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ВСТУП 

 1. Мета дисципліни – Метою навчальної дисципліни «Філософія науки та інновацій», 

зокрема професійно-технологічного модуля є: 

− оволодіння базовими питаннями філософії науки та інновацій; 

− сформувати знання з базових понять філософії та історії науки, інновації, наукового 

дослідження, наукометричних даних, міждисциплінарних взаємодій тощо; 

− сприяння розвитку логічного і аналітичного мислення; 

− виробити вміння самостійно використовувати сучасні філософські знання та 

результати інноваційних наукових досліджень у процесі виконання власного наукового 

дослідження при розв’язанні комплексних завдань. 
 

 2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1) знати основні категорії теоретичної філософії, основні категорії і теорії предметної 

галузі знання; 

2) вміти визначати основоположні поняття галузі знання, критично осмислювати 

проблеми галузі знання та проблеми на межі предметних галузей; 

3) володіння навичками в оперуванні науковими та технічними поняттями. 
 

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 і читається 

англійською мовою на першому році навчання. Дисципліна спрямована на формування 

загальнометодологічної культури аспіранта і забезпечує розвиток критичного рефлексивного 

мислення. У професійно-технологічному модулі дисципліни 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 в 

галузі інформаційних технологій і філософії інновацій. Дисципліна включає базові знання з 

філософії науки, історії науки та інновацій. 
 

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, методи 

аналізу наукових праць в галузі інформаційних технологій, виявляючи дискусійні та мало 

досліджені питання, методи вибору необхідних для рішення професійних наукових задач 

інформаційно-довідникових та науково-технічних ресурсів і джерел знань з урахуванням 

сучасних досягнень науки і техніки. 

ЗК1- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК3- Здатність проведення самостійних досліджень на сучасному рівні. 

ЗК4- Здатність до пошуку, оброблення на аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК5- Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК6- Здатність працювати в міжнародному науковому просторі. 

ЗК8- Здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі (з експертами з інших галузей). 

ЗК9- Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми в галузі інформаційних 

технологій. 

ФК1- Здатність розуміти предметну область (в межах професійної діяльності) і базові 

принципи інформаційних технологій, застосовувати і розвивати практичні навички та вміння. 

ФК2- Здатність формулювати наукову проблему, робочі гіпотези досліджуваної 

проблеми на основі глибокого осмислення наявних і створення нових цілісних знань, а також 

професійної практики. 

ФК7- Здатність застосовувати і розвивати фундаментальні і міждисциплінарні знання, 

включаючи математичні і наукові принципи, чисельні методи, засоби та нотації для 

успішного розв’язання проблем. 



ФК8- Здатність аналізувати предметну область, ідентифікувати, класифікувати та 

описувати проблеми, знаходити методи й підходи до їх розв’язання, формулювати вимоги. 

ФК10- Здатність розробляти проекти та керувати ними. 

ФК12- Здатність застосовувати і розвивати фундаментальні міждисциплінарні знання. 

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 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати основи філософії науки, а також історії 

наукової думки в галузі інформаційних 

технологій. 

Лекція 
Бліцопитування, 

дискус 
12 

1.2 Знати основні поняття соціальної філософії 

науки.   
Лекція 

Бліцопитування, 

дискус 
12 

1.3 Знати основи інноваційного розвитку. Поняття 

інновації. Приклади інновацій в галузі ІТ. 
Лекція 

Бліцопитування, 

дискус 
12 

1.4 Знати методи проведення наукових досліджень 

в галузі інформаційних технологій. 
Лекція 

Бліцопитування, 

дискус 
12 

2.1 Вміти аналізувати сучасні передові 

концептуальні та методологічні знання в галузі 

науково-дослідницької та/або професійної 

діяльності, аналізувати наукові праці в галузі 

інформаційних технологій, виявляючи 

дискусійні та мало досліджені питання. 

Практичне 

заняття 

Бліцопитування, 

перевірка 

виконання 

практичних 

завдань 

12 

2.2 Вміти проводити наукові дослідження у галузі 

ІТ, користуватися наукометричними базами 

даних, визначати методологічні принципи та 

методи наукового дослідження галузі 

інформаційних технологій в залежності від 

об’єкту і предмету, використовуючи 

міждисциплінарні підходи, проводити 

комплексні дослідження в галузі науково - 

дослідницької та інноваційної діяльності. 

Практичне 

заняття 

Бліцопитування, 

перевірка 

виконання 

практичних 

завдань 

12 

3 Комунікація: вироблення у студентів 

практичних навиків групового вирішення 

проблем, пов’язаних із проблемами філософії 

науки та інновацій 

Практичне 

заняття 

Бліцопитування, 

дискус, 

презентація 

12 

4 Автономність та відповідальність: 

продемонструвати розуміння особистої 

відповідальності з пошуку рішень за 

завданнями і питаннями філософії науки та 

інновацій, за надані рекомендації з 

використання інноваційних технологій для 

вирішення важливих питань. 

Практичне 

заняття 

Бліцопитування, 

презентація 
16 

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 3 4 

РН-1 

Аналізувати сучасні передові концептуальні та методологічні 

знання в галузі науково-дослідницької та/або професійної 

діяльності і на межі предметних галузей знань. 

+ + + + +    

                                                 
 



РН-2 

Знати праці провідних зарубіжних вчених, наукові школи та 

фундаментальні праці у галузі дослідження, формулювати мету 

власного наукового дослідження як складову загально 

цивілізаційного процесу. 

+ + +  +    

РН-3 

Давати критичний аналіз, оцінку і синтез нових та складних ідей. 
+   + +    

РН-4 

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. 

   +    + 

РН-5 

Аналізувати наукові праці в галузі інформаційних технологій, 

виявляючи дискусійні та мало досліджені питання. 

    +    

РН-6 

Визначати методологічні принципи та методи наукового 

дослідження галузі інформаційних технологій в залежності від 

об’єкту і предмету, використовуючи міждисциплінарні підходи. 

   +  +   

РН-7 

Кваліфіковано відображати результати наукових досліджень у 

наукових статтях, опублікованих як у фахових вітчизняних 

виданнях, так і у виданнях, які входять до міжнародних 

наукометричних баз. 

     +  + 

РН-8 

Знати, розуміти і самостійно застосовувати методи аналізу 

предметної області, виявлення інформаційних потреб і збір даних 

для проектування. 

     + +  

РН-9 

Аналізувати, оцінювати і вибирати сучасні інструментальні та 

обчислювальні засоби, технології, алгоритмічні і програмні 

рішення для конкретної задачі в галузі інформаційних систем та 

технологій. 

   +  + + + 

РН-18 

Розуміти, аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати 

необхідні для рішення професійних наукових задач інформаційно - 

довідникові та науково - технічні ресурси і джерела знань з 

урахуванням сучасних досягнень науки і техніки. 

     + + + 

РН-19 

Ініціювати, організовувати та проводити комплексні дослідження 

в галузі науково - дослідницької та інноваційної діяльності, які 

приводять до отримання нових знань. 

     + + + 

7. Схема формування оцінки 

7.1. Форми оцінювання 

Рівень досягнення результату навчання визначається за результатами написання підсумкової 

електронної контрольної роботи та презентації виконаного індивідуального завдання. Питома 

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

така: 

• результати навчання (1.1–1.4 знання) – до 48 %; 

• результати навчання (2.1–2.3 вміння) – до 36 %; 

• результати навчання (3 комунікація) – до 12 %. 

• результати навчання (4 автономність) – до 16 %. 



7.2. Організація оцінювання 

Контроль здійснюється за модульно - рейтинговою системою. Курс складається з 1 

змістового модуля. Заняття проводяться у вигляді лекцій та практичних занять. В кінці семестру 

тематична модульна контрольна робота в електронному вигляді для визначення рівня досягнення 

результатів навчання та відбувається презентація студентами індивідуальної роботи: завдання з 

написання есе з інновацій в ІТ. Завершується дисципліна іспитом.  

Індивідуальні завдання формуються для команди з 2-3 осіб. Оцінюється індивідуальне 

завдання єдиною оцінкою для команди, захист результатів відбувається у формі презентації 

(оцінюється оптимальність обраного підходу, якість виконання та отриманий результат). 

Презентація завдання з обговоренням результатів відбувається на практичних заняттях. Термін 

виконання, захисту індивідуальної роботи – останнє практичне заняття (загалом оцінюється від 

24 до 40 балів). 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. Поточне 

оцінювання проводиться у формі опитування студентів за темами попередніх лекцій (загалом 

оцінюється від 6 до 10 балів), а також виконання контрольної роботи (загалом оцінюється від 6 

до 10 балів). На іспит виносяться загальні питання з основних понять науки та наукових 

досліджень, історії науки та філософії, соціологічного підходу до науки, філософії інновацій, 

наукометрії та основ проведення наукових досліджень, зокрема в галузі інформаційних  

технологій, особливості використання інформаційно-довідниковими та науково-технічними 

ресурсами та сучасними інструментальними та обчислювальними засобами, особливості 

формулювання загальної методологічної бази власного наукового дослідження, проведення 

критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та складних ідей. Заплановано 6 годин консультацій 

з проблемних питань вивчення дисципліни. Семестрове оцінювання складає 60 балів (60%). В 

сумі студент може отримати в семестр від 36 до 60 балів. Підсумкове оцінювання у формі 

екзамену: 40 балів (40%) (екзаменаційне оцінювання проводиться в письмово-усній формі). 
 

 

Індивідуальна 

робота у в-ді 

презентації 

Контрольна 

робота 

Семестрове 

оцінювання 

Всього за 

семестр Іспит 
Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 24 6 6 36 24 60 

Максимум 40 10 10 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.  
 

7.3. Організація оцінювання:  

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

 



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  теми 
Кількість годин 

лекції ПЗ С/Р 

Професійно-технологічний модуль 

1 
Тема 1. Феномен науки. Наука як дослідження. Наука як феномен 

культурний. 1 4 24 

2 
Тема 2. Соціологічний підхід до науки. Історія наукової думки, 

зокрема і галузі інформаційних технологій 
1 4 24 

3 
Тема 3. Філософія інновацій. Інновації в галузі інформаційних 

технологій. Епістемологічні моделі сучасного наукового 
дискурсу. 

2 4 24 

4 
Тема 4. Наукометрія. Написання наукових робіт з технічних наук 

та особливості проведення наукових досліджень в галузі 
інформаційних технологій 

2 4 24 

 Модульна контрольна робота  2  

 Всього за семестр 6 18 96 

 

Загальний обсяг  120 год., в тому числі: 

Лекцій – 6 год. 

Практичні заняття – 18 год. 

Самостійна робота –96  год. 
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