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Силабус навчальної дисципліни 

«ФІЛОСОФІЯ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ» 

 

Спеціальність: 033 «Філософія» 

Галузь знань: 03 «Гуманітарні науки» 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредитів (90 годин)  

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Метою викладання дисципліни є освоєння студентами основних 

концепцій, понять, методів і підходів світової філософії політичної 

комунікації, ретроспективи її становлення та ґенези в історико-

культурному процесі, отримання вмінь їх самостійного 

використання в безпосередній практичній та науково-

дослідницькій діяльності, навичок орієнтації у надскладному світі 

політичної комунікації на основі вироблення сучасного науково-

філософського світогляду. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Філософія 

політичної комунікації» студенти набудуть здатності на високому 

теоретико-методологічному рівні формувати самостійний стиль 

мислення, аргументовано і переконливо відстоювати свою власну 

позицію, розв’язувати політичні проблеми сьогодення. 

Застосування набутих знань дозволить чітко, послідовно й логічно-

грамотно будувати свої міркування, формувати переконливо-

раціональні висновки стосовно трансформацій політичного буття, 

робити аналітичні політичні прогнози, самостійно аналізувати 

антропологічні, онтологічні, гносеологічні, методологічні та інші 

проблеми політичної комунікації.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Опанувавши навчальну дисципліну, студенти набудуть такі 

компетентності: 

- здатність використовувати теоретичні знання в професійній 

діяльності; 

- вміння застосовувати сучасну соціально-філософську 

методологію для аналізу політичних подій; 

- робити політичні прогнози та науково-обґрунтовані 

висновки щодо політичних процесів і явищ; 

- вибудовувати стратегію і тактику реалізації політичної 

комунікації; 

- вміння логічно-правильно поділяти, класифікувати та 

визначати політичні поняття; 

- здатність чітко, послідовно й логічно-грамотно будувати 

свої міркування; 

- вміння застосовувати набуті знання при аналізі нагальних 

політичних проблем сьогодення. 

Як можна користуватися Дисципліна «Філософія політичної комунікації» навчає 



набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

аналітичному мисленню та рефлексії політичних процесів і 

комунікаційних явищ сучасного глобалізованого світу.   

Навчальна логістика Зміст дисципліни 

Модуль 1. «Філософська рецепція класичної політичної 

комунікації»: 

- політична комунікація в історичному процесі; 

- філософські аспекти політичної комунікації: від Античності 

до Середньовіччя та Відродження; 

- формування класичного філософсько-політичного 

дискурсу; 

- некласичні виміри політичної комунікації. 

Модуль 2. «Посткласичні виміри політичної комунікації»:  

- неокласична політична комунікація (Франкфуртська 

критична школа та теорія комунікативної дії); 

- соціально-політичний простір та феномен комунікації 

(Фуко, Бурдье); 

- семіотико-комунікативний підхід до політичного дискурсу; 

- інформатизація політичного комунікативного простору; 

- політична комунікація в епоху Постмодерну: глобалізація 

та альтерглобальна опозиція. 

Види занять: 

лекції, практичні заняття, творчі студії, дистанційні Он-лайн 

заняття. 

Методи навчання: 

проблемна дискусія, мозкова атака, кейс-презентація тощо. 

Форми навчання: 

очна, заочна, дистанційна. 

Пререквізити Загальні знання з основ соціально-політичних гуманітарних наук. 

Пореквізити Знання з «Філософії політичної комунікації» носять соціально-

політичний характер і застосовні при вивченні дисциплін 

«Філософія правової комунікації», «Теоретичні засади філософії 

комунікації», «Філософія психології комунікації», «Філософія 

комунікації та міжнародна діяльність», «Комунікативні технології 

в інформаційному суспільстві» тощо. Знання та вміння, отримані 

під час вивчення даної навчальної дисципліни, використовуються 

у подальшому при вивченні багатьох наступних дисциплін 

професійної підготовки студента спеціальності 033 «Філософія». 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

1. Назарчук А.В. Теория коммуникации в современной 

философии. – М.: Програсс-Традиция, 2009.  – 320 с. 

2. Бард А. Netoкратия: Новая правящая элита и жизнь после 

капитализма: Пер.с англ. СПб., 2004. 

3. Потятник Б.В. Філософія масової комунікації. – Л.: ПАІС, 

2003. – 194 с. 

4. Репозитарій НАУ: http://er.nau.edu.ua:8080/submit 

5. НТБ НАУ: http://www.lib.nau.edu.ua/main 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор, слайди. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування, творчі завдання, аналіз політичних текстів, 

промов, творів літератури, відео архівів тощо. 

Кафедра Кафедра філософії 

Факультет Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій 

http://er.nau.edu.ua:8080/submit
http://www.lib.nau.edu.ua/main/


 

Викладач(і)  

 

 

 

 

 

ОРДЕНОВ Сергій Сергійович 

 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: кандидат філософських наук 

Профайл викладача: 

https://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ordenov 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211786100 

https://nau-

ua.academia.edu/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D

0%B9%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D

0%B2 

Тел.: 044 406-74-01 

E-mail:  
serhii.ordenov@npp.nau.edu.ua 
ordenov@nau.edu.ua 

Робоче місце: 

8.1005 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Філософії політичної комунікації» 

розроблена доцентом Орденовим Сергієм Сергійовичем в рамках 

ОПП «Філософія комунікації». Оригінальність навчальної 

дисципліни становить 100%. 

Лінк на дисципліну  
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