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Вступ 

Сучасний етап розвитку вищої професійної освіти у вищих навчальних 

закладах України характеризується кардинальними змінами у системі гуманіта-

рної підготовки студентів. Гуманізація освіти спрямована на інтелектуальний, 

естетичний та моральний розвиток особистості, підвищення рівня освіченості 

майбутнього спеціаліста, що є важливою умовою його професійного самовиз-

начення у подальшій трудовій діяльності. 

Навчальна дисципліна "Філософія науки" є важливою ланкою у циклі ба-

зової підготовки здобувачів освітньо-наукового ступеня "доктор філософії". 

Філософія науки – самостійна галузь філософських досліджень, яка відокреми-

лась від теорії пізнання в середині ХХ століття. Головне завдання філософії на-

уки – виявлення соціальної та культурної обумовленості наукового знання, його 

залежності від позанаукових або навіть позараціональних критеріїв. Ця галузь 

філософії має велику теоретичну і практичну значущість для студентів (аспіра-

нтів), які здобувають освітньо-науковий ступінь "доктор філософії", що дозво-

ляє випускникові активно включатися в педагогічну, управлінську, технічну, 

технологічну та наукову діяльність. 

 Зміст дисципліни спрямований на розгляд основних проблем сучасної 

науки, серед яких питання наукової раціональності, науки як соціокультурного 

феномена, наукових революцій, наукових картин світу, наукового ідеалу, су-

часних методологічних програм і принципів. Програма орієнтує майбутнього 

фахівця на те, що поряд зі знаннями про об'єкти наука формує знання про мето-

ди, принципи, прийоми наукової діяльності, специфічні стилі наукового мис-

лення. Основною метою викладання навчальної дисципліни "Філософія науки" 

є формування у здобувачів освітньо-наукового ступеня "доктор філософії" су-

часного наукового світогляду, опанування плюральної методології дослідниць-

ких програм і усвідомлення системно-методологічних (культурних, політичних, 

соціально-економічних, когнітивно-пізнавальних тощо) проблем, що безпосе-

редньо або побічно пов'язані з прогресом науки і технологій та розвитком тех-

ногенної цивілізації в цілому. 

Вирішення цих завдань передбачає втілення нових освітніх технологій, 

оновлення організаційних і методичних форм активізації евристичного потен-

ціалу студентів, тож з цією метою розроблена Робоча програма дисципліни 

«Філософія науки» для аспірантів  Інституту свинарства і АПВ НААН України.  
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1. Опис дисципліни «Філософія науки» 

 

Зміст Денна форма навчання 

1.Освітній ступінь доктор філософії 

2.Кількість кредитів ЄКТС   4    

3.Кількість модулів   2 

4.Нормативна (варіативна) у відповід-

ності до навчального плану:  

денна нормативна 

5.Курс 1 

6.Семестр 1 

7.Загальна кількість годин денна 120 год. 

 лекції 20 год. 

 семінарські заняття 20 год. 

 самостійна робота 80год. 

 вид підсумкового контролю Екзамен 

 

2.  Передумови для вивчення навчальної дисципліни 

Перелік  навчальних  дисциплін,  які  передують  її  вивченню  відповідно  до  

структурно-логічної схеми  освітньо-професійної (наукової) програми:  навча-

льні дисципліни гуманітарного циклу. 

 

3.  Заплановані результати навчання 

Мета  вивчення  навчальної  дисципліни:  ознайомлення  здобувачів  вищої  

освіти  з основами філософії наукового пізнання, формування знань у галузі фі-

лософії і методології науки, знайомство з практичним застосуванням науково-

методологічних знань у майбутній професійній діяльності. 

Основні  завдання  навчальної  дисципліни:  поглиблення,  розширення,  

інтеграція знань з дисципліни; ознайомлення з основними напрямами та актуа-

льною проблематикою філософії науки,  а також,  понятійним апаратом мето-

дології науки;  систематизація знання щодо  історико-філософського  контексту  

філософії  науки  як  розділу  філософії;  аналіз особливостей  філософії  та  ме-

тодології  науки  як  міждисциплінарної  галузі;  формування культури науков-

ця як складової частини високого рівня професіоналізму. 

Об'єктом навчальної дисципліни є наука як соціальний інститут і засіб 

отримання об'єктивного, раціонального, вірогідного знання про навколишній 

світ. 

Предметом навчальної дисципліни є загальні логіко-методологічні законо-

мірності розвитку науки та її соціальні функції у сучасній цивілізації. 

Програма містить наступні  змістовні модулі:  

Модуль 1. Наука як феномен культури; 

Модуль 2. Методологія науки. 

 У кожному модулі пропонуються  лекційні та практичні заняття, завдання 

для самостійної роботи, список рекомендованої літератури. 
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Компетентності: 

загальні: 

ЗК  1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, впевненості у 

собі, розвитку відповідних компетентностей. 

ЗК 2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово. 

ЗК 8. Здатність працювати автономно. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН  1.  Володіти  гуманітарними,  природничо-науковими  та  професійними  

знаннями; формулювати ідеї і концепції з метою використання в роботі різного 

спрямування. 

ПРН 2. Використовувати методологію системного аналізу під час дослідження 

процесів та явищ  у  тваринництві,  розробленні  інноваційних  технологій  ви-

робництва  та  переробки продукції тваринництва. 

 

Здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії має: 

 Знати (володіти компетенціями ): 

 призначення, зміст та функції науки як соціального інституту; 

 загальні закономірності розвитку науки, структуру та рівні наукового пі-

знання; 

 основні методологічні і світоглядні проблеми, що виникають в сучасній на-

уці; 

 динаміку науково-технічного розвитку в широкому соціокультурному кон-

тексті; 

 науки як соціального та когнітивного феномена. 

 Застосовувати концептуально-понятійний апарат і термінологію філософії 

науки до власних досліджень; 

 Свідомо формулювати проблеми і завдання конкретного наукового дослі-

дження в професіональній сфері (соціально-економічні науки), оволодіти 

методологічними прийомами висунення наукових гіпотез, їхньої перевірки і 

побудови наукової теорії. 

Вміти, володіти навичками (володіти компетентностями):  

 на основі теоретичного знання в галузі філософії та методології науки виро-

бити самостійний критичний стиль мислення, формувати власну світогляд-

ну позицію, застосовувати набуті філософсько-методологічні знання в по-

дальшій науковій та викладацькій діяльності; 

 свідомо формулювати проблеми і завдання конкретного наукового дослі-

дження в професіональній сфері (соціально-економічні науки), оволодіти 

методологічними прийомами висунення наукових гіпотез, їхньої перевірки і 

побудови наукової теорії; 
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 формувати дослідницьке поле власного наукового дослідження у відповід-

ності до сучасної парадигми наукового знання; 

 Вміння аналізувати інформацію подану в різних наукових джерелах та фор-

мувати на їхньому тлі власну дослідницьку позицію; 

 виявляти евристичні можливості та межі наукової методології, вміння вико-

ристовувати релевантний дослідницький інструментарій; 

 критично осмислювати події та явища наукового життя, використовувати 

філософську рефлексію для формування власної світоглядної позиції. 

 

4. Програма  навчальної дисципліни «Філософія науки» 

 

Модуль 1. Наука як феномен культури 

Тема 1. Наука як культурно-цивілізаційний феномен. 

Виникнення передумов наукових знань в Стародавньому світі. Зароджен-

ня і розвиток класичної науки. Проблема демаркації науки. Демаркація науки 

першого і другого порядку. Міфологія і демаркація науки. Динаміка наукового 

знання. Некласична, постнекласична наука. Багатоманітність форм знання. На-

укове і позанаукове знання. Наукове знання як система, його особливості і 

структура. Наука і суспільство. Наука, людина, повсякденність. Наука як відпо-

відь на людські потреби. Етика науки.  

 

Тема 2. Еволюція науки. 

Предмет «Філософії науки». Специфіка співвідношення філософії та нау-

ки.  Наукові  картини  світу  як складова  засад  науки.  Наукова  картина  світу,  

її  функції:  картина  світу  як онтологія,  як  форма  систематизації  знання,  як  

дослідницька  програма. Історичний  ракурс  проблеми  наукової  картини  сві-

ту.  Світоглядне  значення наукової  картини  світу.  Механістична,  електорди-

намічна,  квантово-релятивістська  картини  світу. 

 Наука і практика. Формування науки як професійної діяльності. Виник-

нення дисциплінарно-організованої науки. Плюралізм філософських систем як 

основна проблема дисципліни «Філософія науки». Позитивізм. Неопозитивізм. 

Постпозитивізм. Особливості філософії науки кінця ХХ – початку ХХІ століття. 

 

Тема 3. Наука як соціальний інститут.  

Різні підходи до визначення соціального інституту науки. Історичний ро-

звиток способів трансляції наукових знань (від рукописних видань до сучасного 

комп'ютера). Історичний розвиток інституційних форм наукової діяльності. На-

укові співтовариства та їх історичні типи: республіка вчених (XVII – XVIII ст.), 

наукові співтовариства епохи дисциплінарно організованої науки (XIX – XX 

ст.); формування міждисциплінарних співтовариств науки XX сторіччя. Науко-

ві школи. Підготовка наукових кадрів. 

Комп'ютеризація науки та її соціальні наслідки. Наука й економіка. Наука 
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і влада. Проблема секретності й закритості наукових досліджень і державного 

регулювання науки. Політизована наука.  

 

Тема 4. Глобальні проблеми людства і сучасна наука.  

Суть і зміст глобальних проблем. Проблема людини як фокус усіх глоба-

льних проблем. Сучасна екологічна криза та об’єктивний зміст екологічного 

імперативу. Необхідність екологізації світогляду людей і всієї соціальної прак-

тики. Формування соціоекології та етики довкілля. Необхідність переходу від 

ринкової економіки до екологічної її моделі. Методологічне значення екологі-

зації науки. Концепція сталого розвитку суспільства. Роль науки у вивченні та 

розв’язанні глобальних проблем. Ноосферна стратегія сталого розвитку. Кон-

цепція трансгуманізму і еволюційне майбутнє людини. 

 

Тема 5. Технічне знання і його специфіка. 

Техніка, технологія, технікознавство. Єдність пізнавальної та перетворю-

вальної функцій у технічному знанні. Синтетичний характер технікознавства. 

Фундаментальні і прикладні дослідження. Комплексні науково-технічні дисци-

пліни. Формування загальнотехнічного рівня наукової методології. Технічні 

дисципліни і соціальна практика.  

Науково-технічна революція та особливості сучасної науки.  Сутність 

НТР, її унікальність в історії людства та часові межі. Соціальні наслідки НТР, 

їх зв’язок з характером економіки суспільства. НТР і природа людини. Основні 

тенденції розвитку науки на межі XX-XXI ст.  

 

Модуль 2. Методологія науки 

Тема 6. Філософські основи біології, екології та біоетики. 

Філософія сучасної біології: єдність наукових, філософських та етичних 

ракурсів. Філософсько-світоглядні аспекти розв'язання екологічної кризи. Філо-

софське осмислення біоетики. Біоетика в організмі сучасної науки. Розширення 

проблематики: від суто етичних проблем до різноманіття екологічної філософії. 

Основні аспекти нової галузі в системі філософського знання. Екологічна філо-

софія та екологізація суспільства. 

Методологічне значення екологізації науки. Екологізація освіти у перспе-

ктивах розвитку суспільства. Відсутність соціоекологічного аспекту у тради-

ційній філософській спадщині. Зародження екологічної етики та її специфіка. 

Біоетика в організмі сучасної науки. Розширення проблематики: від суто етич-

них проблем до різноманіття екологічної філософії.  

 

Тема 7. Наукова методологія та її рівні. 

Метод і методологія в науці. Емпіричний і теоретичний рівні наукового 

пізнання, їх основні методи. Форми наукового знання. Основні рівні сучасної 

наукової методології: філософський, спеціально-науковий, регіональний, зага-

льнонауковий. Загальнонаукові методи і прийоми дослідження і вимоги до нау-
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кової теорії. Вимога перевірюваності або принцип спостереження. Вимога мак-

симальної узагальненості теорії або її пояснювальної сили. Вимога передбачу-

вальної сили теорії. Вимога принципової простоти теорії.  Основні методологі-

чні програми сучасності: індуктивізм, фальсифікаціонізм, конвенціоналізм, іс-

торизм. Критицизм і раціональність в концепції К. Поппера. Релятивність норм 

пізнавальної діяльності (М. Полані).  

Історико-еволюціоністський напрям (Т. Кун). Логіко-нормативна модель 

зростання знання в науково-дослідницькій програмі І. Лакатоса. Плюралізм в 

епістемології П. Фейєрабенда. Тематичний аналіз науки (Дж. Холтон). 

 

Тема 8. Гносеологія та епістемологія. 

Класична і некласична раціональність: розум і культура. Багатоманітність 

форм раціональності. Раціональність як спосіб ставлення людини до світу. 

Структура і типологія раціональності. Детермінанти розвитку наукової раціо-

нальності. Історичні типи наукової раціональності.  

Класичний ідеал раціональності і його втілення в історичному типі раціо-

нальності класичної науки. Виявлення обмеженості класичному ідеалу раціона-

льності під час наукової революції початку ХХ століття. Некласична і постнек-

ласична наукова раціональність. 

Наукове знання як складна система, що розвивається. Емпіричний і тео-

ретичний рівні, критерії їх розрізнення. Експеримент і спостереження. Емпіри-

чні факти. Теоретичні моделі.  Роль конструктивних методів у дедуктивному 

розгортанні теорії. Парадигма. Сучасна філософія науки на шляху до нового 

розуміння наукової раціональності. 

 

Тема 9. Динаміка та закономірності зростання наукового знання. 

Особливості й парадокси процесу наукового пізнання. Моделі еволюції 

(зростання) наукового знання. Еволюційно-епістемологічна модель зростання 

наукового знання Карла Поппера. Модель науково-дослідницької програми Ім-

ре Лакатоса. Модель мережевої організації теоретичного знання Лоуренса (Ла-

ррі) Лаудана. Дисциплінарно-парадигмальна модель організації та еволюції на-

уки Т. Куна. Модель епістеми Мішеля Фуко. Модель концептуальних популя-

цій Стівена Тулміна. Модель епістемологічного анархізму Пола Фейрабенда.  

Соціологічні моделі еволюції науки (теоретична соціологія науки). Про-

блемно-трансдисциплінарна модель еволюції наукового знання Х. Новотні та 

Майкла Гіббонса. Загальна характеристика статики сучасної науки. Постакаде-

мічна фаза еволюції науки та механізм соціальної детермінації процесу науко-

вого пізнання . 

 

Тема 10. Праксеологія наукових досліджень. 

Оприлюднення результатів наукових досліджень. Наукові публікації: по-

няття, різновиди, основні вимоги. Наукометричні бази даних та показники ци-

тованості науковця. Науковий текст: різновиди, специфіка і структура науково-
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го тексту. Мова і стилістика наукового тексту.  

Інформаційне забезпечення наукових досліджень. Інформаційне забезпе-

чення підготовки й написання дисертації. Інформаційно-пошукові ресурси ме-

режі інтернет. Підготовка докторів філософії та докторів наук в Україні. Нор-

мативні вимоги до змісту й оформлення основних структурних елементів дисе-

ртації. Узагальнені вимоги до організації підготовки та захисту дисертації на 

здобуття наукового ступеня докторів філософії в Україні. 

 

5. Структура навчальної дисципліни «Філософія науки». 

 

 

№ 

Те

ми 

 

Зміст 

Кількість годин 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

с
ь
к
і 

за
н

я
тт

я
 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

 

Модуль 1. Наука як феномен культури 

1. Наука як культурно-цивілізаційний фе-

номен. 

12 2 2 8 

2. Еволюція науки. 12 2 2 8 

3. Наука як соціальний інститут. 12 2 2 8 

4. Глобальні проблеми людства і сучасна 

наука. 

12 2 2 8 

5. Технічне знання і його специфіка. 12 2 2 8 

Модуль 2. Методологія науки 

6. Філософські основи біології, екології та 

біоетики. 

12 2 2 8 

7. Наукова методологія та її рівні. 12 2 2 8 

8. Гносеологія та епістемологія. 12 2 2  

9. Динаміка та закономірності зростання 

наукового знання. 

12 2 2 8 

10 Праксеологія наукових досліджень. 12 2 2 8 

 Екзамен     

 РАЗОМ 120 20 20 80 

 

 

6. Теми семінарських занять з дисципліни «Філософія науки».  

 

Т
ем

и
 

№
 

Зміст 
Кількість 

годин 
денна форма 

1. Наука як культурно-цивілізаційний феномен. 2 

2. Еволюція науки. 2 

3. Наука як соціальний інститут. 2 
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4. Глобальні проблеми людства і сучасна наука. 2 

5. Технічне знання і його специфіка. 2 

6. Філософські основи біології, екології та біоетики. 2 

7. Наукова методологія та її рівні. 2 

8. Гносеологія та епістемологія. 2 

9. Динаміка та закономірності зростання наукового знання. 2 

10 Праксеологія наукових досліджень. 2 

 РАЗОМ 20 

 

7. Теми самостійної роботи з дисципліни «Філософія науки». 

 

Т
ем

и
 

№
 

Зміст 
Кількість 

годин 
денна форма 

1. Наука як культурно-цивілізаційний феномен. 8 

2. Еволюція науки. 8 

3. Наука як соціальний інститут. 8 

4. Глобальні проблеми людства і сучасна наука. 8 

5. Технічне знання і його специфіка. 8 

6. Філософські основи біології, екології та біоетики. 8 

7. Наукова методологія та її рівні. 8 

8. Гносеологія та епістемологія. 8 

9. Динаміка та закономірності зростання наукового знання. 8 

10 Праксеологія наукових досліджень. 8 

 РАЗОМ 80 

 

8. Методи навчання з дисципліни «Філософія науки». 

Метод навчання – це особлива форма організації навчального процесу і 

подачі матеріалу. Метод відрізняємо  від прийому. Прийом навчання – це лише 

частина методу, окремий вид роботи викладача зі здобувачами освіти. Сукуп-

ність прийомів і технік певного типу  - це методика викладання. 

При вивченні здобувачами освіти рівня доктор філософії з дисципліни 

«Філософія науки» використовуємо наступні методи системного підходу орга-

нізації та проведення занять: 

Методи за джерелом подачі і сприйняття навчальної інформації:  

 словесний: – лекція,  розповідь, консультація, бесіда, інструктаж; 

  наочності :– демонстрація, ілюстрування, спостереженняі; 

 практичний: практична робота, конспект, підготовка тез, підготовка 

презентації, реферату, статті, тез, есе, дослідна, лабораторна робота робо-

та. 

Методи за логікою передачі і сприймання навчальної інформації : 

аналітичний  передбачає мисленеве або практичне розкладання цілого 

на частини з метою виокремлення суттєвих ознак цих частин; 
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синтетичний –  передбачає теоретичне або практичне поєднання виді-

лених аналізом елементів чи властивостей предмета, явища в одне ціле; 

індуктивний  – передбачає  узагальнення,  від часткового до загального; 

дедуктивний -  забезпечує перехід від загального до часткового, процес 

переходу від припущень, посилань до їх наслідків. 

Методи за характером пізнавальної діяльності (ступенем самостійності ми-

слення):  

 пояснювально-ілюстративний: повідомлення готової інформації різними 

засобами (словесними, наочними, практичними) та усвідомлення і запам'я-

товування цієї інформації – розповіді, вправи, бесіди з опорою на засвоєння 

правила, практичної роботи на застосування знань, законів та ін.; 

 репродуктивний: відтворення за визначеним алгоритмом – переказ прочи-

таного, вправи за зразком, робота з книгою, аналіз таблиць, моделей за пев-

ним правилом; 

 частково-пошуковий : певні елементи знань повідомляє педагог, а частину 

здобувачі освіти здобувають самостійно, відповідаючи на поставлені запи-

тання чи розв'язуючи проблемні завдання -  евристична бесіда, коментована 

вправа з формулюванням висновків, творча вправа, лабораторна чи практич-

на роботи та ін.; 

 дослідницький: передбачає творче застосування знань, оволодіння методами 

наукового пізнання, формування досвіду самостійного наукового пошуку - 

 спостереження, пошук висновків, під час роботи з книгою, письмової впра-

ви з доведенням закономірності, практична і лабораторна роботи (дослі-

дження законів розвитку); 

 проблемного викладу - постановка проблеми і визначення шляхів її розв'я-

зання під час використання наочних методів проблемно-пошукового типу і 

проблемно-пошукових вправ. 

За системним підходом до навчального процесу: 

 стимулювання і мотивації  - пізнавальні вправи, ігри, навчальні диску-

сії, створення ситуації інтересу до навчання, створення емоційно-

моральних ситуацій. створення ситуації новизни, актуальності; аналіз 

прикладів з життя; створення ситуації успіх;  

 контролю і самоконтролю  метод регулює контрольно-регулятивну фу-

нкцію, не відокремлюючи контроль від навчального процесу: усного кон-

тролю, письмового контолю,  лабораторного контролю,  

  самостійної роботи вдома: самостійна робота без конт ролю викладача 

 робота під керівництвом викладача: самостійна робота в аудиторії. 

 

Інтегровані методи: сукупність послідовних та взаємопов'язаних дій, спрямо-

ваних на формування цілісної картини на основі об’єднання навчального мате-

ріалу з різних галузей  

 метод  проєктів - спрямований на отримання здобувачами освіти  знань 

у тісному зв'язку з реальною життєвою практикою, формування специфі-

чних умінь і навичок завдяки системній організації проблемно-

орієнтованого навчального пошуку. 
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 тренінгові методи – інтерактивні методи навчання, націлені на усвідом-

лення нових знань, орієнтовані на відпрацювання й закріплення ефектив-

них моделей поведінки та практичне застосування отриманих знань, мак-

симально активуючи учасників до взаємообміну досвідом та використан-

ня ефективної групової взаємодії. 

 

9. Оцінювання результатів навчання 

 

Програмні результати 

навчання 
Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН 1. Володіти гу-

манітарними, природ-

ничо-науковими та 

професійними знан-

нями; формулювати 

ідеї і концепції з ме-

тою використання в 

роботі різного спря-

мування. 

 

 

 

 

 

 

ПРН 2. Використову-

вати методологію сис-

темного аналізу під 

час дослідження про-

цесів та явищ у тва-

ринництві, розроб-

ленні інноваційних 

технологій виробниц-

тва та переробки про-

дукції тваринництва 

лекція, розповідь-

пояснення, бесіда про-

блемно-пошукового 

характеру, обговорен-

ня навчальних теоре-

тичних питань; ілюст-

рування; 

 

робота з навчально-

методичною літерату-

рою аналітичний, по-

рівняння, узагальнен-

ня, виокремлення ос-

новного; 

 

методи стимулювання, 

мотивації й обов’язку 

(роз’яснення мети на-

вчального предмета, 

висування вимог до 

вивчення предмета), 

оперативний контроль 

мультимедійні методи 

(використання муль-

тимедійних презента-

цій дистанційне на-

вчання) 

ведення конспекту; опиту-

вання, участь у дискусіях; 

розв’язування тестів; вико-

нання завдань самостійної 

роботи; 

 

 

підготовка реферативних 

доповідей з мультимедійни-

ми презентаціями; 

 

 

 

 

ведення конспекту; опиту-

вання, участь у дискусіях; 

розв’язування тестів; вико-

нання завдань самостійної 

роботи; 

підготовка реферативних 

доповідей з мультимедійни-

ми презентаціями 

 

Критерієм  успішного  навчання  є  досягнення  здобувачем  вищої  освіти  мі-

німальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом на-

вчання. 

 

Критерії успішного опанування програмних результатів навчання 
Програмні результа-

ти навчання 
Відсоток у підсумко-

вій оцінці з навчаль-

Максимальна 

кількість балів 
Мінімальний по-

роговий рівень 
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ної дисципліни, % оцінок, балів 

ПРН 1. 50 50 30 

ПРН 2. 50 50 30 

Разом 100 100 60 

 

Одним  із  обов’язкових  елементів  освітнього  процесу  є  систематичний  по-

точний контроль оволодіння компетентностями та підсумкова оцінка рівня до-

сягнення програмних результатів навчання.  

 

Форми оцінювання результатів навчання 

П
р
о

гр
ам

н
і 

р
ез

у
л
ьт

ат
и

 н
а-

в
ч

ан
н

я 

Форма оцінювання 

Ведення 

конспекту 

Опитування, 

участь у 

дискусіях 

Розв’язування 

тестів 

Виконання 

самостійної 

роботи 

Реферат, му-

льтимедійна 

презентація 

М
ін

ім
ал

ьн
а 

к
іл

ь-

к
іс

ть
 б

ал
ів

 

М
ін

ім
ал

ьн
а 

к
іл

ь-

к
іс

ть
 б

ал
ів

 

М
ін

ім
ал

ьн
а 

к
іл

ь-

к
іс

ть
 б

ал
ів

 

М
ін

ім
ал

ьн
а 

к
іл

ь-

к
іс

ть
 б

ал
ів

 

М
ін

ім
ал

ьн
а 

к
іл

ь-

к
іс

ть
 б

ал
ів

 

М
ін

ім
ал

ьн
а 

к
іл

ь-

к
іс

ть
 б

ал
ів

 

М
ін

ім
ал

ьн
а 

к
іл

ь-

к
іс

ть
 б

ал
ів

 

М
ін

ім
ал

ьн
а 

к
іл

ь-

к
іс

ть
 б

ал
ів

 

М
ін

ім
ал

ьн
а 

к
іл

ь-

к
іс

ть
 б

ал
ів

 

М
ін

ім
ал

ьн
а 

к
іл

ь-

к
іс

ть
 б

ал
ів

 

ПРН 

1 

6 10 2 3 2 3 6 10 2 3 

ПРН 

2 

8 12 3 5 4 6 8 12 3 5 

Форми, шкала та критерії оцінювання результатів навчання при проведенні по-

точного контролю успішності здобувачів вищої освіти: 

 

Форма контролю знань успішності здобувачів вищої освіти, шкала та кри-

терії оцінювання результатів навчання 

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання 

2 всі  питання  конспекту  розкриті  у  повному  обсязі  відповідно  

до  плану  з розумінням фундаментальних принципів буття люди-

ни, природи, суспільства, організовує процес навчання й самоос-

віти на високому рівні 

1 конспект не повний, зміст питань, зазначені у плані, занотовані не 

в повному обсязі,  занотовані  фундаментальні  принципи  буття  

людини,  природи, суспільства, організовує процес навчання й 

самоосвіти на середньому рівні 

0 конспект,  організовує  процес  навчання  й  самоосвіти  на  низь-

кому  рівні, очікувані результати навчання відсутні. 

Опитування, участь у дискусіях (0-4 бали) 

Кількість 

балів Критерії оцінювання 
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2 здобувай вищої освіти ґрунтовно й послідовно викладає вивчений на-

вчальний матеріал з розумінням фундаментальних принципів буття 

людини, природи. суспільства; демонструє вміння критично мислити 

у сфері пізнавальної діяльності; обґрунтовує власні думки; ефективно 

працює з інформацією, застосовує теоретичні знання при вирішенні 

практичних питань і ситуацій, наводить необхідні приклади, аргумен-

тує їх; активно співпрацює з колегами, бере участь у дискусіях, дис-

путах; дотримується мовних та мовленнєвих норм  

сучасної літературної мови; 

1,5 здобувай вищої освіти ґрунтовно й послідовно викладає вивчений на-

вчальний матеріал, з розумінням фундаментальних принципів буття 

людини, природи, суспільства, але припускається незначних помилок, 

які самостійно виправляє після зауважень викладача; демонструє 

вміння критично мислити у сфері пізнавальної діяльності, ефективно 

працює з інформацією, застосовує теоретичні знання при вирішенні 

практичних питань і ситуацій з допомогою викладача, наводить необ-

хідні приклади, аргументує їх; співпрацює з колегами, бере участь у 

дискусіях, диспутах; дотримується мовних та мовленнєвих норм су-

часної літературної мови; 

1 здобувач вищої освіти виявляє знання і розуміння фундаментальних 

принципів буття людини, природи, суспільства, але демонструє знан-

ня навчального матеріал не досить повно, не завжди глибоко і пере-

конливо обґрунтовує власні думки; демонструє вміння критично мис-

лити у сфері пізнавальної діяльності, з інформацією працює не ефек-

тивно, пов’язує теоретичний матеріал з практичними уміннями лише 

з допомогою викладача; співпрацює з колегами та участь у дискусіях, 

диспутах бере не охоче; присутні помилки у мовленнєвому оформ-

ленні відповіді; 

0,5 здобувач вищої освіти не виявляє знань більшої частини навчального 

матеріалу, не завжди розуміє фундаментальні принципи буття люди-

ни, природи, суспільства, допускає суттєві помилки, що можуть спо-

творювати зміст питань; не демонструє вміння критично мислити у 

сфері пізнавальної діяльності; не вміє глибоко і переконливо обгрун-

товувати власні думки, з інформацією працює не ефективно, відчуває 

труднощі під час добору прикладів та поєднання теорії з практичними 

навичками; співпрацює з колегами неохоче, допускає помилки у мов-

леннєвому оформленні відповіді; 

0 відповідь відсутня або здобувач вищої освіти не розуміє фундамента-

льні принципи буття людини, природи, суспільства, з інформацією 

працює не ефективно, не співпрацює з колегами, не бере участь у 

дискусіях; не дотримується мовних та мовленнєвих норм сучасної лі-

тературної мови, очікувані результати навчання не демонструє. 

Розв’язування тестів (0-14 балів) 

Кількість 

балів Критерії оцінювання 

12-14 Із 14 запропонованих завдань правильну відповідь надано на 12-14 
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питань, що демонструє високий рівень розуміння фундаментальних 

принципів буття людини, природи, суспільства, вміння критично 

мислити у сфері професійної діяльності. 

9-11 Із 14 запропонованих завдань правильну відповідь надано на 9-11 

питань, що демонструє середній рівень розуміння фундаментальних 

принципів буття людини, природи, суспільства, вміння критично 

мислити у сфері професійної діяльності. 

5-8 Із 14 запропонованих завдань правильну відповідь надано на 5-8 пи-

тань, що демонструє достатній рівень розуміння фундаментальних 

принципів буття людини, природи, суспільства, вміння критично 

мислити у сфері професійної діяльності. 

1-4 Із 14 запропонованих завдань правильну відповідь надано на 1-4 пи-

тання, що демонструє низький рівень розуміння фундаментальних 

принципів буття людини, природи, суспільства, вміння критично 

мислити у сфері професійної діяльності. 

0 Із 14 запропонованих завдань правильної відповіді немає, або тесто-

ві завдання здобувачем вищої освіти не вирішувалися, очікувані ре-

зультати навчання відсутні. 

Виконання завдань самостійної роботи (0-2 бали) 

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання 

2 здобувай вищої освіти застосовує навички самостійної роботи, де-

монструє високий рівень розуміння фундаментальних принципів 

буття людини, природи, суспільства, вміння критично мислити у 

сфері професійної діяльності, ефективно працює з інформацією: до-

бирає необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової лі-

тератури та електронних баз, критично аналізує й інтерпретує її, 

впорядковує, класифікує й систематизує, завдання самостійної ро-

боти з теми виконані відповідно до методичних рекомендацій. 

1 здобувач вищої освіти застосовує навички самостійної роботи, де-

монструє достатній рівень розуміння фундаментальних принципів 

буття людини, природи, суспільства, вміння критично мислити у 

сфері професійної діяльності, ефективно працює з інформацією: до-

бирає необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової лі-

тератури та електронних баз, критично аналізує й інтерпретує її, 

впорядковує, класифікує й систематизує, завдання самостійної ро-

боти з теми виконані відповідно до методичних рекомендацій, але 

завдання самостійної роботи з теми виконані не всі, або мають нето-

чності чи незначні помилки. 

0 здобувач вищої освіти не застосовує навички самостійної роботи, 

демонструє низький рівень розуміння фундаментальних принципів 

буття людини, природи, суспільства, вміння критично мислити у 

сфері професійної діяльності, не ефективно працює з інформацією: 

не добирає необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахо-

вої літератури та електронних баз, не аналізує й не інтерпретує її, не 

впорядковує, не класифікує й не систематизує, завдання самостійної 
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роботи не виконані, або виконані неправильно. 

Реферат (0-6 балів)  

Кількість 

балів Критерії оцінювання 

5-6 виконані всі вимоги до написання і захисту реферату; визначена 

проблема й обгрунтована її актуальність; зроблений аналіз різних 

поглядів на проблему науковців; сформульовані чіткі завдання дос-

лідження; логічно викладена власна позиція; зміст реферату відпові-

дає темі, що розкрита повністю; сформульовані висновки відповідно 

до завдань; витриманий обсяг реферату; дотримані вимоги до зов-

нішнього оформлення; дані правильні відповіді на додаткові питан-

ня; демонструє ефективну роботу з інформацією: добирає необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та елект-

ронних баз, критично аналізує й інтерпретує її, впорядковує, класи-

фікує й систематизує, в процесі доповіді демонструє високий рівень 

розуміння фундаментальних принципів буття людини, природи, су-

спільства, вміння критично мислити у сфері професійної діяльності. 

3-4 основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому 

допущені деякі недоліки; не обґрунтовано актуальність проблеми, 

висновки не чіткі; наявні певні неточності у викладенні матеріалу; 

вимоги щодо оформлення реферату дотримані; демонструє ефекти-

вну роботу з інформацією: добирає необхідну інформацію з різних 

джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично 

аналізує й інтерпретує її, впорядковує, класифікує й систематизує, 

але на додаткові питання дані неповні відповіді; здобувач вищої 

освіти в процесі доповіді демонструє середній рівень розуміння фу-

ндаментальних принципів буття людини, природи, суспільства, 

вміння критично мислити у сфері професійної діяльності. 

1-2 є істотні відступи від вимог до реферування, зокрема: тема розкрита 

лише частково; допущені фактичні помилки в змісті реферату або 

при відповіді на додаткові питання; висновки відсутні; з інформаці-

єю працює не ефективно, здобувач вищої освіти в процесі доповіді 

демонструє достатній рівень фундаментальних принципів буття лю-

дини, природи, суспільства, вміння критично мислити у сфері про-

фесійної діяльності,. 

0 реферативна робота не відповідає вимогам до написання, здобувач 

вищої освіти в процесі доповіді демонструє низький рівень розумін-

ня фундаментальних принципів буття людини, природи, суспільст-

ва, вміння критично мислити у сфері професійної діяльності, робота 

з інформацією не ефективна, або реферативна робота невиконана. 

Мультимедійна презентація (0-7 балів}  

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання 

6-7 у презентації відображено глибоке розуміння та усвідомлення мате-

ріалу, творчий підхід до поставлених задач. Під час аналізу-

інтерпретації зроблені самостійні висновки, аргументація, є власне 
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ставлення до проблеми. Малюнки, звуки, фото, анімації -  у кількос-

ті, виправданій змістом презентації. Робота виконана творчо і само-

стійно із розумінням фундаментальних принципів буття людини, 

природи, суспільства; здобувач вищої освіти демонструє вміння 

критично мислити у сфері професійної діяльності; презентація хара-

ктеризується оригінальністю з дотриманням вимог професійної ко-

мунікації. 

4-5 презентація має чіткі цілі, відповідні завдання з теми; представляє 

собою інформацію з різноманітних джерел, структуровану у формі 

опорного конспекту, зрозумілу для аудиторії; зроблений акцент на 

важливих питаннях; здобувач вищої освіти демонструє розуміння 

фундаментальних принципів буття людини, природи, суспільства; 

вміння критично мислити у сфері професійної діяльності навички 

професійної комунікації. 

2-3 презентація сфокусована на темі, але не висвітлює її змісту; наявна 

певна організаційна структура; можуть бути фактичні помилки чи 

незрозумілості, але незначні, програмні результати навчання демон-

струє на низькому рівні. 

0 презентація не відповідає вимогам або не виконана, очікувані ре-

зультати навчання відсутні. 

Форма проведення семестрового контролю згідно з робочим та навчальним 

планом екзамен. 

 

10. Схема нарахування балів з навчальної дисципліни 

 

Назва теми 

Види навчальної роботи студентів 
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Тема 1 Наука як культурно-

цивілізаційний феномен. 
2 2 

14 6 

2 - 6 

Тема 2 Еволюція науки. 2 2 2 - 6 

Тема 3 Наука як соціальний інститут. 2 2 2 - 6 

Тема 4 Глобальні проблеми людства і 

сучасна наука. 
2 2 2 - 6 

Тема 5 Технічне знання і його специ-

фіка. 
2 2 2 - 6 

Тема 6 Філософські основи біології, 

екології та біоетики. 
2 2 2 - 6 

Тема 7 Наукова методологія та її 

рівні. 
2 2 2 - 6 

Тема 8 Гносеологія та епістемологія. 2 2 2 - 6 

Тема 9 Динаміка та закономірності 

зростання наукового знання. 
2 2 2 - 6 
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Тема 10 Праксеологія наукових дос-

ліджень. 
2 2 2 - 6 

Екзамен      20 20 

Разом 20 20 14 6 20 20 100 

 

11. Схема нарахування балів 

 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

за шка-

лою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно 

82-89 В 
Добре 

74-81 С 

64-73 D 
Задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни  

 

 

12. Рекомендована література з дисципліни «Філософія науки» 

 

Основна література: 

1. Бабаєв В.М., Пономарьов О.С. Соціальне пізнання: монографія. Х.: ХНУМГ, 

2014. - http://www.kpi.kharkv.ua/archive/articles/pnmarev/0_2.pdf 

2. Готинян-Журавльова В.В. Методичні вказівки до курсу «Сучасна філософія 

науки». – Одеса: ОНУ, 2014, 47 с. -

http://philsf.nu.edu.ua/elb/metdichki/gtinyan/metd1.pdf 

3. Добронравова І. С. Практична філософія науки = Практическая философия 

науки = Practical philsphy f science: [зб. наук. пр.]. Київ; 

Суми: Університетська книга, 2017. – 

http://www.philsci.univ.kiev.ua/bibli/Ddr-phil-2017.pdf 

4. Кузь О.М., Чешко В.Ф. Філософія науки: навчальний посібник. Харків: 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. 

http://www.repsitry.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/17865/3/2017%20- 

%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%20%D0%9E%20%D0%9D%2C

%20%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%20%D0%92% 
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