




ВСТУП 

1.Мета дисципліни – розширення знань при розв’язанні комплексних завдань з 

урахуванням сучасних філософських і загальнометодологічних знань в галузі науково-

дослідної роботи та формування компетентностей з безпосереднім виходом застосовування 
у процесі виконання дослідження доктора філософії, що передбачає здійснення 
інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог. 

2.Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу здобувачі мають знати концептуально-

теоретичні та історико-філософські основи філософії, які дають розуміння 
сутності філософії, її функцій та ролі в історії культури; особливості взаємин 
філософії з наукою, релігією, мистецтвом як формами духовного життя 
людства. 

2. Вміти здійснювати аналітично-пошукову роботу; збирати та інтерпретувати 
наукову інформацію; застосовувати основні терміни, категорії філософії в 
дослідницькій діяльності; ставити конкретні цілі і завдання та реалізовувати 
їх за допомогою обраних теоретичних і практичних підходів, методів.  

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження, здійснення 
різних видів аналітичної роботи, управління інформацією (анотації, реферати, 
бібліографії, аналітичні матеріали тощо); використання іншомовних фахових 
філософських інформаційних джерел; комунікації в професійному середовищі,  
полеміки стосовно актуальних  філософських проблем.  

3.Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Філософія науки та інновацій» 

належить до переліку обов’язкових дисциплін та викладається на 1 році навчання. Навчальна 

дисципліна знайомить здобувачів із сучасними теоретичними і методологічними  

напрацюваннямми в галузі філософії науки.  Дисципліна спрямована на формування 

загальнометодологічної культури здобувачів і забезпечує розвиток критичного 

рефлексійного мислення. Аналізуються філософські засади сучасного наукового знання, 

наукової раціональності, наукової картини світу; класичні та некласичні форми 

епістемологічних моделей сучасного наукового дискурсу;  міждисциплінарні й 

трансдисциплінарні стратегії взаємодії сучасної науки і філософії, інноваційні підходи та 

здобутки сучасної науки. 

4.Завдання (навчальні цілі) – формування компетентностей, що дозволять орієнтуватися 

в сучасних методологічних та інноваційних програмах і стратегіях науки і філософії, 

застосовувати їх у процесі виконання власного наукового дослідження, зокрема в напрямі 

європейської та євроатлантичної інтеграції. Завдання  теоретичних занять: обговорення 
філософської і наукової літератури для побудови методологічної роботи з 
конструювання майбутньої дослідницької програми на засадах застосування 
міждисциплінарних і трансдисциплінарних підходів, практичних занять – презентація, 
аналіз і оцінювання представлених на обговорення результатів  дослідження.  

5.Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 
Результат навчання 

( 1) знати; 2) вміти; 3) комунікація;  

4) автономність і відповідальність) 
Методи 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1Особливості Лекції, Дискусії, іспит  5 



1.1 міждисциплінарного і 

трансдисциплінарного підходів 

у науковій і філософській 

методології. 

практичні заняття, 

самостійна робота, 

презентації 

1

1.2 

Принципи побудови та основні 

елементи філософської і 

наукової організації 

дослідження. 

Лекції, 

практичні заняття, 

самостійна робота, 

презентації 

Презентація 

самостійного 

дослідження, іспит 

5 

1

1.3 

Особливості різних 

методологічних підходів в науці 

і філософії. 

Лекції, 

практичні заняття, 

самостійна робота, 

презентації 

Доповідь під час 

заняття, презентація 

самостійного 

дослідження, іспит 

5 

 Вміти:    

2

2.1 

Розрізняти і використовувати у 

науковій практиці 

методологічних відмінностей 

природничого і гуманітарного 

наукових  дискурсів на основі 

знання їх парадигмальних 

зразків. 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота, презентації 

Доповідь, дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження,  

іспит 

5 

2

2.2 

З нових дослідницьких позицій 

формулювати загальну 

методологічну базу власного 

наукового дослідження. 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота, презентації 

Доповідь під час 

заняття, презентація 

самостійного 

дослідження, іспит 

5 

2

2.3 

Пояснювати і обґрунтовувати 

варіативність методологічних 

підходів до аналізу теми та її 

практичного застосування  

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота, презентації 

Доповідь, дискусії,  

презентація 

самостійного 

дослідження, іспит 

5 

1

2.4 

Здійснювати поняттєво-

категоріальний опис 

досліджуваного об’єкту, 

спираючись на знання 

різноманітних теоретичних 

контекстів. 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота, презентації 

Доповідь під час 

заняття, презентація 

самостійного 

дослідження, іспит 

5 

1

2.5 

Застосовувати критерії наукової 

раціональності,  обирати і 

застосовувати   епістемологічні   

моделі наукового знання, 

обґрунтування і істини. 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота, презентації 

Доповідь під час 

заняття, презентація 

самостійного 

дослідження, іспит 

5 

 Комунікація:    

3

3.1 

Демонструвати здатність до 

вільної комунікації мовою 

навчання 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота, презентації 

Доповідь під час 

заняття, дискусії 

10 

3

3.2 

Використовувати знання 

іноземних мов для аналізу 

інформаційних інтернет-

ресурсів, читання новітньої 

філософської і наукової 

літератури в підготовці до 

створення і реалізації 

дослідницької програми. 

Практичні заняття, 

самостійна робота, 

презентації 

Доповідь під час 

заняття, презентація 

самостійного 

дослідження 

10 



2

3.3 

Брати участь у 

міждисциплінарних проектах, 

використовувати результати 

наукових досліджень інших 

галузей науки для досягнення 

цілей власного наукового 

дослідження 

Самостійна робота, 

презентації 

Доповідь під час 

заняття, презентація 

самостійного 

дослідження, 

10 

3

3.4 

Вести полеміку стосовно питань 

проведення дослідження і його 

результатів  в умовах сучасних 

міждисциплінарних і 

трансдисциплінарних 

досліджень теми  

Практичні заняття Дискусії, усні 

доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

5 

 Автономність і відпові-
дальність: 

   

4

4.1 

Усвідомлювати значення 

власного наукового 

дослідження для розвитку 

інших галузей науки, суспільно-

політичного, економічного 

життя, національної чи світової 

культури. 

Самостійна робота Дискусії, 

презентація 

дослідження 

5 

4

4.2 

Продукувати нові наукові ідеї з 

урахуванням етичних цінностей 

сучасної світової культури 

(екологічних, моральних, 

правових,  релігійних та ін.). 

Самостійна робота Доповідь під час 

заняття, презентація 

самостійного 

дослідження 

5 

4

4.3 

Приймати самостійні рішення 

щодо вибору методів та форм 

власного  дослідження обраних 

феноменів в умовах 

невизначеності. 

Самостійна робота Презентація 

самостійного 

дослідження 

5 

4

4.4 

Демонструвати академічну 

доброчесність і відповідальність 

за достовірність проведених 

досліджень.  

Самостійна робота Презентація 

самостійного 

дослідження 

5 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

               Результати навчання дисципліни  
 
 
Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

3
.4

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

4
.4

 

1.Знати теоретичні основи філософської науки і 

суміжних галузей гуманітаристики та суспільних 

наук, знати актуальні проблеми сучасної 

філософської думки. 

+   +         +    

2. Демонструвати спеціалізовані знання в межах 

певної філософської проблематики, сполучати 

системну обізнаність з відповідною спеціальною 

(науково-дослідницькою) літературою. 

  +        +      

3.Розробляти нові підходи  і методи та 

застосовувати їх для ефективного вирішення 

пізнавальних задач.  

 +   + +         +  

4.Володіти іноземною мовою на достатньому для 

фахового спілкування рівні. 
         +       

5. Розробляти алгоритми розв’язання задач, 

демонструвати самостійність міркувань та 

умовиводів у нестандартних пізнавальних 

ситуаціях.  

     +  +       +  

6. Розробляти методологічні схеми та пізнавальні 

засоби, що властиві обраній філософській 

спеціальності, застосовувати їх для ефективного 

вирішення пізнавальних задач. 

 +               

7.Здійснювати інтелектуальний пошук та 

застосовувати інноваційні підходи. 
      +     +   +  

8. Критично працювати  з філософськими 

текстами, застосовувати різні методи їх аналізу та 

інтерпретації. 

    + +           

9.Генералізувати тексти в загальну смислову 

структуру, виявляти  слабкі місця, логічну чи 

смислову уразливість аргументації. 

       +   +      

10.Застосовувати різні стратегії та моделі 

викладання у фаховій галузі, дотримуватись 

академічної доброчесності у наукових 

дослідженнях. 

             +  + 

11. Розробляти аргументативні стратегії, доказово 

й обґрунтовано викладати результати наукового 

дослідження.  

 +      +    +     

12. Моделювати проведення відкритих дискусій 

за обраною темою із фахової проблематики та 

власну стратегію участі. 

        +    +    





  

7.2 Організація оцінювання: 

Робота за період навчання кількість балів за період навчання 

Min – 36 балів Max – 60 балів 

Усна відповідь на 

семінарах  

Теми 5, 9, 11 та 13, заняття 

відбудуться  згідно з планом 

навчальних занять. У разі 

відсутності здобувача на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

«3» х 4 = 12 «5» х 4 = 20 

Доповнення, участь 

в дискусіях на 

семінарах 

Теми 5, 9, 11 та 13, заняття 

відбудуться  згідно з планом 

навчальних занять.  

«2» х 4 = 8 «4» х 4 = 16 

Презентація 

самостійної роботи-  

дослідження 

Підготовка і презентація  

самостійної  роботи-

дослідження 

«Міждисциплінарна наукова 

проблема: філософський 

аналіз, методологічні засади, 

інноваційний підхід» 

відбувається протягом періоду 

навчання.  Включає аналіз 

літератури, упорядкування 

бібліографії, вибір та 

обґрунтування методологічної 

стратегії та епістемологічної 

моделі дослідження. 

Презентація роботи-

дослідження відбувається під 

час аудиторної роботи, на 

останньому семінарі згідно з 

планом навчальних занять 

(Додаток самостійної роботи 

здобувача)  

«16» х 1 = 16 «24» х 1 = 24 

Загальна оцінка за 

період навчання 

 36 60 

Оцінка за іспит  24 40 

Результуюча 

оцінка 

 60 100 

 

Критерії оцінювання: 

1. Усна відповідь:  

5 балів – здобувач у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

критично аналізує, оцінює та синтезує ідеї, використовуючи обов’язкову та 

додаткову культурологічну літературу. Демонструє високий ступінь 



самостійності; 

4 бали - здобувач у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує лише обов’язкову 

філософську літературу. Допускаються несуттєві неточності; 

3 бали – у цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань та 

критичного ставлення до проблем, не спирається на необхідну філософську 

літературу. Має у відповіді суттєві неточності; 

 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 

помилки у відповіді. 

2. Доповнення / дискусія: 

4 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює 

обговорення теми, демонструє здатність до критичного аналізу та високий 

ступінь самостійності у судженнях; 

3 бали – доповнення змістовне, демонструє здатність до критичного оцінювання 

проблем; 

2 бали – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 

3. Презентація самостійної роботи-дослідження: 

24-21 бал – здобувач демонструє здатність до аналізу, узагальнення, критичного 

оцінювання та розв’язання складних комплексних проблем міждисциплінарних 

досліджень; вміння пояснювати стратегії, сценарії та методи науки. Здобувач 

здатний самостійно формувати методологічну базу дослідження, у повному 

обсязі володіє філософським матеріалом, вільно та аргументовано ним оперує, 

глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, демонструє самостійність, інноваційність, 

достовірність, доброчесність проведеного дослідження; 

20-16 балів - здобувач у достатньому обсязі володіє філософським матеріалом, 

вільно ним оперує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в 

основному розкриває зміст поставленого завдання. Здобувач демонструє 

здатність до аналізу складних комплексних проблем дослідження. Робота є  

самостійною, містить певні неточності;  

15-11 балів – здобувач підготував презентацію роботи-дослідження, але не 

демонструє глибини знань та здатності до критичного аналізу, самостійності у 

вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну методологічну базу, 

використовує лише навчальну літературу. Робота містить суттєві неточності;  

10-0 балів – здобувач не демонструє здатності до аналізу та критичного 

оцінювання проблем, фрагментарно та поверхово розглядає заявлену 

проблематику, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 

помилки в роботі. Демонструє несамостійність у виконані дослідження. 

4. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

20-16 балів - здобувач у повному обсязі володіє філософським матеріалом, 

вільно та аргументовано його викладає; глибоко та всебічно розкриває зміст 

поставленого завдання; демонструє зв’язок між  філософським знанням та його 

застосуванням на практиці; критично осмислює дослідницькі та практичні 



проблеми; використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє 

самостійність, достовірність, доброчесність; 

15-11 балів - здобувач у достатньому обсязі володіє філософським матеріалом, 

вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях; в 

основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову 

літературу, демонструє самостійність у судженнях.  Робота містить несуттєві 

неточності;  

10-6 балів - загалом володіє філософським матеріалом, але не демонструє 

глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, здатності до 

критичного аналізу та оцінювання, не спирається на необхідну літературу, 

робота містить суттєві неточності; 

5-0 балів - фрагментарно та поверхово викладає філософський матеріал, 

недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані завдань. 

  
7.3.Шкала відповідності оцінок: 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 
СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійн
а робота 

Частина 1. Філософія науки 

1 
Тема 1. Філософські презентації сучасної 
науки. Етос науки 

1 - 8 

2 
Тема 2. Філософія науки в перспективі 
подолання розриву між природничим і 
гуманітарним знанням  

1 - 8 

3 
Тема 3. Філософські засади науки та 
історичні типи наукової раціональності 

2 - 8 

4 
Тема 4. Класичні і некласичні  
епістемологічні   моделі наукового знання 
та обґрунтування   

2 - 8 

5 
Тема 5. Методологічний дискурс науки як  
складна комунікативна подія та  інструмент 
презентації складних комплексних проблем.  

2 2 10 

6 

Тема 6. Методологічне розмежування 
дисциплінарних, міждисциплінарних і 
трансдисциплінарних досліджень. 
Актуальний словник трансдисциплінарності 

2 - 10 

7 
Тема 7. Сучасні тренди філософії науки 
 

2 - 10 



Частина 2. Філософія інновацій 

8 
Тема 8. Гуманітарне знання. Трансформації на 

початку ХХІ століття  
2 - 8 

9 
Тема 9. Форми засвоєння і передачі знання 

сьогодні. Криза розуміння  
2 2 10 

10 
Тема 10. Взаємодія природничих і 

гуманітарних наук: Джаред Даймонд  
2 - 10 

11 
Тема 11. Розум, наука, прогрес у 21 столітті: 

Стивен Пінкер  
2 2 10 

12 
Тема 12. Гуманітарний вимір природничих 

наук: Стивен Вайнберг й Едвард Вілсон  
2 - 10 

13 
Тема 13. Новітні технології та штучний 
інтелект: виклики для науки, етики та політики   

2 2 10 

14 
Презентація самостійної роботи-
дослідження  - 4 48 

 ВСЬОГО 24 12 168 

 

Загальний обсяг -  210   год., в тому числі: 
Лекції                   –12 год. (частина 1); – 12 год. (частина 2); 
Практичні заняття     – 4 год.(частина 1); -8 год. (частина 2); 
Консультація                – 2 год. (частина 1); - 4 год. (частина 2); 
Самостійна робота  –     84  год.(частина 1); - 84 год.(частина 2). 
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ВСТУП 

1.Мета дисципліни – розширення знань при розв’язанні комплексних завдань з 

урахуванням сучасних філософських і загальнометодологічних знань в галузі науково-

дослідної роботи та формування компетентностей з безпосереднім виходом застосовування 
у процесі виконання дослідження доктора філософії, що передбачає здійснення 
інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог. 

2.Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу здобувачі мають знати концептуально-

теоретичні та історико-філософські основи філософії, які дають розуміння 
сутності філософії, її функцій та ролі в історії культури; особливості взаємин 
філософії з наукою, релігією, мистецтвом як формами духовного життя 
людства. 

2. Вміти здійснювати аналітично-пошукову роботу; збирати та інтерпретувати 
наукову інформацію; застосовувати основні терміни, категорії філософії в 
дослідницькій діяльності; ставити конкретні цілі і завдання та реалізовувати 
їх за допомогою обраних теоретичних і практичних підходів, методів.  

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження, здійснення 
різних видів аналітичної роботи, управління інформацією (анотації, реферати, 
бібліографії, аналітичні матеріали тощо); використання іншомовних фахових 
філософських інформаційних джерел; комунікації в професійному середовищі,  
полеміки стосовно актуальних  філософських проблем.  

3.Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Філософія науки та інновацій» 

належить до переліку обов’язкових дисциплін та викладається на 1 році навчання. Навчальна 

дисципліна знайомить здобувачів із сучасними теоретичними і методологічними  

напрацюваннямми в галузі філософії науки.  Дисципліна спрямована на формування 

загальнометодологічної культури здобувачів і забезпечує розвиток критичного 

рефлексійного мислення. Аналізуються філософські засади сучасного наукового знання, 

наукової раціональності, наукової картини світу; класичні та некласичні форми 

епістемологічних моделей сучасного наукового дискурсу;  міждисциплінарні й 

трансдисциплінарні стратегії взаємодії сучасної науки і філософії, інноваційні підходи та 

здобутки сучасної науки. 

4.Завдання (навчальні цілі) – формування компетентностей, що дозволять орієнтуватися 

в сучасних методологічних та інноваційних програмах і стратегіях науки і філософії, 

застосовувати їх у процесі виконання власного наукового дослідження, зокрема в напрямі 

європейської та євроатлантичної інтеграції. Завдання  теоретичних занять: обговорення 
філософської і наукової літератури для побудови методологічної роботи з 
конструювання майбутньої дослідницької програми на засадах застосування 
міждисциплінарних і трансдисциплінарних підходів, практичних занять – презентація, 
аналіз і оцінювання представлених на обговорення результатів  дослідження.  

5.Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 
Результат навчання 

( 1) знати; 2) вміти; 3) комунікація;  

4) автономність і відповідальність) 
Методи 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1Особливості Лекції, Дискусії, іспит  5 



1.1 міждисциплінарного і 

трансдисциплінарного підходів 

у науковій і філософській 

методології. 

практичні заняття, 

самостійна робота, 

презентації 

1

1.2 

Принципи побудови та основні 

елементи філософської і 

наукової організації 

дослідження. 

Лекції, 

практичні заняття, 

самостійна робота, 

презентації 

Презентація 

самостійного 

дослідження, іспит 

5 

1

1.3 

Особливості різних 

методологічних підходів в науці 

і філософії. 

Лекції, 

практичні заняття, 

самостійна робота, 

презентації 

Доповідь під час 

заняття, презентація 

самостійного 

дослідження, іспит 

5 

 Вміти:    

2

2.1 

Розрізняти і використовувати у 

науковій практиці 

методологічних відмінностей 

природничого і гуманітарного 

наукових  дискурсів на основі 

знання їх парадигмальних 

зразків. 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота, презентації 

Доповідь, дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження,  

іспит 

5 

2

2.2 

З нових дослідницьких позицій 

формулювати загальну 

методологічну базу власного 

наукового дослідження. 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота, презентації 

Доповідь під час 

заняття, презентація 

самостійного 

дослідження, іспит 

5 

2

2.3 

Пояснювати і обґрунтовувати 

варіативність методологічних 

підходів до аналізу теми та її 

практичного застосування  

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота, презентації 

Доповідь, дискусії,  

презентація 

самостійного 

дослідження, іспит 

5 

1

2.4 

Здійснювати поняттєво-

категоріальний опис 

досліджуваного об’єкту, 

спираючись на знання 

різноманітних теоретичних 

контекстів. 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота, презентації 

Доповідь під час 

заняття, презентація 

самостійного 

дослідження, іспит 

5 

1

2.5 

Застосовувати критерії наукової 

раціональності,  обирати і 

застосовувати   епістемологічні   

моделі наукового знання, 

обґрунтування і істини. 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота, презентації 

Доповідь під час 

заняття, презентація 

самостійного 

дослідження, іспит 

5 

 Комунікація:    

3

3.1 

Демонструвати здатність до 

вільної комунікації мовою 

навчання 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота, презентації 

Доповідь під час 

заняття, дискусії 

10 

3

3.2 

Використовувати знання 

іноземних мов для аналізу 

інформаційних інтернет-

ресурсів, читання новітньої 

філософської і наукової 

літератури в підготовці до 

створення і реалізації 

дослідницької програми. 

Практичні заняття, 

самостійна робота, 

презентації 

Доповідь під час 

заняття, презентація 

самостійного 

дослідження 

10 



2

3.3 

Брати участь у 

міждисциплінарних проектах, 

використовувати результати 

наукових досліджень інших 

галузей науки для досягнення 

цілей власного наукового 

дослідження 

Самостійна робота, 

презентації 

Доповідь під час 

заняття, презентація 

самостійного 

дослідження, 

10 

3

3.4 

Вести полеміку стосовно питань 

проведення дослідження і його 

результатів  в умовах сучасних 

міждисциплінарних і 

трансдисциплінарних 

досліджень теми  

Практичні заняття Дискусії, усні 

доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

5 

 Автономність і відпові-
дальність: 

   

4

4.1 

Усвідомлювати значення 

власного наукового 

дослідження для розвитку 

інших галузей науки, суспільно-

політичного, економічного 

життя, національної чи світової 

культури. 

Самостійна робота Дискусії, 

презентація 

дослідження 

5 

4

4.2 

Продукувати нові наукові ідеї з 

урахуванням етичних цінностей 

сучасної світової культури 

(екологічних, моральних, 

правових,  релігійних та ін.). 

Самостійна робота Доповідь під час 

заняття, презентація 

самостійного 

дослідження 

5 

4

4.3 

Приймати самостійні рішення 

щодо вибору методів та форм 

власного  дослідження обраних 

феноменів в умовах 

невизначеності. 

Самостійна робота Презентація 

самостійного 

дослідження 

5 

4

4.4 

Демонструвати академічну 

доброчесність і відповідальність 

за достовірність проведених 

досліджень.  

Самостійна робота Презентація 

самостійного 

дослідження 

5 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

               Результати навчання дисципліни  
 
 
Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

3
.4

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

4
.4

 

1.Знати теоретичні основи філософської науки і 

суміжних галузей гуманітаристики та суспільних 

наук, знати актуальні проблеми сучасної 

філософської думки. 

+   +         +    

2. Демонструвати спеціалізовані знання в межах 

певної філософської проблематики, сполучати 

системну обізнаність з відповідною спеціальною 

(науково-дослідницькою) літературою. 

  +        +      

3.Розробляти нові підходи  і методи та 

застосовувати їх для ефективного вирішення 

пізнавальних задач.  

 +   + +         +  

4.Володіти іноземною мовою на достатньому для 

фахового спілкування рівні. 
         +       

5. Розробляти алгоритми розв’язання задач, 

демонструвати самостійність міркувань та 

умовиводів у нестандартних пізнавальних 

ситуаціях.  

     +  +       +  

6. Розробляти методологічні схеми та пізнавальні 

засоби, що властиві обраній філософській 

спеціальності, застосовувати їх для ефективного 

вирішення пізнавальних задач. 

 +               

7.Здійснювати інтелектуальний пошук та 

застосовувати інноваційні підходи. 
      +     +   +  

8. Критично працювати  з філософськими 

текстами, застосовувати різні методи їх аналізу та 

інтерпретації. 

    + +           

9.Генералізувати тексти в загальну смислову 

структуру, виявляти  слабкі місця, логічну чи 

смислову уразливість аргументації. 

       +   +      

10.Застосовувати різні стратегії та моделі 

викладання у фаховій галузі, дотримуватись 

академічної доброчесності у наукових 

дослідженнях. 

             +  + 

11. Розробляти аргументативні стратегії, доказово 

й обґрунтовано викладати результати наукового 

дослідження.  

 +      +    +     

12. Моделювати проведення відкритих дискусій 

за обраною темою із фахової проблематики та 

власну стратегію участі. 

        +    +    



7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання  

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1 – 1.3), що складає 40% від загальної оцінки та 

оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.5); 

(комунікація 3.1-3.4); (автономність та відповідальність 4.1-4.4), що складає 60% 

загальної оцінки.  

Оцінювання під час навчального періоду: 

1. Усна відповідь на семінарах: РН 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1,4.2 –

12 / 20 балів 

2. Доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 2.1, 2.3, 3.1, 3.4,  4.1 – 8 / 

16 балів 

3. Презентація самостійної роботи-дослідження: РН 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,  

3.2, 3.3, 3.4, 4.1,4.2, 4.3, 4.4 –16 / 24 бали 

Кількість балів під час навчального періоду формують бали, отримані здобувачем у 
процесі засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка під час 
навчального періоду складаються із балів, отриманих за аудиторну роботу – 1) усні 
відповіді на семінарах, 2) доповнення та участь в дискусіях, 3) самостійну роботу 
(письмову роботу-дослідження). Всі види робіт за навчальний період мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   60 балів 
- в мінімальному вимірі  36 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті здобувач має відпрацювати завдання на 
семінар в письмовій формі. 
 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 
Іспит у письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 – 24 / 40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 
питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 20 балів, що в загальному підсумку дає 40 балів за 
іспит.  

Здобувач не допускається до іспиту, якщо під час навчального періоду набрав менше, 
ніж 20 балів. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути 
меншою 24 балів. У випадку, коли здобувач на іспиті набрав менше 24 балів, вони не 
додаються до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час 
навчального періоду). В екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» 
ставиться «0», а в колонку «результуюча оцінка» переноситься лише кількість балів, 
отриманих під час навчального періоду. Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів 

      
Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається із суми кількості балів за період навчання (мінімум 36, максимум 60 балів) та 
екзаменаційної роботи (мінімум 24, максимум 40 балів). 
 
При простому розрахунку отримуємо: 

 
Кількість балів під 

час навчального 
періоду 

Іспит 
Результуюча 

оцінка 

Мінімум 36 24 60 
Максимум 60  40  100 



  

7.2 Організація оцінювання: 

Робота за період навчання кількість балів за період навчання 

Min – 36 балів Max – 60 балів 

Усна відповідь на 

семінарах  

Теми 5, 9, 11 та 13, заняття 

відбудуться  згідно з планом 

навчальних занять. У разі 

відсутності здобувача на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

«3» х 4 = 12 «5» х 4 = 20 

Доповнення, участь 

в дискусіях на 

семінарах 

Теми 5, 9, 11 та 13, заняття 

відбудуться  згідно з планом 

навчальних занять.  

«2» х 4 = 8 «4» х 4 = 16 

Презентація 

самостійної роботи-  

дослідження 

Підготовка і презентація  

самостійної  роботи-

дослідження 

«Міждисциплінарна наукова 

проблема: філософський 

аналіз, методологічні засади, 

інноваційний підхід» 

відбувається протягом періоду 

навчання.  Включає аналіз 

літератури, упорядкування 

бібліографії, вибір та 

обґрунтування методологічної 

стратегії та епістемологічної 

моделі дослідження. 

Презентація роботи-

дослідження відбувається під 

час аудиторної роботи, на 

останньому семінарі згідно з 

планом навчальних занять 

(Додаток самостійної роботи 

здобувача)  

«16» х 1 = 16 «24» х 1 = 24 

Загальна оцінка за 

період навчання 

 36 60 

Оцінка за іспит  24 40 

Результуюча 

оцінка 

 60 100 

 

Критерії оцінювання: 

1. Усна відповідь:  

5 балів – здобувач у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

критично аналізує, оцінює та синтезує ідеї, використовуючи обов’язкову та 

додаткову культурологічну літературу. Демонструє високий ступінь 



самостійності; 

4 бали - здобувач у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує лише обов’язкову 

філософську літературу. Допускаються несуттєві неточності; 

3 бали – у цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань та 

критичного ставлення до проблем, не спирається на необхідну філософську 

літературу. Має у відповіді суттєві неточності; 

 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 

помилки у відповіді. 

2. Доповнення / дискусія: 

4 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює 

обговорення теми, демонструє здатність до критичного аналізу та високий 

ступінь самостійності у судженнях; 

3 бали – доповнення змістовне, демонструє здатність до критичного оцінювання 

проблем; 

2 бали – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 

3. Презентація самостійної роботи-дослідження: 

24-21 бал – здобувач демонструє здатність до аналізу, узагальнення, критичного 

оцінювання та розв’язання складних комплексних проблем міждисциплінарних 

досліджень; вміння пояснювати стратегії, сценарії та методи науки. Здобувач 

здатний самостійно формувати методологічну базу дослідження, у повному 

обсязі володіє філософським матеріалом, вільно та аргументовано ним оперує, 

глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, демонструє самостійність, інноваційність, 

достовірність, доброчесність проведеного дослідження; 

20-16 балів - здобувач у достатньому обсязі володіє філософським матеріалом, 

вільно ним оперує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в 

основному розкриває зміст поставленого завдання. Здобувач демонструє 

здатність до аналізу складних комплексних проблем дослідження. Робота є  

самостійною, містить певні неточності;  

15-11 балів – здобувач підготував презентацію роботи-дослідження, але не 

демонструє глибини знань та здатності до критичного аналізу, самостійності у 

вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну методологічну базу, 

використовує лише навчальну літературу. Робота містить суттєві неточності;  

10-0 балів – здобувач не демонструє здатності до аналізу та критичного 

оцінювання проблем, фрагментарно та поверхово розглядає заявлену 

проблематику, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 

помилки в роботі. Демонструє несамостійність у виконані дослідження. 

4. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

20-16 балів - здобувач у повному обсязі володіє філософським матеріалом, 

вільно та аргументовано його викладає; глибоко та всебічно розкриває зміст 

поставленого завдання; демонструє зв’язок між  філософським знанням та його 

застосуванням на практиці; критично осмислює дослідницькі та практичні 



проблеми; використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє 

самостійність, достовірність, доброчесність; 

15-11 балів - здобувач у достатньому обсязі володіє філософським матеріалом, 

вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях; в 

основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову 

літературу, демонструє самостійність у судженнях.  Робота містить несуттєві 

неточності;  

10-6 балів - загалом володіє філософським матеріалом, але не демонструє 

глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, здатності до 

критичного аналізу та оцінювання, не спирається на необхідну літературу, 

робота містить суттєві неточності; 

5-0 балів - фрагментарно та поверхово викладає філософський матеріал, 

недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані завдань. 

  
7.3.Шкала відповідності оцінок: 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 
СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійн
а робота 

Частина 1. Філософія науки 

1 
Тема 1. Філософські презентації сучасної 
науки. Етос науки 

1 - 8 

2 
Тема 2. Філософія науки в перспективі 
подолання розриву між природничим і 
гуманітарним знанням  

1 - 8 

3 
Тема 3. Філософські засади науки та 
історичні типи наукової раціональності 

2 - 8 

4 
Тема 4. Класичні і некласичні  
епістемологічні   моделі наукового знання 
та обґрунтування   

2 - 8 

5 
Тема 5. Методологічний дискурс науки як  
складна комунікативна подія та  інструмент 
презентації складних комплексних проблем.  

2 2 10 

6 

Тема 6. Методологічне розмежування 
дисциплінарних, міждисциплінарних і 
трансдисциплінарних досліджень. 
Актуальний словник трансдисциплінарності 

2 - 10 

7 
Тема 7. Сучасні тренди філософії науки 
 

2 - 10 



Частина 2. Філософія інновацій 

8 
Тема 8. Гуманітарне знання. Трансформації на 

початку ХХІ століття  
2 - 8 

9 
Тема 9. Форми засвоєння і передачі знання 

сьогодні. Криза розуміння  
2 2 10 

10 
Тема 10. Взаємодія природничих і 

гуманітарних наук: Джаред Даймонд  
2 - 10 

11 
Тема 11. Розум, наука, прогрес у 21 столітті: 

Стивен Пінкер  
2 2 10 

12 
Тема 12. Гуманітарний вимір природничих 

наук: Стивен Вайнберг й Едвард Вілсон  
2 - 10 

13 
Тема 13. Новітні технології та штучний 
інтелект: виклики для науки, етики та політики   

2 2 10 

14 
Презентація самостійної роботи-
дослідження  - 4 48 

 ВСЬОГО 24 12 168 

 

Загальний обсяг -  210   год., в тому числі: 
Лекції                   –12 год. (частина 1); – 12 год. (частина 2); 
Практичні заняття     – 4 год.(частина 1); -8 год. (частина 2); 
Консультація                – 2 год. (частина 1); - 4 год. (частина 2); 
Самостійна робота  –     84  год.(частина 1); - 84 год.(частина 2). 
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