теоретичні фундаментальні
проблеми ( онтологія, гносеологія,
методологія)
Філософське розуміння суспільства.
Соціальна філософія

Посилання на ПРН
модуля
ПРНК01,
ПРНК02
ПРНК01,

Л/ПЗ/СРЗ, год.
(денна ф/н)
2/4/5

2/2/9

ПРНК02
ПРНК01,
ПРНК02,
ПРНК03
ПРНК01,
ПРНК02

4/4/9

2/2/6

Філософія як система суспільних відносин
Тема 5

Тема 6

Тема 7

ПРНК01,
ПРНК02

Культура та цивілізація. Цінності як
ПРНК01,
визначальні характеристики людського буття
ПРНК02
Соціальний прогрес та перспективи розвитку ПРНК01,
суспільства
ПРНК02,

2/2/9

2/2/9

2/2/9

ПРНА02

1. Андрущенко В. П. Соціальна філософія : підруч. для вищ. навч. закл. :
історія, теорія, методологія / В. Андрущенко, Л. Губерський, М.
Михальченко. 4-е вид., виправл. та доповн. Київ : Юрінком Інтер, 2016. 532 с.
2. Бондаревич, І. М. Філософія : навч. посібник : рекомендовано МОН України
/ І. М. Бондаревич. Київ : Алерта, 2013. 240 с.
3. Габрієлян О.А. Філософія історії : підручник : рекомендовано МОН
України / О.А. Габрієлян, І.І. Кальной, О.П. Цвєтков. Київ : Академвидав,
2010. 216 с
4. Данильян О. Г. Філософія : підручник : рекомендовано МОН України / О. Г.
Данильян, О. П. Дзьобань; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. Харків : Право,
2015.
5. Кремень В.Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції : Підручник / В.Г.
Список
Кремень, В.В. Ільїн. Київ : Книга, 2005. 528 с.
основної
6. Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі :
літератури
монографія / В. Г. Кремень. 2-е вид. Київ : Знання України, 2011. 520 с.
7. Лозовой В.О. Філософія. Логіка. Етика. Естетика : підручник :
рекомендовано МОН України / В.О. Лозовой, С.М. Пазиніч, О.С. Пономарьов.
Харків : Право, 2009. 576 с.
8. Петрушенко В. Л. Філософія : навч. посіб. : рекомендовано МОН України /
Петрушенко В. Л. 5-те вид., стер. Львів : Новий-Світ-2000, 2016. 504 с.
9. Розова Т. В. Чорна Л. В. Людина. Культура. Філософія (проблема людини в
європейській філософії). Книга 1: Підручник. Київ-Одеса: «Освіта України»,
2015. 212 с.
10. Філософські аспекти дослідження каузальності в соціально-гуманітарній
сфері : колективна монографія / О. М. Єременко, О. В. Соловйов, І. С. Піляєв та
ін. ; за ред. О. М. Єременка. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021.
Дотримання
вимог
академічної
доброчесності

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна доброчесність - це
сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають
керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, икладання та
провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до
результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
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-prodotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
Навчальне навантаження здобувача вищої освіти
Середня кількість год. на
кожен вид (денна форма)

Види навантаження

Кількість кредитів/год

3/90 год.

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:

34

●

лекційні заняття, год.

16

●

практичні заняття, год.

18

●

семінарські заняття, год.

-

●

лабораторні заняття, год.

-

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.:

56

●

контрольні роботи, к-сть/год.

-

●

індивідуальне науково-дослідне завдання, год.

-

●

підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год.

56

Екзамен
Залік

+
Шкала оцінювання

Оцінка

Бали

A

90-100

B

82-89

C

75-81

D

67-74

E

60-66

Fx

35-59

F

1-34

Опис
Відмінно
Добре
Добре
Задовільно
Задовільно (достатньо)
Незадовільно з можливістю повторного
складання
Незадовільно з обов’язковим повторним
курсом

