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Силабус навчальної дисципліни 

«ФІЛОСОФІЯ ПРАВОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ» 

 

Спеціальність: 033 «Філософія» 

Галузь знань: 03 «Гуманітарні науки» 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Весняний 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 світової філософії правової 

комунікації, ретроспективи її становлення та ґенези в історико-

культурному процесі, отримання вмінь їхнього самостійного 

застосовування в безпосередній практичній та науковій діяльності. 

Навчальна дисципліна «Філософія правової комунікації» є 

теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, 

що сприяють формуванню науково-світоглядних засад магістра 

філософії, озброюють його методологічною культурою, 

необхідною для ефективної духовно-практичної діяльності, вміння 

вести науково-дослідну роботу відповідно до вимог сучасної 

науки. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Філософія правової 

комунікації» студенти оволодіють основними положеннями 

філософії правової комунікації, набудуть здатності на високому 

теоретико-методологічному рівні розв’язувати проблеми буття 

права у соціумі. Застосування набутих знань дозволить чітко, 

послідовно й логічно-грамотно обґрунтовувати, аргументувати та 

ілюструвати теоретичні положення правової комунікації 

конкретними прикладами, які пов’язані з професійною діяльністю 

магістрів філософії. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Опанувавши навчальну дисципліну, студенти набудуть такі 

компетентності: 

- здатність на основі ґрунтовного знання філософії правової 

комунікації формувати самостійний стиль мислення, свою 

власну позицію; 

- вміння застосовувати набуті знання при аналізі нагальних 

проблем права сьогодення; 

- здатність використовувати теоретичні знання в професійній 

діяльності; 

- вміння самостійно аналізувати онтологічні, гносеологічні  

та методологічні проблеми правової комунікації; 

- здатність чітко, послідовно й логічно грамотно будувати 

свої міркування та переконливо робити раціональні 

висновки; 

- вміння логічно правильно поділяти, класифікувати, 



визначати поняття; 

- здатність інтегрувати одержані знання для розвитку 

національної культури; гуманізму, демократії та особистого 

самовдосконалення. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Дисципліна «Філософія правової комунікації» навчає 

аналітичному мисленню та рефлексії правової комунікації у 

сучасному глобалізованому світі.   

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

- поняття та форми правової комунікації; 

- право і правова комунікація у детермінанті суспільних 

відносин; 

- вплив правової культури на правову комунікацію; 

- аксіологічні аспекти правової комунікації; 

- рецепція правової комунікації у класичних та 

посткласичних філософсько-правових теоріях; 

- конструктивістська парадигма правової комунікації; 

- соціально-психологічні виміри правової комунікації; 

- постмодерністський тип мислення та його вплив на правову 

комунікацію; 

- глобалізація права і правової комунікації. 

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-правових гуманітарних наук. 

Пореквізити Знання з «Філософії правової комунікації» носять соціально-

правовий характер і застосовні при вивченні дисциплін «Філософія 

політичної 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. Алексеева И.Ю., Сидоров А.В., Шклярик Е.Н. Этические 

проблемы развития информационных технологий – М., 2007. 

2. Стеблина Н.О. Етика у сфері соціальних комунікацій 

(професійні стандарти у журналістиці, рекламі та PR) : Навчально-

методичний посібник / Н. Стеблина. – Л.: ПАІС, 2014. – 228 с. 

3. Яскевич Я.С., Кузнецова Л.Ф., Барковская А.В. Ценностные 

ориентиры современной науки и перспективы цивилизационного 

развития. Гл. 1 – Мн., 1996. 

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 правової комунікації» 

розроблена доцентом Орденовим Сергієм Сергійовичем в рамках 

ОПП «Філософія комунікації». Оригінальність навчальної 

дисципліни становить 100%. 

Лінк на дисципліну  
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