
АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

  

Назва дисципліни: Філософія і методологія науки / Philosophy and methodology of 

science 

Шифр за ОНП: ОК1 

Категорія дисципліни: обов’язкова 

Семестр(и): 1 

Обсяг дисципліни:  загальна кількість годин – 90; кількість кредитів ЄКТС – 3. 

Результати навчання: формування знань здобувачів щодо історії філософської 

думки, забезпечення глибокого засвоєння специфіки філософського осягнення світу, 

сприяння формуванню високої світоглядно-методологічної позиції; сформувати вміння 

використовувати методологічні настанови та принципи у конкретних наукових 

дослідженнях  та міждисциплінарних наукових галузях. Знання  теорії  та  історії  

філософії  та  методології  сучасної  науки,  її теоретико-методологічної  бази,  володіння  

методами  сучасної  науки,  вміння аналізувати наукові явища та процеси. Розуміння 

сутності науково-технічної революції та її новітнього (технологічного) етапу, її 

соціальних наслідків та впливу  на  природу  людини.  Усвідомлення  глобальних  

проблем  сучасності, закономірностей  та  вимог  оптимального  природокористування  

людства, засад  концепції  сталого  розвитку.  Вміння  застосовувати  основні  поняття 

етики науки в аналізі професійної діяльності вчених, вміння орієнтуватися у моральних 

колізіях сучасної науки, включаючи специфіку проблем окремих галузей наукового 

пізнання. Оволодіння  дисципліною  покликане  сприяти  формуванню  таких компетенцій 

майбутнього вченого: здатність  до  системного  творчого  мислення,  наполегливість  у 

досягненні мети професійної науково-дослідницької діяльності; соціальна  

відповідальність  за  результати  прийняття  професійних рішень; здатність  до  пошуку  

альтернативних  рішень  у  професійній діяльності; здатність до саморозвитку та 

самовдосконалення впродовж життя.   

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни (пререквізити і 

кореквізити): успішне опанування такими навчальними дисциплінами: на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти: «Філософія». 

Зміст дисципліни: засвоєння найважливіших питань філософії науки, дослідження 

взаємозв’язків філософії та науки. В процесі вивчення курсу особлива увага  приділяється 

методологічним питанням. Курс включає основні положення найпоширеніших сьогодні 

філософських методологій науки.  

Види навчальних занять: лекція, практичне, консультація. 

Форми навчання: денна, заочна. 

Методи навчання: пояснювально-демонстраційний, репродуктивний, частково-

пошуковий, дослідницький, метод проблемного викладання, комунікативний з 

елементами рольової та ділової гри, метод навчальних проектів. 

Методи контролю: усний (виступи на практичних заняттях, круглих столах, 

індивідуальні презентації, групове обговорення, усний захист проектів), письмовий 

(вправи, проектні завдання, наукові реферати), поточний, модульний тестовий контроль. 

Форми підсумкового контролю: екзамен (семестр 1) 

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання та вправи для 

аудиторної та самостійної роботи, перелік тем для обговорення, перелік тем наукових 

рефератів, комплекти тестових завдань для поточного, модульного та підсумкового 

контролів. 

 Мова навчання:  українська. 
 


