
Дичковська Оксана 
Ярославівна, асистент 

кафедри філософії. Автор трьох 

наукових статей з історико-

філософської проблематики. 

Викладає дисципліни: «Історія 
української культури», «Логіка». 

«Культурологія». Виконує обов’язки 
вченого секретаря юридичного 

факультету. 
 

ПСИХОЛОГІЯ 

Вивчення навчальної дисципліни «Психологія» 
спрямовано на забезпечення всебічної підготовки 

студентів, формування психологічно здорової 

особистості. Дисципліна містить теми, які допоможуть 
студентам оволодіти теорією і практикою психології, 

навчать застосуванню психологічних знань у своїй 
діяльності. Згідно зі стандартами МОН України 

дисципліна «Психологія» вивчається в обсязі 1 
кредиту (54 години) 

Викладачі, що викладають дисципліну: 

 Павленко Ігор 
Васильович, кандидат 

філософських наук, доцент, 
доцент кафедри філософії 

Державного ВНЗ «Національний 
гірничий університет». 

Автор 20 наукових публікацій 
з філософської проблематики.  

Очолює роботу Соціально-
психологічної служби НГУ. 

Викладає дисципліни: «Філософія», «Психологія», 
«Філософські проблеми наукових досліджень». 

Пазиніч Юлія 
Миколаївна, кандидат 

політичних наук, доцент, доцент 

кафедри філософії Державного ВНЗ 
«НГУ»,  

Автор навчального посібника 
«Психологія» (з грифом МОН), а 

також понад 70 публікацій в 
фахових та інших наукових 

виданнях. 

Викладає дисципліни «Логіка», 

«Психологія», «Соціальна психологія», «Педагогіка та 
психологія» для аспірантів, «Історія вчень про 

державу і право».  

 

 

Ярош Олексій 
Миколайович, 

кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософії 

Державного ВНЗ «Національний 
гірничий університет». 

Автор понад 10 наукових 
публікацій в фахових виданнях з 

філософської, політологічної та 
педагогічної проблематики.  

Викладає дисципліни: «Філософія», «Психологія», 

«Риторика».  

Осипова Любов 
Іванівна, 

старший викладач кафедри 
філософії Державного ВНЗ 

«Національний гірничий 
університет». 

Автор 30 публікацій. 
Викладач дисциплін 

«Психологія», «Педагогіка вищої 
школи», «Основи дидактики вищої 

школи»,  «Психологія вищої 
школи». 

 
РИТОРИКА 

Вивчення навчальної дисципліни «Риторика» 

спрямовано на забезпечення спеціалізованої 
підготовки студентів гуманітарних факультетів, а саме 

юридичної та економічних спеціальностей. Дисципліна 
містить теми, які допоможуть студентам оволодіти 

теорією і практикою риторики, навчать застосуванню 
ораторського мистецтва у своїй діяльності. Дисципліна 

«Риторика» вивчається в обсязі 1 кредиту (54 години). 
Дисципліну викладають:  

Ярош Олексій Миколайович, кандидат 

філософських наук, доцент кафедри філософії 
Державного ВНЗ «Національний гірничий 

університет». 

Галацька Валентина Леонідівна, кандидат 

філологічних наук, доцент.  
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КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ 

www.filosof.nmu.org.ua 

Перелік дисциплін за вибором, які 
читаються викладачами кафедри філософії 

ЕТИКЕТ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ, ЕСТЕТИКА 

Мета вивчення дисципліни «Етикет ділових 

відносин»: сформувати моральну культуру, цінності та 
норми професійної діяльності юриста й громадянина 

нашої держави. 

Мета вивчення дисципліни «Естетика»: 

формування естетичного виміру сприйняття світу буття 
людини та соціального середовища.  

Дисципліни «Етикет ділового спілкування» та 

«Естетика» викладають: 

Шабанова Юлія 

Олександрівна, доктор 

філософських наук, професор, 

завідувач кафедрою. Відмінник 

освіти України. Автор трьох 

монографій та трьох навчальних 

посібників з грифом МОН 

України, а також понад 100 

наукових публікацій в фахових 

виданнях з філософської та 

педагогічної проблематики.  

Науковий керівник трьох захищених 
кандидатських дисертацій за спеціальністю «Історія 

філософії». Виконує керівництво двох кандидатських 
та однієї докторської дисертацій. Сфера наукових 

інтересів: загальні питання історії філософії, проблеми 
середньовічної філософії, ірраціональні напрямки 

західноєвропейської філософії, а також питання 
сучасного світорозуміння та духовності.  

Викладає дисципліни: «Філософія», 

«Культурологія» «Історія філософії» для аспірантів, 

http://www.filosof.nmu.org.ua/


«Етика» для студентів юридичного факультету, 

«Методологія наукового пізнання» для магістрів. 

Громов Валерій 
Євгенович, кандидат 

філософських наук, доцент, доцент 
кафедри філософії. Автор 40 

наукових праць. Сфера наукових 
інтересів – проблеми теорії 

пізнання, світогляду, етики, 
естетики, релігієзнавства в 

історики-філософському та 
культурологічному контексті, які 

дозволяють побачити людину 
цілісно, в єдності різноманітних аспектів людського 

світовідношення. 

Викладає дисципліни «Культурологія», 
«Релігієзнавство», «Філософія», «Філософські 

проблеми наукового пізнання». 

 

Жадяєв Денис 
Володимирович, 

асистент кафедри філософії 

Державного ВНЗ «Національний 
гірничий університет». 

Автор 15 наукових публікацій, 
8 з яких видано у фахових 

виданнях, одне у міжнародному 
(Японія). Має виступи у 

міжнародних конференціях 
(Німеччина, Франція). З листопада 

2011 є членом Інституту освіти (Institute for Learning, 
UK).  

Викладає дисципліни: «Філософія» та «Етикет 
ділового спілкування». 

КУЛЬТУРОЛОГІЯ 

Вивчення навчальної дисципліни «Культурологія» 
спрямовано на забезпечення всебічної підготовки 

студентів, формування принципів консолідації та 
розвитку української нації, її історичної свідомості, 

традицій і культури. Згідно з цим вивчення дисципліни 
«Культурологія» сприяє розвитку і захисту здобутків 

культури, а глибоке опанування її цінностей є 
обов’язком громадянина, неодмінною умовою успішної 

діяльності фахівця будь-якого профілю. Згідно зі 
стандартами МОН України дисципліна «Культурологія» 

вивчається в обсязі 1 кредиту (54 години). 
  

Дисципліну «Культурологія» викладають: 

Шабанова Юлія Олександрівна, доктор 

філософських наук, професор, завідувач кафедрою. 

 
Тарасова Наталія 

Юріївна, 

кандидат філософських наук, 

доцент, доцент кафедри 
філософії Державного ВНЗ 

«Національний гірничий 
університет». 

Автор двох навчальних 
посібників у співавторстві, в тому 

числі, одного - з грифом МОН 

України, 22 наукових статей (15 
- у фахових виданнях) з філософської проблематики, 

26 публіцистичних статей з питань культури та 
мистецтва, 3 передмови до книг, близько 1000 

сценаріїв телепередач з проблем мистецтва. 
 

Викладає дисципліни: «Філософія», 
«Релігієзнавство», «Культурологія», «Історія 

української культури». 

 

    Журавльова Тетяна 
Володимирівна, 

кандидат філософських наук, 

доцент, доцент кафедри 

філософії. 

Співавтор учбового посібника 

з грифом МОН України, а також 
автор більше 20 наукових 

публікацій у спеціалізованих 
виданнях із філософської 

проблематики. Викладає 
дисципліни «Філософія», «Релігієзнавство», 

«Культурологія» для студентів усіх спеціальностей. 

Тарасова Наталія Юріївна, 
кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри філософії Державного ВНЗ «Національний 
гірничий університет». 

 
РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 

Мета вивчення даної дисципліни: вивчення 

закономірностей становлення, розвитку та 

функціонування релігії; дослідження її гносеологічних 

коренів; розкриття її функцій та соціальної ролі; 
пояснення природи віри як пізнавально-

психологічного феномену, а також розкриття 
взаємозв’язку релігієзнавства з іншими суспільними 

науками. 

Дисципліну викладають: 

 Захарчук Олексій 
Феліксович, 

кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософії. 
Автор біля 10 наукових праць з 

філософської проблематики. 
Викладає дисципліни: 

«Філософія», «Релігієзнавство» для 
студентів усіх форм навчання. 

А також: 

Громов Валерій Євгенович, кандидат філософських 
наук, доцент, доцент кафедри філософії 

Журавльова Тетяна Володимирівна, кандидат 
філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії. 

Тарасова Наталія Юріївна, кандидат філософських 
наук, доцент, доцент кафедри філософії 

 
ЛОГІКА 

Вивчення навчальної дисципліни «Логіка» спрямовано 

на забезпечення підготовки студентів юридичного та 
економічних факультетів. «Логіка» є невід'ємною 

частиною вищої освіти в цілому. Дисципліна містить 
теми, які допоможуть студентам оволодіти теорією і 

практикою логіки, навчать застосуванню знань, які 
складають базу для опанування інших дисциплін як 

спеціальних, так і філософського напряму, а також 
повинні сприяти формуванню абстрактно-

теоретичного мислення при вирішенні конкретних 
соціальних, наукових та інших завдань. Дисципліна 

«Логіка» вивчається в обсязі 1,5 кредиту (81 години). 
Дисципліну викладають: 

Жижченко Валерій 
Петрович, кандидат 

філософських наук, доцент, 

доцент кафедри філософії 
Державного ВНЗ «Національний 

гірничий університет». 
Автор біля 20 наукових 

публікацій з філософської 
проблематики.  

Викладає дисципліни: 
«Філософія», «Релігієзнавство», «Логіка», 

«Філософські проблеми наукового пізнання». 

 


