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ВСТУП 
 

1. Мета дисципліни – дати сучасні філософські і загальнометодологічні знання в галузі 
науково-дослідної роботи, навчити аспірантів практично застосовувати сучасні філософські знання у 
процесі виконання власного наукового дослідження при розв’язанні комплексних завдань.  

 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
Аспірант повинен знати: основні категорії теоретичної філософії, основні категорії і теорії 

предметної галузі знання, специфіку пізнавального відношення і структуру пізнавальної діяльності. 
Аспірант повинен вміти: визначати основоположні поняття галузі знання, критично 

осмислювати проблеми галузі знання та проблеми на межі предметних галузей, виокремлювати і 
характеризувати теоретичний/емпіричний та фундаментальний/прикладний виміри галузі знання.  

 
3. Анотація навчальної дисципліни: 
Дисципліна спрямована на формування загальнометодологічної культури аспіранта і забезпечує 

розвиток критичного рефлексивного мислення. Аналізуються філософські засади сучасного наукового 
знання, наукової раціональності, наукової картини світу; класичні та некласичні форми 
епістемологічних моделей сучасного наукового дискурсу. Особлива увага приділяється розкриттю 
міждисциплінарних взаємодій характерних для сучасної науки і філософії.  

 
4. Завдання (навчальні цілі) – Основними завданнями навчальної дисципліни “Філософія 

науки та інновацій” є набуття знань, умінь та навичок (компетентностей) відповідно до кваліфікації 
«Доктор філософії». Зокрема, розвивати: здатність працювати в команді з фахівцями своєї 
спеціальності та з експертами з інших галузей; вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми 
кібербезпеки, які виникають в різних сферах інформаційних технологій; здатність враховувати 
соціальні і етичні аспекти професійної діяльності; набуття універсальних навичок  організації та 
проведення навчальних занять. 
 
5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 

відповідальність∗) 
Методи 

викладання 
і навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати основи філософії науки, розвитку наукової 
думки  

Лекція 

Дискурс, 
активна робота 
на лекції, усні 

відповіді, 
контрольна 

робота, 
доповідь, іспит 

40 
1.2 Знати основні поняття соціальної філософії науки  
1.3 Знати основи філософії інновацій  

1.4 
Знати методи проведення наукових досліджень в 
галузі інформаційних технологій. Принципи 
академічної доброчесності в науці.  

2.1 
Вміти проводити критичний аналіз наукових 
статей в напрямку інформаційних технологій, 
аналізувати філософськи наукові дослідження  

Лекція, 
практичне 

заняття 

Дискурс, 
активна робота 
на лекції, усні 

відповіді, 
контрольна 

робота, 
практичні 
завдання, 

реферат, іспит 

40 2.2 Вміти проводити соціальний аналіз дослідження  

2.3 Вміти класифікувати інновації  

2.4 Вміти планувати та виконувати наукові 
дослідження в галузі інформаційних технологій  

3.1 
Комунікація: вироблення у здобувачів навичок 
спільно планувати наукові дослідження та 
обґрунтовувати результати. 

Практичне 
заняття, 

самостійна 

Практичні 
завдання, 
дискурс, 

10 
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4.1 

Автономність та відповідальність: відповідально 
ставитися до виконання наукових досліджень, 
дотримуючись принципів академічної 
доброчесності та етичності. 

робота   доповідь, 
реферат, іспит 10 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання  

 
Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 1.1 
 
1.2 

 
1.3 

 
1.4 

 
2.1 

 
2.2 

 
2.3 

 
2.4 

 
3.1 

 
4.1 

ПРН – 1. Уміти формувати і аргументовано відстоювати 
власну позицію з різних проблем філософії науки та 
методології наукового пізнання. 

+ +       + + 

ПРН – 7. Уміти моделювати структуру наукового 
дослідження, формулювати мету, об’єкт, предмет та наукові 
задачі, упорядковувати та систематизувати результати 
дослідження, обґрунтовувати їх достовірність та проводити 
їх апробацію. 

  + +  +  +   

ПРН – 8. Уміти обґрунтовувати формулювати висновки з 
проведених наукових досліджень та рекомендації щодо їх 
наукового і практичного використання. 

  + + +  + + + + 

ПРН – 18. Уміти формувати концепції, застосовувати та 
оцінювати предметний проект наукового дослідження. 

    + +   + + 

 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів 
Рівень досягнення результату навчання визначається за результатами дискурсів, доповідей, 
практичних робіт, презентацій, рефератів, письмових контрольних робіт, іспит. Питома вага 
результатів навчання у підсумковій оцінці для першого та другого семестру за умови її опанування на 
належному рівні така: 
- результати навчання (1.1–1.4 знання) – до 40 %; 
- результати навчання (2.1–2.4 вміння) – до 40 %; 
- результати навчання (3.1 комунікація) – до 10 %; 
- результати навчання (4.1 автономність та відповідальність) – до 10%. 
 

7.2. Організація оцінювання 
Контроль здійснюється за модульно - рейтинговою системою. Курс складається з 4 змістових модулів. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 та 2, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) теми 3 та  4, у змістовий 
модуль 3 (ЗМ3) теми 5 та 6, у змістовий модуль 4 (ЗМ4) теми 7 та 8.  Заняття проводяться у вигляді лекцій та 
практичних занять. Впродовж семестру, після завершення відповідних тем, проводяться тематичні модульні 
контрольні роботи з відкритими питаннями та задачами для визначення рівня досягнення результатів 
навчання, під час навчання здобувачі готують доповідь та реферат на тему, погоджену з викладачем курсу. 
Завершується дисципліна іспитом. 

Здобувач освітньо-наукового рівня «Доктор філософії» допускається до складання екзамену, якщо 
протягом навчального періоду він:  

− набрав не менше ніж 36 балів;  
− виконав і вчасно презентував доповідь та реферат на тему погоджену з викладачем;  
− виконав  і захистив всі практичні роботи.  
Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. Семестрову кількість 

балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем  змістовних модулів. На 
іспит виносяться питання з основних розділів філософії науки та інновацій. 
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Семестрове оцінювання: 60 балів (60%)  
Після кожного змістовного модуля проводиться модульна контрольна робота. Планується 

чотири змістовні модуля, відповідно проводиться чотири модульні контрольні роботи. Кожна 
модульна контрольна робота оцінюється від 9 до 15 балів. В сумі за результатами модульних 
контрольних робіт студент може отримати в семестр від 36 до 60 балів.    

 
 ЗМ1 ЗМ 2 ЗМ3 ЗМ 4 

Min. 
– 9 

балів 

Max. 
–15 

балів 

Min. – 
9 

балів 

Max. –
15 

балів 

Min. – 
9 

балів 

Max. 
– 15 
балів 

Min. – 
9 

балів 

Max. –
15 

балів 
Модульні контрольні роботи, 
практичні роботи, результати 
дискурсу, реферат/доповідь 

9 15 9 15 9 15 9 15 

 
Підсумкове оцінювання у формі екзамену  

 ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4 Підсумкова 
семестрова оцінка  

Екзамен  Підсумкова 
оцінка  

Мінімум  9 9 9 9 36 24 60 
Максимум  15 15 15 15 60 40 100 

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 36 балів. Для допуску до екзамену 
студент має скласти модульні контрольні роботи на позитивну оцінку. Оцінка за іспит не може бути меншою 
24 балів для отримання загальної позитивної оцінки за курс.  

 

7.2. Організація оцінювання:  

 
Шкала відповідності 

 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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88..  ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ   

 

№ 
п/п Назва  теми 

Кількість годин 
лекції ПЗ К С/Р 

Змістовий модуль 1  Феномен науки  

1 
Тема 1. Феномен науки. Наука як дослідження  
Самостійна робота: Опрацювати літературу за темою лекційних 
занять. 

4 1  21 

2 
Тема 2. Наука як феномен культурний 
Самостійна робота: Опрацювати літературу за темою лекційних 
занять. 

2 1  21 

 Модульна контрольна робота 1   1   

Змістовий модуль 2 Історія та соціологія наукової думки  

3 
Тема 3 Соціологічний підхід до науки 
Самостійна робота: Опрацювати літературу за темою лекційних 
занять.  

2 1  21 

4 
Тема 4 Історія наукової думки 
Самостійна робота: Опрацювати літературу за темою лекційних 
занять. 

2 1  21 

 Модульна контрольна робота 2   1   
Змістовий модуль 3 Інновації та філософія  

5 
Тема 5 Філософія інновацій 
Самостійна робота: Опрацювати літературу за темою лекційних 
занять. 

4 1  21 

6 
Тема 6 Епістемологічні моделі сучасного наукового дискурсу 
Самостійна робота: Опрацювати літературу за темою лекційних 
занять. 

2 1  21 

 Модульна контрольна робота 3   1   
Змістовий модуль 4 Основи проведення наукових досліджень з ІТ  

7 
Тема 7 Наукометрія 
Самостійна робота: Створити облікові записи у Google Scholar, 
Orcid, Researchgate 

4 1  21 

8 

Тема 8 Написання наукових робіт з технічних наук та особливості 
проведення наукових досліджень в галузі ІТ 
Самостійна робота: Навчитись користуватись Google Academy, 
Google Trends 

4 1  21 

 Модульна контрольна робота 4   1   
 Всього за семестр  24 12 6 168 

 
 
Загальний обсяг  210 год., в тому числі:  
Лекцій – 24 год., 
Практичні заняття - 12 год., 
Консультації– 6 год., 
Самостійна робота  – 168  год. 
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9. РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА: 

 
Основна: (Базова) 
1.   Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2008. – 223 с. 
2.   Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації // Г. 

Йонас; [Пер. з нім. А. Єрмоленко, В. Єрмоленко]. – К.: Лібра, 2001. – 400 с 
3.   Кримський C.Б. Запити філософських смислів / С.Б. Кримський; Під сигнатурою Софії. – К.: 

Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008, 718 с. – (С.444 – 717). 
4. Сидоренко Л.І. Проблеми етики науки в постнекласичному дискурсі //Філософські проблеми 

гуманітарних наук. Альманах. – 2010. - №19. – С.121-125. 
5. Сидоренко Л.І. Сучасна наука в контекстах свободи та відповідальності // Софія. Гуманітарно-

релігієзнавчий вісник. – 2015. 
6. Філософія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред.. Л.В. 

Губерського; худож.-оформлювач О.Д. Кононученко. – Харків: Фоліо, 2013. – 510 с. (Добронравова 
І.С., Сидоренко Л.І., Петрущенков С.П., Руденко О.В., Шашкова Л.О. та ін. ) 

7. Sitko S.P. Physics of  Alive - the New Trend of Fundamental Natural Scienses// Physics of Alive. - 
2000. - Vol.8, № 2. - P.5-13. 

 
Додаткова: 
1. Добронравова І.С. Ставлення людини до природи: синергетичний аспект. – Режим 

доступу:http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html 
2. Сидоренко Л.І. Проблема тілесності: філософсько-етичні виміри // Філософські проблеми 

гуманітарних наук: Альманах. – 2012. - № 21. – С.43-48. 
3. Ethics in science [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?mid=161 
4. David B. Resnik, J.D., Ph.D. What is Ethics in Research & Why is it Important? [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/whatis/ 
5. Curry, Patric. On Ecological Ethics: A Critical Introduction [Електронний ресурс] / Patric Curry 

//The Campaing for Political Ecology. – 2008. – P.1-23. - Режим доступу: 
http://eco.gn.apc.org/pubs/ethics_curry.html 

1. Experimental Philosophy, Rationalism, and Naturalism. (2015) E. Fischer and J. Collins (eds.) - 
London: Routledge. 

2. Інновації в освіті і науці окремих країн Європи, Азії та Америки. // Інформаційний 
бюлетень наукового проекту «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський 
освітній і науковий простір». / Міністерство освіти і науки України. Ужгородський національний 
університет ННІ євроінтеграційних досліджень/ Випуск 4 Ужгород – 2015. 
https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/9721  

3. Наука та інновації. Науково-практичний журнал національної академії наук України 
https://scinn.org.ua/ua 13  

4. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 № 40-IV (зі змінами і 
доповненнями) [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України ; Верховна рада України. – 
2002. – № 36. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/40-15.  

5. Філософія науки. Підручник для аспірантів. Київ: «Київський університет», 2018. 
http://www.philsci.univ.kiev.ua  

6. Добронравова І. С., Білоус Т. М., Комар О. В. Новітня філософія науки. – К., 2009. 
http://www.philsci.univ.kiev.ua  

7. Добронраврва І.С. Теоретична реконструкція нелінійних феноменів: епістемологічні засади 
та науковий дискурс. // Філософії освіти. Philosophy of Education №1(20)-2017 
http://www.philosopheducation.com/index.php/ua  

8. Кримський C.Б. Запити філософських смислів. // Кримський С.Б. Під сигнатурою Софії. 
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