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ВСТУП
Мета дисципліни – розширення знань з урахуванням сучасних філософських і
загальнометодологічних знань в галузі науково-дослідної роботи та формування
компетентностей з безпосереднім виходом застосовування знань у процесі виконання
дослідження доктора філософії при розв’язанні комплексних завдань, що передбачає
здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог.
Вимоги до вибору навчальної дисципліни:
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати концептуальні знання з
теоретичної і практичної філософії, які дають розуміння сутності філософії, її
функцій та ролі в історії культури; специфіка філософських проблем, особливостей
взаємин філософії з наукою, релігією, мистецтвом як формами духовного життя
людства; онтологічні, гносеологічні, аксіологічні, антропологічні, феноменологічні
константи та орієнтири, що зумовлюють процеси формування світогляду та дають
уявлення про головні принципи теоретичної і практичної діяльності людини.
2. Вміти здійснювати аналітично-пошукову роботу; збирати та інтерпретувати
наукову інформацію, ставити конкретні цілі і завдання та реалізовувати їх за
допомогою обраних теоретичних, практичних і прикладних підходів та методів;
полемізувати стосовно актуальних
філософських проблем з точки зору їх
практичної значливості; аналізувати природу онтологічних, гносеологічних,
антропологічних, соціальних, культурних, правових, політичних, мовних та
історичних явищ.
3. Володіти навичками розв’язувати складні задачі та практичні проблеми у процесі
навчання та в дослідницькій діяльності; аналітично обґрунтовувати цілі та
напрямки досліджень; здійснювати різні види аналітичної роботи (анотації,
реферати, бібліографії, аналітичні матеріали тощо) щодо тематики наукового
дослідження; належним чином представляти результати проведеної роботи; вільно
здійснювати комунікацію в професійному середовищі.
Анотація навчальної дисципліни: Навчальна дисципліна «Філософія науки та інновацій» є
складовою освітньо-наукової програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним
рівнем «доктор філософії». Дисципліна «Філософія науки та інновацій» належить до
переліку обов’язкових навчальних дисциплін аспірантури (ОНД.02),
викладається
українською мовою на першому році навчання. Дисципліна спрямована на формування
загальнометодологічної культури аспіранта 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.
Завдання (навчальні цілі) – надати аспірантам компетентності, що дозволять орієнтуватися
в сучасних методологічних програмах і стратегіях науки і філософії, а також застосовувати
їх у процесі виконання власного наукового дослідження з метою розв’язання комплексних
проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності.
Структура курсу: у курсі передбачена теоретична і практична частини. Заняття проводяться
у вигляді дискусійних та інтерактивних лекцій, практичних занять, презентацій. На
теоретичних заняттях передбачається обговорення філософської і наукової літератури для
побудови методологічної роботи з конструювання майбутньої дослідницької програми на
засадах застосування міждисциплінарних і трансдисциплінарних підходів, а на практичних –
презентація, аналіз і оцінювання представлених на обговорення результатів дослідження.
Завершується дисципліна екзаменом.

Результати навчання:
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Результат навчання
1) знати; 2) вміти; 3) комунікація;
4) автономність і відповідальність)

Код

Результат навчання

Методи оцінювання

Відсоток у
підсумков
ій оцінці з
дисципл.

Доповідь під час заняття,
екзаменаційна робота

5

Доповідь під час заняття,
екзаменаційна робота

5

Доповідь під час заняття,
екзаменаційна робота

5

Лекції,
практичні Доповідь, екзаменаційна
заняття, самостійна робота
робота, презентації

5

Лекції,
практичні
заняття, самостійна
робота, презентації
Лекції,
практичні
заняття, самостійна
робота, презентації

Доповідь під час заняття,
екзаменаційна робота

5

Доповідь під час заняття,
екзаменаційна робота

5

Лекції,
практичні Доповідь під час заняття,
заняття, самостійна екзаменаційна робота
робота, презентації

5

Лекції,
практичні Доповідь під час заняття,
заняття, самостійна екзаменаційна робота
робота, презентації

5

Методи викладання і
навчання

Знати:

Особливості
міждисциплінарного
1.1 трансдисциплінарного
підходів
науковій і філософській методології.

і
Лекції,
у практичні заняття,
самостійна робота,
презентації
Принципи
побудови
та
основні
Лекції,
1.2 елементи філософської і наукової практичні заняття,
організації дослідження.
самостійна робота,
презентації
Особливості різних методологічних
Лекції,
1.3 підходів в науці і філософії.
практичні заняття,
самостійна робота,
презентації
Вміти:

Розрізняти і використовувати у науковій
2.1 практиці методологічних відмінностей
природничого і гуманітарного наукових
дискурсів на основі знання їх
парадигмальних зразків.
З
нових
дослідницьких
позицій
2.2 формулювати загальну методологічну
базу власного наукового дослідження.
Пояснювати
і
обґрунтовувати
2.3 варіативність методологічних підходів
до аналізу теми та її практичного
застосування
Здійснювати поняттєво-категоріальний
2.4 опис
досліджуваного
об’єкту,
спираючись на знання різноманітних
теоретичних контекстів.
Застосовувати
критерії
наукової
2.5 раціональності, обирати і застосовувати
епістемологічні
моделі наукового
знання, обґрунтування і істини.
Комунікація:

Демонструвати здатність до
3.1 комунікації мовою навчання

вільної Лекції,
практичні
заняття, самостійна
робота, презентації
Використовувати знання іноземних мов Практичні заняття,
3.2 для аналізу інформаційних інтернет- самостійна робота,
ресурсів,
читання
новітньої презентації
філософської і наукової літератури в
підготовці до створення і реалізації
дослідницької програми.
Брати участь у міждисциплінарних Самостійна робота,
3.3 проектах
комплексного
наукового презентації
дослідження
складних
систем,
використовувати результати наукових
досліджень інших галузей науки для

Доповідь під час заняття,
екзамен

5

Доповідь під час заняття,
екзамен

5

Доповідь під час заняття,
екзамен

10

досягнення цілей власного наукового
дослідження

Вести полеміку стосовно питань
3.4 проведення
дослідження
і
його
результатів
в умовах сучасних
міждисциплінарних
і
трансдисциплінарних досліджень теми
на основі володіння категоріальнопоняттєвим апаратом філософії і науки.
Демонструвати навички опрацювання
3.5 літератури із обраної для дослідження
теми.
Автономність і відпові-дальність:
Усвідомлювати
значення
власного
4.1 наукового дослідження для розвитку
інших галузей науки, суспільнополітичного,
економічного
життя,
національної чи світової культури.
Продукувати нові наукові ідеї з
4.2 урахуванням
етичних
цінностей
сучасної світової культури (екологічних,
моральних, правових, релігійних та ін.).
Приймати самостійні рішення щодо
4.3 вибору методів та форм власного
дослідження обраних феноменів в
умовах невизначеності.
Нести відповідальність за достовірність
4.4 та
політико-ідеологічну
незаангажованість
проведених
філософських досліджень і пояснень
особливостей об’єкту аналізу.
Демонструвати
можливості
до
4.5 подальшого навчання з високим рівнем
автономності.

Практичні заняття

Дискусії, усні доповіді

5

Практичні заняття

Усні доповіді, дискусії

10

Самостійна робота

Доповідь під час заняття

5

Самостійна робота

Доповідь під час заняття

5

Самостійна робота

Доповідь під час заняття

5

Самостійна робота

Доповідь під час заняття

5

Самостійна робота

Дискусії, доповідь

5

Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)
Результати навчання дисципліни
1.1 1.2 2.1 4.1 4.2
Програмні результати навчання

Схема формування оцінки:
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 15% від загальної оцінки та оцінювання
практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.5); (комунікація 3.1-3.5);
(автономність та відповідальність 4.1-4.5), що складає 85% загальної оцінки.
Критерії оцінювання:

1.Лекція/дискусія:
2 балів – аспірант у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано
його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи
обов’язкову та додаткову літературу
1 бали - аспірант у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає,
але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого
завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності.
2.Практичне заняття/дискусія:
2 балів – аспірант у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано
його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи
обов’язкову та додаткову літературу,
1 бали – аспірант у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає,
але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого
завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності.
0 бали – аспірант у цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань,
не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності.
3.Презентація дослідження:
10-8 балів – аспірант творчо підійшов до презентації отриманих результатів: (1)наявний
оригінальний сценарій (послідовність, таймінг, ролі, репліки), (2)обрані слушні способи
презентації (матеріальні носії, просторова організація),
(3)високий рівень інтерактивності (респонзивність, проблемність, ефективність, риторика).
7-6 балів – аспірант загалом виконав презентацію, проте слабким є один з трьох
вищезазначених елементів успішності.
5-4 балів – аспірант виконав презентацію, але заслабкими виявилися два з трьох
вищезазначених елементів успішності.
3-0 балів – студент провалив презентацію по кожному з трьох вищезазначених елементів
успішності.
4.Самостійна робота 10-6 балів.
5.Репрезентація фіксованих результатів 6-4 балів.
6.Підсумкова робота 12-8 балів.

Оцінювання за формами контролю:
b – це кількість балів за виконаний вид роботи; n – це кількість разів для виконання
(значення b та n залежать від конкретного розподілу годин кредитів на даний курс); ∑ - це
сума балів за вид роботи.
Види робіт
Семестрова кількість балів
Min b – 36
Max b – 60
(балів)
(балів)
b
×n
∑
b
×n
∑
Лекція
Теоретичні заняття
1
6
6
2
6
12
(розробка дослідницької
програми)
Практичне
заняття

Практичні заняття (проміжні
результатів дослідження і їх
критичний аналіз)

1

2

2

2

2

4

Презентація
Самостійна
робота

Презентація
Аналіз літератури,
упорядкування бібліографії,
Вибір та обґрунтування
методологічної стратегії та
епістемологічної моделі
дослідження

6
6

1
1

6
6

10
10

1
1

10
10

Фіксовані
результати

Автореферат
Самооцінка з критичними
коментарями

4
4

1
1

4
4

6
6

1
1

6
6

8

1

8

12

1

12

Підсумкова
робота

Підсумкове оцінювання у формі екзамену.
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

90-100
75-89
60-74
60-100
0-59

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№
п/п

1
2
3

4

5

6
7
8
9
10
11

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Кількість годин
Назва лекції
Самостійн
Лекції
Семінари
а робота
Частина 1.
Філософські презентації сучасної науки. Етос
1
2
науки.
Філософські засади науки та історичні типи
2
4
наукової раціональності.
Філософія науки в перспективі подолання
розриву між природничим і гуманітарним
1
4
знанням.
Методологічний дискурс науки як складна
комунікативна подія та інструмент презентації
2
4
складних комплексних проблем. Системність,
цілісність, складність.
Становлення
трансдисциплінарності.
Методологічне розмежування дисциплінарних,
міждисциплінарних і трансдисциплінарних
2
4
досліджень.
Актуальний
словник
трансдисциплінарності.
Класичні і некласичні епістемологічні моделі
2
4
наукового знання та обґрунтування.
Сучасні тренди філософії науки.
2
4
Вибір теми, методологічних засад дослідження
теми, моделювання об’єкта дослідження за
4
обраною темою.
Презентація
результатів
дослідження
і
2
8
критичний аналіз.
2
8
Підсумкова робота
Самостійна робота
26
ВСЬОГО

Загальний обсяг 90 год., в тому числі:
Лекції
–12 год.
Практичні заняття – 4 год.
Консультації
– 2 год.
Самостійна робота - 72 год.

12

4

72
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ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
1. Концептуалізація проблематики філософії науки в межах позитивізму і
постпозитивізму.
2. Поступ наукового знання і проблема демаркації: К.Поппер.
3. Розвиток наукового пізнання як зміна теорій: Т.Кун.
4. Імре Лакатос: структура науково-дослідницьких програм.
5. Обґрунтування методологічного анархізму: П.Феєрабенд.
6. Наука і цінності техногенної цивілізації: автономія людини, свобода, вибір.
7. Система засад науки як історичний тип наукової раціональності.
8. Складові системи засад науки: ідеали і норми наукового дослідження, наукова картина
світу, філософські засади.

9. Глобальні наукові революції як зміна історичних типів наукової раціональності.
10. Зміна уявлень про об’єкт, суб’єкт і методи наукового дослідження
в класичній,
некласичній і постнекласичній (сучасній) науці.
11.Дисциплінарна методологія наукового пізнання в класичній науці. Міждисциплінарні
й трансдисциплінарні стратегії сучасної науки.
12. Проблеми етики науки в постнекласичному (сучасному) дискурсі. Свобода наукового
дослідження і мінливість норм і цінностей.
13. Натуралістичний тренд сучасної філософії науки.
14. Система технологічних практик NBIC як наукові стратегії конструювання
майбутнього людства.
15. Наукове дослідження та інновації. Інновація як цивілізаційний вимір і цінність
науки.

