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вступ

Анотацiя

,ЩИСЦиплiна спрямована на вивчення соцi€lJIьних та гносеологiчних основ
науковот дiяльностi, на аналiз науки як процесу становлення i розвитку певного
ВИДУ дiяльностi з виробництва знань, включаючи Bci вiдносини, що виникають в
ПРОЦеСi рУхУ наукового знання вiд Його зародження до впровадження. Вивчення
ДИСЦИПJIИНИ СПРияе роЗвитку вiдношення до науковоТ дiяльностi як до частини

цiлiсноi пiзнавальноТ i перетворюючоi активностi людини.

,ЩаНа ДиСциплiна знайомить студентiв зi специфiчними особливостями
сучасного етапу розвитку науки, акцентуе увагу на дiйснi можливостi науковоi
ДiЯЛьностi, iT роль в рiзноманiтних процесах соцiа-гtьного розвитку. Ще потрiбно
ДЛЯ ЗабезПечення маЙбутнiх фахiвцiв теоретичними й методологiчними знаннями,

цiннiсними орiентацiями й настановами для ефективного функцiонування як з
ТОЧКИ ЗОрУ фаховоi компетенцiI, так i з боку людськоi якостi суб'скта спiлкування
в соцiокультурному середовищi.

ключовi слова: фiлософiя, наукова дiяльнiсть, iнновацii, соцiальний

розвиток, пiзнання.

Abstract

The discipline is aimed at studying the social and epistemological foundations of
scientific activity, the analysis of science aS а process of fоrmаtiоп and development of
а particular activity of knowledge production, including а11 relations arising in the
movement of scientific knowledge frоm its origin to implementation. The study of the
discipline contributes to the development of attitudes to scientific activity as part of а
holistic cognitive and transformative human activity.

This discipline acquaints students with the specific features of the current stage of
development of science, emphasizes the rеа1 possibilities of scientific activity, its role in
various processes of social development. This is necessary to provide future
professionals with theoretical and methodological knowledge, values and guidelines fоr
effective functioning both in terms of professional competence and human quality of the
subject of communication in the socio-cultural environment.

КеУwоrds: philosophy, scientific activity, innovations, social development,
cognition.
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1. Опис навчальноi дисциплiни

Спiввiдношення кiлькостi годин аудиторних занять до самостlйно1 та
iндивiдуальноi роботи становить (%):

для денноi форми навчання - 60Yо;

для заочноi форми навчання - |8%.

2. Мета вивчення навчальноi дисциплiни

Метою навч€tльноi дисциплiни "Фiлософiя науковоi дiяльностi та iнновацiй"
е вивчення соцiальних та гносеологiчних основ науковоi дiяльностi, дослiдження
наукИ як процесу станОвлення i розвитку певного виду дiяльностi з виробництва
знань, включаЮчи Bci вiдносинИ, Що виникаЮть в процесi руху наукового знання

ВiД ЙОГО ЗароДження до впровадження. Вивчення дисциплини сприяе розвитку
ВiДНОшення до науковоi дiяльностi як до частини цiлiсноi пiзнавальноi i
перетворюючоi активностi людини.



3. Передумови для вивчення дисциплiни

Передумови для вивчення дисциплiни вiдсутнi.

4. Очiкуванi результати навчання

,Щисциплiна "Фiлософiя науковоТ дiяльностi та iнновацiй" знайомить

стУдентiв зi специфiчними особливостями сучасного етапу розвитку науки,

акцентуе увагу на дiЙснi можливостi HayKoBoi дiяльностi, Ti роль в рiзноманiтних
процесах соцiального розвитку. Ще потрiбно для забезпечення майбутнiх фахiвцiв
Теоретичними Й методологiчними знаннями, цiннiсними орiентацiями Й

НаСТаноВаМи Для ефективного функцiонування як з точки зору фаховоi
КОМпетенцii, так i з боку людськоI якостi суб'екта спiлкування в

соцiокультурному середовищi.

5. Програма IIавчальноi дисциплiни

Змiстовий модуль 1. Феномен науковоi дiяльностi в KoHTeKcTi людського

буття

Тема 1. Наука як феномен людського буття та if свiтогляднi передумови

[3]. стр. 2|-4З, [4]. стр. 111-130, [7]. стр. З0-42.

ТеМа 2. НаУкове пiзнання в цiлiсному KoHTeKcTi людськоi дiяльностi
[1]. стр. 57-69, [2]. стр.48-80, [3]. стр. 2|5-2З8.

Тема 3. Загальна логiка поступ€rльного розвитку науки [2]. стр. 7О-89,

[7]. стр. 98-t27.

Тема 4. CyTTeBi ознаки, риси та специфiчнi особливостi науковоi дiяльностi

[6]. стр. 44-68, [б]. стр. 80-104.

Тема 5. Структура науки [6]. стр.222-245, [8]. стр.27-44.

Змiстовий модуль 2. Методологiчнi та соцiокультурнi основи науковоi

дiяльностi

Тема 6. Наукова методологiя. Загальнонауковi методи пiзнання [6]. стр. 121-

|40, U7. стр. 46-67.



Тема 7. Мова науки i вербальнi методи пiзнання. Методи побудови
теоретичних систем [7]. стр.67-78, [8]. стр. 23-80.

Тема 8. Форми наукового дослiдження. Наукова iстина [2]. стр. |46-|67.
Тема 9. Функцii науки у суспiльному життi [2]. стр. 228-289.

Тема 10. Соцiокультурна регламентацiя науковоТ дiяльностi [7]. стр. 49-77,

[8]. стр. |78-215.

Змiстовий модуль 3. Iнновацii в життi суспiльства

Тема 11. Iнновацii як необхiдна умова розвитку сусупiльства [5]. стр. 167_

189, [7]. стр.227-245.

ТеМа 12. НаУкова дiяльнiсть та iнновацii. ix зв'язок i дiалектична еднiсть

[8]. стр. 77-92.

ТеМа 13. Роль iнновацiй у звiльненнi людини: технiчнi, соцiальнi та
полiтичнi чинники [6]. стр. 30-46, [7]. стр. 139-182.

Тема 14. Iсторичний екскурс iнновацiйноI дiялъностi людства. Науково_
технiчний прогрес та науково-технiчнi революцiТ [б]. стр. 47-68.

тема 15. Iнновацiйна дiяльнiсть В умовах глобалiзацii та розвитку
iнформацiйного сусупiлъства [7]. стр. 125-14б, [8]. стр. 91-123.

Тематичний план навчальноi дисциплiни

Назви змiстових модулiв i тем
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ЗмiстовиЙ модулЬ 1. Феномен науковоi дiяльностi в KoHTeKcTi людського буття

Тема 1. Наука як феномен людського
буття та iT свiтогляднi передумови. 6 2 4 6

2

5

Тема 2. Наукове пiзнання в цiлiсному
KoHTeKcTi людськоi дiяльностi.

6 2 2 2 6 2 4

Тема 3. Загальна логiка поступчlльного
розвитку науки. 6 2 4 6 5

Тема 4. CyTTeBi ознаки, риси та
специфiчнi особливостi науковоi
дiяльностi.

6 2 4 6 2 5



Назви змiстових модулiв i тем
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Тема 5. Структура науки. 6 2 2 2 6 5

Разом за змiстовим модулем 1 30 l0 4 16 30 4 2 24

Змiстовий модуль 2. Методологiчнi та соцiокультурнi основи науковоi дiяльностi

Тема б. Наукова методологiя.
Зага-шьнонауковi методи пiзнання. 12 2 J ] l2

2

2 10

Тема 7. Мова науки i верба_шьнi методи
пiзнання. Методи побудови теоретичних
систем.

т2 2 2 8 |2 |2

Тема 8. Форми наукового дослiдження.
Наукова iстина. |2 2 10 l2 l0

Тема 9. ФункцiТ науки у суспiльному
хиттi. l2 2 10 |2

2

10

Тема 10. Соцiокультурна реглаlrлентацiя
науковоi дiяльностi.

|2 2 2 8 т2 |2

Разом за змiстовим модулем 2 б0 10 7 4з 60 4 2 54

Змiстовий модуль 3. Iнновацii в життi суспiльства

Тема 11. Iнновацii як необхiдна умова
розвитку сусупiльства. 6 2 4 6

2

5

Тема 12. Наукова дiяльнiсть та
iнновацii. iх зв'язок i дiа-тlектична
еднiсть.

6 2 4 6 5

Тема 13. Роль iнновацiй у звiльненнi
людини: технiчнi, соцiальнi та полiтичнi
чинники.

6 2 2 2 6

2

2 4

Тема 14. Iсторичний екскурс
шновацмноl дlяльност1 людства.
Науково-технiчний прогрес та науково-
технiчнi революцii.

6 2 4 6 5

Тема 15. Iнновацiйна дiяльнiсть в
умовах глобалiзацii та розвитку
iнформацiйного сусупiльства.

6 2 2 2 6 5

Разом за змiстовим модулем 3 з0 l0 4 lб 30 4 2 24

Усього годин l20 30 15 75 l20 |2 6 l02



Теми семiнарських занять

Ns

зlл
назва теми

кiлькiсть годин

денна

форма

заочна

форма

l 2 2

2
Аспекти та iMaHeHTHi елементи структури науки. Проблеми
класифiкацii наук. 2

лJ Характеристика загальнонаукових методiв пiзнання. J 2

4 Теоретичнi методи. Методи побудови теоретичних систем. 2

5 Етичнi основи HayкoBol дlяльностl. 2

6 TexHiKa та закономiрностi ii розвитку. 2 2

7 Iнформацiйне суспiльство: ера роботiв чи ера людини? 2

рАзом l5 б

Самостiйна робота

РОЗпоДiл Годин самостiйноi роботи для студентiв денноi форми навчання:

-ПiДГоТоВка до лекцiйних занять - 0,5 год/1 год. занять (1 година на 1

лекцiю);

- пiдготовка до практичних занять - t-2год/1 заняття;

- пiдготовка до семiнарських занять- 2-4 годlL заняття;

- пiдготовка до лабораторних робiт -2-3 год/1 робота;

-написання рефератiв, есе, виконання розрахункових, розрахунково-
ГРафiЧНИХ абО графiчних робiт, домашньоi контрольноi роботи, перекладу,

аналiтичНий огляД, ан€rлiЗ практичНих, пробЛемних ситуацiЙ (обсяг однiеi роботi
10-20 аркушiв А4) - MiHiMyM 15 годин на 1 роботу;

- пiдготовка до контрольних заходiв - (15-30) год. на 1 захiд.

Розподiл часу самостiйноi роботи

м
з/п

вид роботи

Кiлькiсть годин

денна

форма

заочна

форма
1 Пiдготовка до лекцiй 15 6

2 Пiдготовка до ceMiHapiB t4 12

J Пiдготовка рефератiв 16 54



Ns

зlп вид роботи

Кiлькiсть годин

денна

форма

заочЕа

форма
4 Пiдготовка до залiку 30 30

рАзом 75 l02

б. ЗаСОби дiагностики результатiв навчання та методiв ilx

демонстрування

засобами оцiнювання та методами демонструваннrI результатiв навчання
дисциплiни "Фiлософiя науковоi дiяльностi та iнновацiй'' с:

- ycHi вiдповiдi на семiнарських занrIттях;

- пiдготовка рефератiв;

- залiк.

7. Форми поточного та пiдсумкового контролю

,Щосягнення студента оцiнюються за 1 00-ба-тrьною системою Унiверситету.
пiдсумкова оцiнка навч€шьного курсу включас в себе оцiнки з поточного

контролю i оцiнки заключного залiку. У кожного компонента своя частка в
загальнiй системi оцiнок. У промiжних оцiнках студент може набрати максимум
60 балiв. Пiд компонентом промiжних оцiнок розумiються поточнi оцiнки
протягом семестру (активнiсть, участь в дискусiях; виконання завдань та iнше).

Питома вага закЛючногО заrriкУ в заг€шьнiй системi оцiнок _ 40 балiв. Право
здавати закJIючний за-гriк надаеться студенту, якiй з урахуванням отриманих балiв
промiжних оцiнок i заключного залiку може набрати р€вом не менше б0 балiв.
ПiдсумкОва оцiнка навчаJIьНого курсУ с сумоЮ промiжНих оцiнок i оцiнки залiку.

залiк вiдбуваетъся у уснiй формi шляхом вiдповiдi на 4 питання за-гliкового
бiлету. За вiдповiдь на кожне питання студент може отримати максимум 10 ба_rriв.

Поточний контроль проводиться на кожному ceмiHapcbKoMy заняттi та за
результатами виконання завдань самостiйноi роботи. BiH передбачае оцiнювання
теоретиЧноt пiдгОтовкИ здобуваЧiв вищоi освiти iз зазначеноi теми (у тому числi,
самостiйно опрацьованого матерiалу) пiд час роботи на семiнарських занrIттях.
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Зарахування креДитiв навчЕtJIьного курсу можливо тiльки пiсля досягнення

результаТiв, запланованиХ рпнд, що вираЖаетьсЯ в однiй з позитивних оцiнок,
передбачених чинним законодавством.

ВЦповiдi па
ceMiHanax Критерii оцiнювання

4
Вiдповiдь правильна, повна, логiчнао
узагальнення, використанi мiжпредметнi
висновки.

мiстить ана_iriз, систематизацiю,
зв'язки, мiстить аргументованi

J
ВiдповiдЬ в цiломУ правильна, достатнЬо повна, логiчна; допущенi HecyTTeBi
помилки та неточностi у викладеннi матерiалу

2 вiдповiдь частково правильна, мiстить неточностi, недостатньо обrрунiо"ана.

1

Вiдповiдь мае
використовуються

сутт€вl помилки,
HeBipHa термiнологiя.

аргументи несформульованi,

0
СТУЛеНТ не Дае вiдповiдi або вiдповiдь мiстить значну кiлькiсть суттЪвих
помилок.

Пiдготовка
рефераry

Критерii оцiнювання

16

ЗмiстЬ роботИ вiдповiдае обранiй TeMi; наявнiсть чirко сборп,rу*ованоi
проблеми; адекватнiсть формулювання об'екта, предмета, мети та задач
дослiджеНня; наявнiсть посиЛань на використану лiтературу та вiдповiднiсть
оформлення роботи стандарту; вiдповiднiсть висновкiв MeTi та завданням
дослiджеНня. Робота виконув.}Лась систеМатично та вчасно подана на перевiрку
науковому керiвнику у вiдповiдностi iз планом виконання.

|2

Змiсть роботи вiдповiдае обранiй TeMi; але мас повер*"ё"rt urалi., ,аrерiал
викладено непослiдовно та необгрунтовано. Робота виконувчrлась не
систематично та подана на перевiрку науковому керiвнику з порушенням плану
виконання курсовоТ роботи.

8
Студент вiдтворюе значну частину теоретичного матерiЙj
розумiння основних положень i лише за допомогою
виправляти помилки, серед яких е значна кiлькiсть суттсвих.

виявляе знання i
викладача може

4
студент виявляе знання i розумiння бiльшостi положень, Еtле лише за
допомогою викJIадача може виправляти помилки, серед яких е значна кiлькiсть
сутт€вих.

0
Робота не носить дослiдницького характеру,
пред'являемим вимогам. У роботi немае
декларативний характер.

не мае аналiзу i не вiдповiдае
висновкiв або вони носять

Вiдповiдi на
питання
залiкч

Критерii оцiнювання

l0
Вiдповiдь логiчно побудована, студент
показуе глибокi зЕання з питання бiпету,
вiдповiдае на поставленi запитання.

чiтко та стисло викJIадае матерiал,
пlд час доповlд1 впевнено l докJIадно

ll



ВiдповЦi па
питання
залiкч

Критерii оцiнювання

8
студент спроможний чiтко та стисло зробити доповiдь, дае правильну
вiдповiдь на запитання бiлету, аJIе не завжди упевнений в аргументацii, чи не
завжди коректно ii формулюе.

6
Стулент спроможний чiтко
обrрунтовуе MaTepia.гl, але
запитання.

та стисло вlдповlсти на питання
допускае cyTTeBi неточностi у

бiлету, наJIежно
вiдповiдях на

4

СТУДент неВпорядковано дае вiдповiдi на питання бiлету, намагаеться дати
вiдповiдь на поставленi запитання i робить спроби аргументувати свою
позицiю, але надае неповнi, поверховi, необrрунтованi вiдповiдi на поставленi
питаЕня.

2
стулент невпорядковано дае вiдповiдь на питання бiлету, не спроможний
аргументУвати свою позицiю, не може впевнено й чiтко вiдповiсти на додатковi
запитання членiв koMicii.

Форма контролю
максимальна кiлькiсть балiв

Щенна форма Заочна форма
Вiдповiдi на семiнарських заняттях 7 х4 баlм:28 баrriв 3х4ба;lи=12ба.тliв

Пiдготовка рефератiв 2 х lб ба;liв : З2 балш З х 16 ба-гliв:48 балiв

За-пiк 4 х 10 балiв:40 балiв 4 х 10 балiв:40 ба-тliв

Всього 100 100

8. Критерii оцiнювання результатiв навчання

щенне вi/иiлення Заочне вi/чIiлення

Вид роботи Бали Вид роботи Бали

зм1

тl_т5 Пiдготовка реферату Nч 1 lб Пiдготовка реферату Nч 1 1б

т2 CeMiHapcbKe заняття Jф 1 4 CeMiHapcbKe заняття Jф 1 4

т5 CeMiHapcbKe занятгя Jrlb2 4

зм2

т6_т10 Пiдготовка реферату JФ2 16 Пiдготовка реферату J',lb2 16

тб CeMiHapcbKe заняття Jф3 4 CeMiHapcbKe заняття Jф2 4

т7 CeMiHapcbKe заняття Jrlb4 4

т10 CeMiHapcbKe заняття М5 4

12



Щенне вiцдiлення заочне вiддiлення

Вид роботи Бали Вид роботи Бали

змз

т1l-т15 Пiдготовка реферату Jt3 16

т13 CeMiHapcbKe заняття J\Ъб 4 CeMiHapcbKe заняття Jф3 4

т15 CeMiHapcbKe заняття Jф7 4

Пiдсумковий
контроль

Залiк 40 Залiк 40

Сума 100 100

9. Засоби навчання

У спецiальних засобах навчання потреби немае.

1,0. Рекомендованi джерела iнформацii

Основна лiтераryра

1. ,Щобронравова, I. С. Фiлософiя та методологiя науки: пiдруrник l
I. С..Щобронравова, Л. I. Сидоренко. -К.: ВIЩ "Киiв. ун-т",2008. -223 с.

2. Кулагiн, Ю. Фiлософiя: в 2-х ч. Ч. 1 : Iсторiя розвитку фiлософськоi думки

/ Ю. Кулагiн, I. IльiЪ. - К.: Альтерпрес,2002. - 464 с.

3. Лук'янець, В. С. Сучасний науковий дискурс: Оновлення методологiчноi

культури / В. С. Лук'янець, О.М. Кравченко, Л. В. Озадовська. - К.: Вид-

во КНУ, 2000. - 232 с.

4. Мельник, В. П. Фiлософiя науки i технiки: методологiчно-свiтоглядний

ан€шiз / В. П. Мельник. - Львiв: Вид-во ЛНУ iM. IBaHa Франка, 2010. -
||7 с.

5. Семенюк, Е. П. Фiлософiя сучасноi науки i технiки / Е. П. Семенюк,

В. П. Мельник. - Львiв: CBiT, 2006. -202 с.

6. Iщенко, М. П. Фiлософiя науки: питання теорii i методологii: навч.

посiбник / М. П. Iщенко, I. I. Руленко. - К.: УБС НБУ, 2010. - 444 с.

7. Чуйко, В. Л. Рефлексiя основогIоложень методологii фiлософiТ науки /

В. Л. Чуйко. - К.: Центр практичноi фiлософii, 2000. - 310 с.
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8. Яценко Г. Ю., Патлайчук О. В. Фiлософiя науки: навч. посiбник. -
Миколаiв: НУК, 2018. - 120 с.

,,Щоп омiжн а лiтература

1. Гайденко, П.П.История новоевропейской философии в ее связи с наукоЙ

/ П. П. Гайденко. - СПб.: Универс. книга, 2000. - 455 с.

2. Койре, А. Очерки истории философской мысли: О влиянии философских

концепций на р€ввитие научных теорий l А. Койре. - М.:

Прогресс,1985. - 448 с.

3. Ку", Т. Структура наукових революцiй / Т. Кун. - К.: Port-Royal, 2001. -
2З5 с.

4. Лакатос,И. Фалъсификация и методология на)rчно-исследоватеJIьских

программ l И. Лакатос. - М.: Медиум, 1995. - 236 с.

5. Лекторский, В. А. Эпистемология классическая и неклассическая l
В. А. Лекторский. - М.: Гардарики, 2001 . -320 с.

6. Лукашевич, В. К. Философия и методология науки: учеб. пособие для

магистрантов и аспирантов / В. К. Лукашевич. - Минск: Совр. школа,

2006.-319с.
7. Микешина, Л. А. .Щиалог когнитивных практик: из истории

эпистемологии и философии науки l Л. А. Микешина. - М.: РОССПЭН,

2010. -574 с.

8. Микешина, Л. А. L{енностные предпосылки в структуре нау{ного

познания / Л. А. Микешина. - М.: Прогресс,1990. - 420 с.

9. Поппер, К. Объективное знание: Эволюционный поход / К. Поппер. - М.:

Гарларики,2002. - 420 с.

10. Рассел, Б. Человеческое познание: Его сферы и границы / Б. Рассел. - К.:

Вища школа, \997. - 445 с.

1 1. Фуко, М. Археологiя знання / М. Фуко. _ К.: Вид-во С. Павличко, 2003. _

332 с.

|2. Хайдеггер, М. Вопрос о технике ll Бытие и время: статьи и

выступления. - М.: Прогресс, 1993 . - 620 с.
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Iнформацiйнi ресурси в IHTepHeT

1. Гуманiтарний вiсник НУК: збiрник наукових праць. - Режим доступу:
http ://hvnuk. соm.uаl.

2. Iнститут фiлософii iMeHi Г.С. Сковороди НАН УкраiЪи: публiкацii. -
Режим доступу : https ://www.fi losof. com.ualpublik.htm.

3. Антропологiчнi вимiри фiлософських дослiджень: збiрник наукових

праць. - Режим до ступу : http s : //l ibrary. diit. edu. ua/uk/ artic|e l 37 7 .

4. Humanitarium: збiрник наукових праць з педагогiки, психологii,

фiлософii. - Режим доступу : https ://humanitarium. com.ua/index.phplhum.

5. Sententiae: iсторико-фiлософський журнал. - Режим доступу:
https ://sententiae.vntu.edu.ualindex.php/sententiae.

6. А6(о/Щокса: збiрник наукових праць з фiлософiТ та фiлологii. - Режим

доступу : http ://doxa. onu. edu.ua/.

7. Актуальнi проблеми фiлософii та соцiологiI: збiрник наукових праць. -
Режим достуIIу : http : //ар fs. onua. edu. ua/index. рhр/АРF S .

8. Вища ocBiTa УкраiЪи: журнitл. - Режим доступу: https://wou.npu.edu.ual.

9. Гiлея: науковий вiсник. - Режим доступу: htф://www.gilеуа.оrg/.

10. Вiсник Житомирського державного унiверситету iMeHi I. Франка.

Фiлосо фськi науки. - Режим доступу : htф ://philosophy.visnyk.zu. edu.ua/.

1 1. Вiсник Киiвського нацiон€rльного унiверситету iMeHi Т. ТТТевченко. Серiя

"Фiлософiя, полiтологiя". - Режим доступу:
http ://www.phildep.univ.kiev.ua/ua/viewЛ/ysnyk_KNU/7 8 l 19 l 6.

|2. Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя "Фiлософсько-полiтологiчнi
студiТ". - Режим доступу:
http ://publications. lnu. edu.ualbulletins/index.php/politology.

13. Вiсник Нацiонального юридичного унiверситету iMeHi Я. Мудрого. Серiя

"Фiлософiя, фiлософiя права, полiтологiя, соцiологiя". - Режим доступу:
http ://fi 1. nlu. edu.ua/.

14. Вiсник Нацiонального авiацiйного унiверситету. Серiя: Фiлософiя,

культурологiя. - Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ualindex.phpЛ/isnikPK.
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