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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: 

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 читається українською мовою на першому році навчання. Курс 

«Філософія науки та інновації» складається з двох частин «Філософія науки» та 

«Професійно-технічного модулю». 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) – Вивченням дисципліни "Філософія науки та інновацій" є 

теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців з таких питань: основи філософії 

науки, соціальної науки та інновацій, методи проведення наукових досліджень, наукометрія, 

аналіз наукових праць провідних фахівців у вибраній галузі дослідженнь, формулювання 

мети та завдань власного наукового дослідження як складової загальноцивілізаційного 

процесу, особливостей співпраці фахівців з різних галузей в рамках наукових проєктів щодо 

розробки та дослідження інформаційних систем та технологій, використовуючи принципи 

професійної етики та навички професійної етичної поведінки. 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

та пороговий 

критерій 

оцінювання 

(за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисциплін

и 
Код Результат навчання 

Змістовний модуль 1 – «Філософія науки» 

1.1 Знати ідеали науки Нового часу, їх 

співвідношення з цінностями техногенної 

цивілізації. Принципи етики науки. 

Філософські зсади концепції науки Нового 

часу як дослідження.  

Лекція, 

практичні 

заняття,  

самостійна 

Виступ на 

практичному 

занятті,  

підготовка  

3 
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робота реферату 

1.2 Знати історичні типи наукової 

раціональності науки Нового часу і 

глобальні наукові революції як способи їх 

зміни.   

Лекція, 

практичні 

заняття,  

самостійна 

робота  

Виступ на 

практичному 

занятті 

підготовка  

реферату 

3 

1.3 Знати сучасні концепції самоорганізації 

цілісних складних систем. Транс 

дисциплінарність постнекласичних 

методологій, зокрема синергетисчної 

Сучасну глобальну наукову   революцію як 

становлення нелінійної науки та 

постнекласичного типу наукової 

раціональності.  

  

Практичні 

заняття,  

 самостійна 

робота 

Виступ на 

практичному 

занятті 

підготовка  

реферату 
4 

1.4 Знати епістемологічні моделі сучасного 

наукового дискурсу. Філософські концепції 

істини, які лежать у їх основі.  

Лекція, 

практичні 

заняття,  

самостійна 

робота  

Виступ на 

практичному 

занятті, 

підготовка  

реферату 

4 

1.5 Знати соціологічний поворот у філософії 

науки. Акторно-мережева концепція 

Б.Латура.  

Лекція, 

практичні 

заняття,  

самостійна 

робота 

Виступ на 

практичному 

занятті, 

підготовка  

реферату 

4 

2.1 Вміти обирати ціннісні орієнтири 

дослідницької діяльності, розуміти 

співвідношення між науковими та поза 

науковими цінностями  

Практичні 

заняття,  

самостійна 

робота  

Виступ на 

практичному 

занятті, 

підготовка  

реферату 

4 

2.2 Вміти зіставляти методологічні принципи 

різних типів наукової раціональності та 

обирати методологію, адекватну 

 дослідницьким завданням, зважати на 

трансдисциплінарність методологій, 

готуючись до командної роботи з 

представниками різних дисциплін. 

Виступ на 

практичному 

занятті, 

самостійна 

робота  

Виступ на 

практичному 

занятті, 

підготовка  

реферату 

4 

2.3 Виходячи зі специфіки людино вимірних 

об’єктів постнекласичної науки, вміти 

випрацювати власну систему цінностей при 

роботі з такими об’єктами, усвідомлювати 

свою дослідницьку та людську позицію.  

  

самостійна 

робота 

Виступ на 

практичному 

занятті, 

підготовка  

реферату  

4 

2.4 Вміти розрізняти дескриптивні та 

нормативні епістемологічні моделі 

сучасного наукового дискурсу, інтегрувати 

за потреби їх настанови на основі 

відповідних концепцій істини. Виробляти 

критичне ставлення до наукових текстів за 

допомогою досвіду дискурс – аналізу.  

лекція, 

самостійна 

робота  

Виступ на 

практичному 

занятті, 

підготовка  

реферату 

4 
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2.5 Вміти виявляти у власній дослідницькій 

діяльності роль мережі взаємозв’язків як у 

науковій спільноті, так і у соціальному 

контексті презентації наукових результатів. 

самостійна 

робота  

Виступ на 

практичному 

занятті 

підготовка  

реферату 

4 

3.1 Вільне спілкування з питань, що 

стосуються сфери наукових та експертних 

знань, з колегами, науковою спільнотою. 

Дискусія під 

час 

практичних 

занять, 

питання до 

лектора  

Виступ на 

практичному 

занятті, 

участь в 

обговоренні  

3 

3.2 Використання академічної української мови 

у дискусії з про засади наукової діяльності, 

колективному обговоренні проблем 

наукової діяльності, місця науки в соціумі.  

Дискусія під 

час 

практичних 

занять, 

питання до 

лектора 

Виступ на 

практичному 

занятті, 

участь в 

обговоренні 

3 

4.1 Здатність працювати автономно, 

 рухаючись до самовдосконалення,  

самостійна 

робота  

 підготовка  

реферату 
3 

4.2 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел, проявляти 

доброчесність при використанні джерел 

інформації.   

  

самостійна 

робота 

підготовка  

реферату  

3 

Змістовний модуль 2 – «Професійно-технічний модуль» 

1.1 Знати становлення наукової думки в галузі 

інформаційних технологій. Знати 

наукометрію. 

лекції, 

самостійна 

робота 

Тест, 60% 

правильних 

відповідей 

 

3 

1.2 Знати основні принципи формування 

наукової проблематики у науковому 

дослідженні. Аналіз передових досліджень. 

Наукометричні бази даних. 

 

лекції, 

самостійна 

робота 3 

1.3 Знати основи інноваційного розвитку. 

Поняття інновації. Приклади інновацій в 

галузі ІТ. 

лекції, 

самостійна 

робота 

3 

1.4 Знати принципи роботи Міжнародних 

наукових професійних організацій (за 

фахом) 

лекції, 

самостійна 

робота 

3 

1.5 Знати методи проведення наукових 

досліджень в галузі інформаційних 

технологій. 

лекції, 

самостійна 

робота 

3 

2.1 Вміти критично аналізувати знання в галузі 

наукового дослідження, аналізувати наукові 

праці в галузі інформаційних технологій. 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

звіт 

практичних 

робіт, 

підготовка 

реферату 

5 

2.2 Вміти користуватися наукометричними 

базами даних. 

практичні 

заняття, 

самостійна 

звіт 

практичних 

робіт, 

5 



6 

 

робота підготовка 

реферату 

2.3 Вміти здійснювати пошук наукових 

проєктів, формувати алгоритм долучення  

до наукових проєктів,  лабораторій 

(наукових шкіл) для покращення наукового 

дослідження аспіранта. 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

звіт 

практичних 

робіт, 

підготовка 

реферату 

5 

2.4 Вміти виокремлювати головне у наукових 

працях. 

практичні 

заняття 

звіт 

практичних 

робіт, 

підготовка 

реферату 

5 

2.5 Вміти використовувати сучасні 

інформаційні технології та розвивати 

фундаментальні і міждисциплінарні знання 

для успішного розв’язання інноваційних 

задач у науковій діяльності. 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

звіт 

практичних 

робіт, 

підготовка 

реферату 

5 

3.1 Розробка презентації та аудиторний захист 

результатів виконання практичних робіт  

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

захист 

практичних 

робіт та 

реферату 

3 

3.2 Творчо і ефективно використовувати 

отримані знання для організації та 

супроводу науково-дослідної діяльності 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

захист 

практичних 

робіт та 

реферату 

3 

4.1 Виконання завдань самостійної роботи 

Теми 

самостійного 

опрацювання 

Захист 

результатів 

виконання 

реферату 

 

4 

4.2 

Продемонструвати розуміння особистої 

відповідальності за професійні рішення чи 

надані пропозиції, які можуть впливати на 

результати науково-технічної діяльності 

Відповідально ставитися до виконання 

наукових досліджень, дотримуючись 

принципів академічної доброчесності та 

етичності. 

  

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання  

ОНП 122 «Комп’ютерні науки» 

         Результати навчання дисципліни  

 

 

 

Програмні результати навчання 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 4.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 4.2 

ПРН-1. Знати та аналізувати наукові праці 

провідних зарубіжних 

вчених, наукові школи та фундаментальні 

праці з комп'ютерних 

наук, формулювати мету власного 

наукового дослідження як 

складову загальноцивілізаційного процесу. 

  +   +  +     + + + +    + +  +     + 

ПРН-2. Уміти з нових дослідницьких 

позицій формулювати загальну 

методологічну базу власного наукового 

дослідження, усвідомлювати 

його актуальність, мету і значення для 

розвитку інших галузей 

науки, суспільно-політичного, економічного 

життя. 

+ +   +  +  +     +     + + +  +    +  

ПРН-3. Аналізувати сучасні передові 

концептуальні та 

методологічні знання в галузі науково-

дослідницької та/або 

професійної діяльності і на межі 

предметних галузей знань. 

  +  + +          +   + +         

ПРН-4. Визначати методологічні принципи 

та методи наукового 

дослідження в комп'ютерних науках в 

залежності від об'єкту і 

предмету, використовуючи 

міждисциплінарні підходи. 

+   +  +          +             
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         Результати навчання дисципліни  

 

 

 

Програмні результати навчання 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 4.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 4.2 

ПРН-6. Розробляти засоби реалізації 

інформаційних технологій 

(методичні, інформаційні, математичні, 

алгоритмічні, технічні і 

програмні). 

            +    +  +     +     

ПРН-9, Розуміти сутність інформації, 

проводити критичну оцінку 

кількості і змісту інформації. 

+ +    +   +    + + +           +  + 

ПРН-11. Прогнозувати розвиток 

інформаційних систем і технологій, 

                  + +      +   

ПРН-13. Вміти формувати команду 

дослідників для вирішення 

локальної задачі (формулювання 

дослідницької проблеми, робочих 

гіпотез, збору інформації, підготовки 

пропозицій. 

  +       +        +   + +       

ПРН-14. Обґрунтовувати і застосовувати на 

практиці нові конкурентоздатні 

ідеї, методи, технології розв'язання 

професійних, науково-технічних 

задач, в тому числі нестандартних. 

   +   + +   + +     +       + +  +  

ПРН-15. Демонструвати вміння 

спілкуватися в діалоговому режимі з 

широкою науковою спільнотою та 

громадськістю в певній галузі 

+ +     +    + + +     +    +  + +   + 

 



7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів 

Рівень досягнення усіх запланованих результатів навчання визначається за 

результатами тестування вивчення матеріалів лекцій, захисту результатів практичних занять 

та реферативних завдань, підсумкових модульних контрольних робіт у вигляді тестування. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на належному 

рівні така: 

Змістовний модуль І  

• результати навчання 1-(знання) - до 18% ;  

• результати навчання 2-(вміння) - до 20% ;  

• результати навчання 3-(комунікація) - до 6% ;  

• результати навчання 4-(автономність)- до 6%. 

 

Змістовний модуль ІІ 

• результати навчання 1-(знання) - до 15% ;  

• результати навчання 2-(вміння) - до 25% ;  

• результати навчання 3-(комунікація) - до 6% ;  

• результати навчання 4-(автономність)- до 4%. 

 

Оцінювання здобувачів освіти здійснюється впродовж семестру з усіх видів робіт. 

Загальний бал утворюється як зважена сума балів напрацьованих студентом за різними 

видами робіт. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач освіти за роботу в модулі 

«Філософія науки» та «Професійно-технічному модулі» по 30 балів за 100-бальною шкалою. 

Підсумкова форма оцінювання – іспит. 

 

7.2. Організація оцінювання 

Курс «Філософія науки та інновації» складається з двох частин «Філософія науки» та 

«Професійно-технічного модулю». 

Викладачі кафедри філософії та методології науки забезпечують читання першої 

частини курсу «Філософія науки». Аудиторні заняття із цієї частини курсу у кількості 18 

годин передбачені у формі лекцій  та практичних занять за п'ятьма темами, написання 

модульної контрольної роботи (есе). Форма контролю роботи на лекціях – письмові експрес-

тести.  Самостійна робота, запланована у обсязі 84 годин. Формою її контролю є  виступи на 

практичних заняттях, підготовка реферату, есе. 

Семестрове оцінювання аспірантів за частиною «Філософія науки» здійснюється 

наступним чином: виступи на практичних заняттях (мах. 10 балів, мін. 6), реферат (мах. 10 

балів за один, міn. 6 балів за один), есе (мах. 10 балів за один, мін. 6 балів за один). 

Виступи на практичних заняття оцінюються виходячи з компетентностей, проявлених 

аспірантом на основі його самостійної роботи: здатності до автономної роботи та вміння 

шукати інформацію та послуговуватися нею, а також зі здатності презентувати здобуті знання 

та проявляти комунікативну компетентність (вести дискусію, обстоювати власні міркування, 

брати участь у командній роботі).  

Реферат оцінюється, виходячи з компетентностей, проявлених аспірантом на основі 

його самостійної роботи: здатності до автономної роботи та вміння шукати інформацію та 

послуговуватися нею. Реферат має включати план та список джерел.  

Теми рефератів дані в інформаційному додатку до програми, а також можуть бути 

сформульовані   аспірантом самостійно, виходячи з програми. Використання матеріалу з 

різних тем заохочується додатковими балами.  

Есе  готується аспірантом з одного з питань програми, має невеликий обсяг (1-3 

сторінки тексту). Крім засвоєної інформації, може викладати власні міркування автора з 

обраної теми. Може бути написано кілька есе чи рефератів.  
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Викладачі факультету інформаційних технологій забезпечують проведення другої 

частини – професійно-технічного модулю. Заняття проводяться у вигляді лекцій, 

практичних занять та контрольного підсумкового тестування у вигляді підсумкової 

модульної контрольної роботи. Аудиторні заняття у кількості 18 годин передбачені у формі 

лекцій  та практичних занять за шістьма темами, написання модульної контрольної роботи.  

Самостійна робота, запланована у обсязі 84  годин. Формою її контролю є  виступи на 

практичних заняттях, підготовка реферату.  

Семестрове оцінювання аспірантів за професійно-технічним модулем здійснюється 

таким чином: захист практичної роботи до 10 балів, захист реферату до 10 балів, модульна 

контрольна робота до 10 балів. 

Завершується дисципліна іспитом.  

Допуском до іспиту є успішне (позитивна оцінка) виконання здобувачем освіти завдань з 

практичних робіт, реферативних завдань та написання модульних контрольних робіт.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. Семестрову 

кількість балів формують бали, отримані аспірантом у процесі засвоєння матеріалу з двох частин 

курсу «Філософія науки та інновації»: 1 – філософія науки, 2 – професійно-технічний модуль. 

Максимальна сума балів за іспит – 40 балів, відповідно по 20 балів за кожну частину курсу.  

 

 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту за частиною «Філософія науки» 

  Семестрова кількість 

балів 

Оцінка відповіді на іспиті Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 18 12 30 

Максимум 30 20  50 

 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту за професійно-технічним модулем 

  Семестрова кількість 

балів 

Оцінка відповіді на іспиті Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 18 12 30 

Максимум 30 20  50 

 

Аспірант не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 36 балів. Для допуску до 

екзамену аспірант має скласти модульні контрольні роботи, а також виконати практичні роботи, 

підготувати реферативні завдання та есе на позитивну оцінку. Оцінка за іспит не може бути 

меншою 24 балів для отримання загальної позитивної оцінки за курс.  

 

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 
практичні 

заняття  
С/Р 

1 Філософія науки 

1 Тема 1. Феномен науки.  2 

2 

15 

2 
Тема 2.  Система засад науки та історичні типи наукової 

раціональності.   
2 15 

3 

Тема 3 Сучасна глобальна наукова революція як 

становлення нелінійної науки та постнекласичного типу 

наукової раціональності.   

2  2 20 

4 
Тема 4. Епістемологічна модель сучасного наукового 

дискурсу.  
4   20 

5 Тема 5.  Соціологічний поворот в сучаній філософії науки.  2   14 

6 Модульна контрольна робота 1 (ЕСЕ)  2  

Всього за модулем 12 6 84 

2 Професійно-технічний модуль 

7 
Тема 6.  Становлення наукової думки в галузі інформаційних 

технологій. Наукометрія. 
2  16 

8 
Тема 7.  Формування наукової проблематики у науковому 

дослідженні 
2 2 8 

9 
Тема 8.  Інновації в інформаційних технологій (ОНП 

Інформаційні системи та технології) 
2  20 

10 
Тема 9.  Міжнародні науково-професійні організації (за 

фахом) 
2  16 

11 

Тема 10.  Методи проведення наукових досліджень в галузі 

інформаційних технологій (ОНП Інформаційні системи та 

технології) 

2 2 8 

12 
Тема 11.  Написання наукових робіт з технічних наук та 
особливості проведення наукових досліджень в галузі ІТ 2  16 

13 Модульна контрольна робота 2  2  

Всього за модулем 12 6 84 

Всього 24 12 168 

 

 

 

Загальний обсяг  210 год., в тому числі:  

Лекцій – 24 год., 

Практичні заняття - 12 год., 

Консультації– 6 год., 

Самостійна робота  – 168  год. 

 

9. РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА: 

 

Основна: (Базова) 

1. Філософія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за 

ред.. Л.В. Губерського; худож.-оформлювач О.Д. Кононученко. – Харків: Фоліо, 2013. – 510 
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