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1.  Коротка анотація до курсу 

Програма навчальної дисципліни «Філософські засади та методологія наукових досліджень» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки докторів філософії (PhD) за 

спеціальностями 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» та 

122 «Комп’ютерні науки». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є філософські (а саме онтологічні, 

гносеологічні, соціально-культурні та т.і.) засади та загальні методи науково-технічної 

діяльності. Вони розглянуті в історичному контексті, тобто прив’язані до певних філософських 

концепцій розвитку та функціонування наукового та науково-технічного знання від початку XIX 

століття до сьогодення. 

 

2.  Мета та цілі курсу  

Дисципліна має на меті:  

Мета викладання навчальної дисципліни   

Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння аспірантами розуміння основних 

філософських засад (онтологічних, гносеологічних, соціально-культурних, та т.і.) та загальних 

методів наукової та науково-технічної діяльності, та у їх контексті розшити розуміння теоретико-

методологічних засад своєї дисципліни, орієнтуватися в досить складних проблемах розвитку 

науки. 

 

Завдання дисципліни: 

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

- поглиблене вивчення слухачами найбільш гострих і актуальних проблем та головних 

досягнень сучасної філософської думки, теоретичних підходів до наукових досліджень; 

- створення теоретичного підґрунтя для наукової діяльності; 

- поглиблений розгляд методологічних засад наукових досліджень; 

- аналіз зв’язку філософських концепцій з проблемами сучасної науки. 

 

3.  Формат курсу - Вказати формат проведення курсу: 

В межах вивчення дисципліни аспіранти на протязі 20 годин лекційних занять слухають 

лекції, а на протязі 10 годин проходять семінарські заняття, на яких аспіранти відповідають на 

запитання та ведуть дискусію згідно плану занять. В процесі вивчення курсу аспіранти 

виконують індивідуальну роботу у вигляді рефератів. По завершенню вивчення всієї дисципліни 

– здають залік. 

4.  Результати навчання. 

У результаті вивчення даного курсу аспірант повинен оволодіти наступними 

компетентностями: 

 ЗК1. Здатність використовувати та розвивати філософсько-світоглядні засади, 

сучасні тенденції, напрямки і закономірності розвитку вітчизняної/світової науки в умовах 

глобалізації й інтернаціоналізації; 

 ЗК4. Здатність до саморозвитку і самовдосконалення протягом життя, 

відповідальність за навчання інших; 

 ЗК6. Здатність генерувати нові інноваційні ідеї, критично мислити, адаптуватися до 

нових умов та ситуацій; 

 ЗК14. Здатність володіти загальною та спеціальною методологією наукового 

пізнання, застосувати здобуті знання у практичній діяльності в галузі інформаційних технологій. 



У результаті вивчення даного курсу аспірант повинен отримати наступні програмні 

результати навчання:  

 ПРН2. Здатність розвивати предметну область, мати достатню компетентність у виборі 

методів наукових досліджень, передбаченні їх наукової новизни та практичного значення; 

 ПРН7. Використовувати мотивацію та стимулювання як внутрішніх, так і зовнішніх 

чинників в набутті знань з метою удосконалення власних професійних умінь; 

 ПРН9. Дотримуватися етико-деонтологічних засад (формувати почуття колегіальності, 

моральних засад у здійсненні педагогічної та наукової роботи), системи загальнолюдських 

цінностей, методологічних норм наукового дослідження; 

 ПРН18. Знати особливості філософсько-світоглядних засад, сучасних тенденцій, напрямків 

і закономірностей розвитку вітчизняної науки в умовах глобалізації й інтернаціоналізації; 

 

5. Обсяг курсу 

Вид 

заняття 

лекції практичні заняття індивідуальне 

завдання 

самостійна робота 

К-сть 

годин 

20 10 20 100 

6. Ознаки курсу: 

Рік 

викладання 
семестр спеціальність 

Курс (рік 

навчання) 

Нормативний\виб

ірковий 

2019 

1 123 «Комп'ютерна інженерія» 1 обов’язковий 

1 
151 «Автоматизація та комп'ютерно-

інтегровані технології»  
1 обов’язковий 

7. Пререквізити 
Курс читається на першому курсі в першому семестрі, тому ніяких курсів в аспірантурі ще не 

читається і аспірант повинен мати загальні знання по філософії у об’ємі курсів, що читаються на 

бакалавраті та магістратурі. 

8. Технічне та програмне забезпечення /обладнання  

Не потребує спеціального технічного забезпечення окрім наявності комп’ютерів та інших 

дівай сів та виходу до мережі Інтернет.  

9. Політики курсу  
Дотримання академічної доброчесності, формування культури чесного навчання є важливим 

для розвитку як всієї освіти взагалі, так і для кожного учасника академічного процесу аспіранта 

чи викладача, адже безпосередньо впливають на рівень і якість знань, які вони отримують, і на 

те, якими фахівцями вони стануть у майбутньому. 

Звіти індивідуальна робота виконуються кожним аспірантом і захищаються окремо. За кожну 

відповідь на семінарському занятті аспіранти отримують відповідну оцінку (кількість балів), які 

в кінці курсу формують підсумкове залікову оцінку. 

По завершенню вивчення всієї дисципліни аспіранти здають залік 



10. Схема курсу  
 

Т
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д
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Тема, план, короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

семінар, СРА) 

/ Формат** 

**аудиторна, 

СРА 

Матеріали 
Завдання, 

год 

Тиж. 

1,2, 5 

 15 год.  

 

Тема 1:  Наука: специфіка, функції та 

рівні. 

Лекція / 

аудиторна 

Конспект 

лекцій 
 4 год 

Семінар / 

аудиторна 

Конспект 

лекцій, 

указана 

література 

1 год. 

СРА / СРА 

Конспект 

лекцій, 

указана 

література 

опрацювати 

лекцію,  

ознайомитись з 

літературою, 

10 год 

Тиж. 

3,4,5 

15 год. 

 

Тема 2. Методи та форми наукового 

знання. 

Лекція / 

аудиторна 

Конспект 

лекцій 
4 год 

Семінар / 

аудиторна 

Конспект 

лекцій, 

указана 

література 

1 год. 

СРА/СРА 

 

Конспект 

лекцій, 

указана 

література 

опрацювати 

лекцію,  

ознайомитись з 

літературою, 10 

год. 

Тиж. 6,8 

 13 год 

 

Тема 3. Позитивізм та його різновиди. 

Позитивізм «першої» та «другої хвилі». 

Лекція / 

аудиторна 

Конспект 

лекцій 
2 год  

Семінар / 

аудиторна  

Конспект 

лекцій, 

указана 

література 

1 год. 

СРА/СРА 

Конспект 

лекцій, 

указана 

література 

опрацювати 

лекцію,  

ознайомитись з 

літературою, 10 

год. 

Тиж. 

7,8, 

Тема 4. Позитивізм та його різновиди. 

Неопозитивізм як позитивізм «третьої 

Лекція / 

аудиторна 

Конспект 

лекцій 
2 год.  



13 год 

 
хвилі». 

Семінар / 

аудиторна  

Конспект 

лекцій, 

указана 

література 

1 год. 

СРА/СРА 

Конспект 

лекцій, 

указана 

література 

опрацювати 

лекцію,  

ознайомитись з 

літературою, 10 

год. 

Тиж. 

9,10,11 

 26 год 

Тема 5. Постпозитивістські концепції 

науки. 

Лекція / 

аудиторна 

Конспект 

лекцій 
4 год. 

Семінар / 

аудиторна 

Конспект 

лекцій, 

указана 

література 

2 год. 

СРА/СРА  

 

Конспект 

лекцій, 

указана 

література 

опрацювати 

лекції,  

ознайомитись з 

літературою, 20 

год. 

Тиж. 

12,14 

 23 год 

Тема 6. Наука та суспільство в 

культурно-історичному контексті. 

Лекція / 

аудиторна 

Конспект 

лекцій 
2 год.  

Семінар / 

аудиторна 

Конспект 

лекцій, 

указана 

література 

1 год. 

СРА/СРА 

Конспект 

лекцій, 

указана 

література. 

опрацювати 

лекцію,  

ознайомитись з 

літературою, 20 

год. 

Тиж.13,

14. 

 25 год 

Тема 7. Наука у індустріальну епоху 

та її перспективи у XXI столітті. 

Лекція / 

аудиторна 

Конспект 

лекцій 
2 год  

Семінар / 

аудиторна 

Конспект 

лекцій, 

указана 

література 

1 год. 

СРА/СРА 

Конспект 

лекцій, 

указана 

література 

опрацювати 

лекцію,  

ознайомитись з 

літературою, 20 

год. 

У кінці семестру на останньому семінарському занятті відбувається захист індивідуальних робіт, на виконання 

яких кожному аспіранту заплановано 20 годин. 

 

 



Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Наука: специфіка, функції та рівні. 1 

2 Методи та форми наукового знання. 1 

3 Позитивізм та його різновиди. Позитивізм «першої» та «другої 

хвилі». 

1 

4 Позитивізм та його різновиди. Неопозитивізм як позитивізм 

«третьої хвилі». 

1 

5 Постпозитивістські концепції науки.  2 

6 Наука та суспільство в культурно-історичному контексті. 1 

7 Наука у індустріальну епоху та її перспективи у XXI столітті. 1 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи, теми Кількість 

годин 

1 Підготовка та виступи з доповіддю (за тематикою) 30 

3 Виконання індивідуального дослідницького завдання (аналіз 

наукових праць) 

20 

4 Опрацювання рекомендованої літератури 30 

5 Підготовка до залікової роботи 40 

 Разом  90 

11. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання курсу.  

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Залік 

 

Сума 

Розділ 1 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т

7 

Відвідува

ння 

лекцій та 

семінарів 

Індивідуальне 

завдання 

Разом  100 

3 3 3 3 3 3 2 10 10 40 60 

Т1, Т2...Т7 – теми  

 

Загальна система 

оцінювання курсу 

участь в роботі впродовж семестру/залік - 40/60 

Розподіл балів, що присвоюються аспірантами з навчальної 

дисципліни, є сумою балів за виконання всіх видів завдань та 

самостійну роботу плюс бали, отримані під час заліку. Впродовж 

семестру аспірант за виконання всіх завдань може  отримати до 40 

балів і до 60  балів під час складання заліку. 

Вимоги до 

індивідуальної роботи 

Завдання з індивідуальної роботи повинні бути виконані в повному 

обсязі. При оцінюванні роботи враховується повнота виконання, 

здатність аспіранта формулювати закономірності розвитку та 

функціонування науки, структурувати судження, правила 

визначення понять, робити висновки, описи, володіння фактичним 



матеріалом, тощо. Максимальна оцінка за індивідуальну роботу – 

10 балів. Без виконаних індивідуальної робіт аспірант не допускається до 

заліку. 

Семінарські заняття На кожний семінар аспірант готує усну доповідь по питанню 

згідно плану семінарських занять, використовуючи конспект та 

вказану там літературу. При оцінюванні відповіді враховується 

повнота відповіді, знання фактичного матеріалу, аргументація що 

до висновків, знання першоджерел, та авторів тих чи інших 

підходів, розуміння внутрішньої логіці підходу чи теорії. 

Максимальна оцінка за кожну відповідь – 3 бали (з теми № 7 – 2 

бали). Аспірант повинен зробити відповідь з кожної теми.  

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Умовою допуску аспіранта до підсумкового семестрового 

контролю (заліку) є наявність відповідей на семінарських заняттях, 

виконана та захищена індивідуальна робота і наявність мінімальної 

кількості балів (не менше ніж 10) з поточного контролю. 

В кінці курсу всі бали підсумовуються і аспірант має можливість 

(в разі успішного виконання всіх завдань) отримати максимальну 

підсумкову оцінку 100 балів. 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка за національною 

шкалою 

для заліку 

90-100 зараховано 

70-89 

50-69 

1-49 не зараховано 

12. Рекомендована література 

Основна література 

1. Абдеев А.Ф. Философия информационной цивилизации. – М., 1994. 

2. Беляев Е.А., Перминов В.Я. Философские и методологические проблемы математики. – 

М.,1981. 

3. Берков В.Ф. Философия и методология науки : учебное пособие. – М ., 2004.  

4. Брудный А.А. Психологическая герменевтика. – М., 1998. 

5. Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. – М., 1973. 

6. Будко В.В. Философия науки : учебное пособие для вузов. – Х., 2005. 

7. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. – М.,1988. 

8. Голдстейн М., Голдстейн И. Как мы познаѐм. – М.,1984. 

9. Дисциплинарность и взаимодействие наук. М., 1986. 

10. Ильин В.В. Философия науки : учебник для вузов. – М., 2003.  

11. История и методология науки. Феномен специализированного познания : учебное пособие. – 

СПб, 2004.  

12. Кара-Мурза С.Г. Идеология и мать еѐ – наука. – М., 2002. 

13. Карпович В.П. Объяснение в социальном познании. – Новосиб., 1989. 

14. Кедров Б.М. Классификация наук. Прогноз К. Маркса о науке будущего – М., 1985. 
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