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     Анотація (опис) навчальної дисципліни (у т.ч. міждисциплінарні зв’язки): 

Навчальна дисципліна «Філософія науки» відноситься до дисциплін обов'язкового 

вибору студента, що викладається на 1-ІІ семестрі аспірантів всіх спеціальностейза  і 

грунтується на знаннях, котрі отримані в результаті засвоєння дисциплін: «Культурологія», 

«Філософія», «Міфологія», «Історія світової культури» та інших, відповідно до спеціальної 

підготовки аспірантів. . Дисципліна «Філософія науки» знайомить студентів з наукою як 

культурним явищем у його зв’язку з іншими соціокультурними феноменами. 

Навчальна дисципліна розроблена відповідно до наказу № 105-о від 11 вересня 2017 

року . «Про закріплення навчальних дисциплін за кафедрами на 2017–2018 н. р.». 

 

1.  Мета дисципліни: 

формування у студентів цілісної системи знань та базових навичок професійної діяльності 

(аналітичної, навчальної, експертної, консультативної, інформаційної, комунікативної, орга-

нізаційно-методичної) в сфері  філософії науки 
2. Завдання: 

– опанування понятійним апаратом в галузі філософії науки; 

– оволодіння науковим уявленням про філософське розмаїття та наукові напрямки осяг-

нення світу. 

– аналіз історичної зумовленості наукових процесів у світі; 

– визначення місця феномена науки в культурному полі; 

– розкриття потенціалу феномена науки у формуванні культурної ідентичності особис-

тості; 

– осмислення особливостей становлення та розвитку наукових напрямків в світі; 

– виховання світоглядних полігносеологічних позицій. 

1. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни 

У результаті опанування навчальної дисципліни студенти повинні набути такі програмні 

компетентності:  

    інтегральна: 

 здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-

інноваційної діяльності культуролога, що передбачає глибоке переосмислення наявних та 

створення нових цілісних знань з культурології; 

     загальні:  

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

     фахові:  

– здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, що 

створюють нові знання в культурології та дотичних до неї міждисциплінарних напрямах у 

різних галузях гуманітарних наук; 

– здатність застосовувати сучасні інформаційні технології, бази даних та інші електронні 

ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та навчальній діяльності; 

– здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил академічної доброчесності в 

наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності; 

 

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 та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 



необхідності) 

1.1 Володіти парадигмальними основами  

сучасних концепцій науки про 

культуру. 

Лекції  Опитування, 

перевірка 

виконання  

завдань 

30% 

2.1 Уміти збирати, упорядковувати та 

аналізувати інформацію щодо історії 

культурологічної думки загалом і 

культурологічних шкіл зокрема із 

застосовуванням методів критичного 

аналізу джерел. 

Лекції Опитування, 

перевірка 

виконання  

завдань 

30% 

3.1 Вміти, працюючи в команді,  

використовувати теоретичні та 

практичні знання для розкриття 

особливостей розвитку національних 

культурологічних шкіл та чинники їх 

варіативності 

Лекції Опитування, 

перевірка 

виконання  

завдань 

20% 

4.1 Володіти сукупністю етичних 

принципів та визначених законом 

правил, якими мають керуватися 

учасники освітнього процесу під час 

провадження наукової діяльності з 

метою відповідального забезпечення 

довіри до наукових досягнень. 

Лекції Опитування, 

перевірка 

виконання  

завдань 

20% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 2.1 3.1 4.1 

1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з куль-

турології і на межі предметних галузей, а також дослідницькі 

навички, достатні для проведення наукових і прикладних дослі-

джень на рівні останніх світових досягнень з відповідного на-

пряму, отримання нових знань та здійснення інновацій. 

+ + +  

2. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, 

оброблення та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи 

аналізу даних великого обсягу та складної структури, 

спеціалізовані бази даних та інформаційні системи. 

 + +  

3. Розробляти та реалізовувати наукові та інноваційні культурно-

мистецькі проекти, які дають можливість переосмислити наявне 

та створити нове цілісне знання або професійну практику і 

розв’язувати значущі наукові та технологічні проблеми 

Культурології з дотриманням норм академічної етики і 

врахуванням соціальних, економічних, екологічних та правових 

аспектів. 

+ + + + 

 

Диференційний залік оцінюють за 100-бальною шкалою Академії, яка переводиться в 

національну чотирибальну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і 

шкалу ЄКТС. Форма проведення заліку визначається навчальним планом. До заліку  

допускаються всі здобувачі. 
 



 

 

7.Схема формування оцінки (згідно  п.7  

 

«Положення про організацію освітнього процессу в НАКККіМ» (від 31 жовтня 

2018 р. наказ №187-0). 

Результати навчання здобувачів вищої освіти в Академії оцінюють за шкалою 

Академії, чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), 

шкалою ЄКТС («А», «В», «С», «D», «E», «FX», «F»). 
 

 

7.1. Форми оцінювання здобувачів:  

1)  самостійна робота – 40; 

2) лекційні (опитування, перевірка виконання  завдань) – 40; 

3) підсумковий модульний контроль – 20. 

Підсумкове оцінювання – диференційний залік. 
 

 

7.2. Організація оцінювання:  

Контроль за якістю навчання здобувача здійснюється за 100-бальною системою. 

Загальну кількість балів здобувача формують семестрові бали, отримані з усіх тем 2-х 

змістових розділів (бали, отримані за виконання самостійних завдань), а також бали, що 

отримані за підсумковий модульний контроль. 

Перелік самостійних завдань є складовою в Робочій програмі навчальної дисципліни  

«Українські культурологічні школи». Зміст курсу поділений на два змістовні рівні. Кожний 

змістовий рівень містить у собі лекції та самостійну роботу здобувачів, які завершуються 

контролем рівня засвоєння якості програмного матеріалу відповідної частини курсу. 

 

 
 

 Змістовий розділ 1 
 

 Змістовий розділ 2 Підсумковий 

робота / 
залік 

35 залікових балів 45 залікових балів  
(максимум) (максимум)  

Самостійна Семінари Контрольна Самостійна Семінари Контрольна  
робота чи практ. 

заняття 

робота робота  робота  

(виконання   (виконання   20 балів 

індивідуального   індивідуального   (максимум) 

завдання)   завдання)    
10 15 10 15 20 10  

(максимум) (максимум) (максимум) (максимум) (максиму
м) 

(максимум)  

Умовою допуску до заліку є отримання студентом під час семестрового оцінювання 

не менше ніж 40 балів (критично-розрахунковий мінімум). При цьому обов’язковим є 

успішне складання контрольних робіт та виконання самостійних робіт, передбачених ро-

бочою програмою навчальної дисципліни. 

 



 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Семестрова 

кількість балів 

 Підсумкова 
робота / залік 

Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 40 20 60 

Максимум 60 40 100 

 

У випадку відсутності здобувача вищої освіти з поважних причин відпрацювання 

та перездачі контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про орга-

нізацію освітнього процесу у НАКККіМ» Залік виставляється за результатами роботи  

впродовж усього семестру. Здобувач вищої освіти , який набрав суму залікових балів 

(60) має право, отримати підсумкову оцінку за диференційований залік за результатами 

контролю. Студенти, які  набрали протягом семестру менше 60 балів обов’язково скла-

дають залік.      

Присутність всіх здобувачів  вищої освіти на диференційному заліку є обов'язко-

вим. 

 

 

 

7.1 Шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка за шкалою 

НАКККіМ (бали) 

Оцінка за чотирибаль-

ною шкалою 

Оцінка за шкалою ЄКТС 

90-100 Відмінно А 

82-89 Добре В 

74-81 С 

64-73 Задовільно Д 

60-63 Е 

35-59 Незадовільно FX 

1-34 F 



 

 

8 Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій. 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми* 

Кількість годин 

лекції 

 

семінари 

 

Самостійна 

робота 

Частина 1. Ранні наукові здобутки  окремих світових регіонів 

1. 

Релігія і міф як протофеномен науки. Основні 

підходи до проблеми про походження та сутність 

науки 

1 - 3 

2. 
Класифікація та загальна характеристика ранньо 

наукових підходів 
1 - 3 

3. 
Первісні паранаукоаві вірування: анімізм, 

фетишизм, тотемізм, магія 
1 - 3 

4. 
Ранні протонаукові знання давніх культур: 

давньоєгипетська  протонаукова культура 
1 - 3 

5. 
Ранні пізнавальні здобутки  Давнього Дворіччя 

(месопотамська культура) 
1 - 3 

6. Ранні наукові здобутки Давньої Індії та Китаю 1 - 3 

7. 
Ранні наукові здобутки античного світу. Давня 

Греція 
2 - 3 

8. 
Ранні наукові здобутки античного світу. Давній 

Рим 
2 - 3 

9. Ранні ннаукові здобутки Європеськогоьрегіону 1 - 3 

10. 
Основні здобутки філософії як європеского лона 

науки 
2 - 3 

11. 

Соціогуманітарні дослідження( антропологія) 

примітивних народів на рубежі 19-20 

століть.Початок досліджень культури. 

1 - 3 

12. Індивідуальна робота 1  - 3 

13. Контрольна робота з теми ЗМ1 (тест) 1 - 3 

Частина 2. Філософія науки в сучасному світі 

14. 
 Занепад релігійної пізнавальної передигми 

середньовіччя 
1 - 2 

15. 
Модерн як фундамент сучасного наукового 

знання 
1 - 2 

16. 
Основні досягнення науки новго часу та колізія 

відмови від релігійної світоглядної парадигми 
1 - 2 

17. 

Альтернативні види протонауковго знання в 

історії філософії і науки-містиціизм, гностицизм, 

інтуітивизм. 

1 - 2 

18. 
Формування наукової пардигми класичної 

картини світу 
1 - 2 

19. 
Декарт, Ньютон Лейбніц . Астономічні відкриття 

як рушій наукого розвитку 
1 - 2 

20. 
Соціоекономічні теорії 19-20 століть як зміна 

парадигму соціального розвиткуя 
1 - 2 

21. 
,Революція у природничих науках рубежа 20-го 

сторіччя. 
1 - 2 

22. 
Значення відкритт\ів у сфері психології та наук 

про людину-Фрейд, Юнг, Вітгенштейн 
1 - 2 

23. Науковвий переворот доби постмодерну 1  3 



 

 

24. 
Основні ідеї та напрямки європейського 

філософського постмодернізму 
2  2 

25. Вичерпання парадигми соціального знання 2  2 

26. 
Криза політичних 

проектів у 21 столітті 
2  3 

27. Сучасні цмвілізаційні виклики 2  2 

28. Виклик штучного інтеолкту 2  2 

29. Виклик вичерпання ресурсів 2  2 

30. Смисложиттєвий виклик 2  3 

31. Контрольна робота з теми ЗМ2 (тест)   2 

 Всього: 42  78 
*Примітка: слід зазначити також теми, винесені на самостійне вивчення 
 

Загальний обсяг    120 год.
1
, в тому числі (вибрати необхідне): 

Лекцій – 42год 

Самостійна робота – 78 год. 

 

9. Рекомендовані джерела: 

   Основні: (Базові) 

1.  Сіверс В Філософія науки.  К. НАККІМ . 2017 

2. .Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания / Макс    

Вебер // Вебер М. Избранные произведения : Пер. с нем., сост., общ. ред. и послесл. 

Ю. Н. Давыдова; прим. П. П. Гайденко. – М. : Прогресс, 1990. – 

3. Лебедев С. А. Философия научного познания: основные концепции. Монография. – М.: Изд-

во Московского психолого-социального университета, 2014. 

4. Лотман Ю.М. Семиосфера СП-б Искусство -Спб 2001. 

5. С. Тулмін. Історична школа в філософії науки // Філософський енциклопедичний 

словник / В. І. Шинкарук (голова редколегії) та ін. ; Л. В. Озадовська, Н. П. Поліщук (наукові 

редактори) ; І. О. Покаржевська (художнє оформлення). — Київ : Абрис, 2002.  

6. Кохановский, В. П. и др. Основы философии науки. − Феникс, 2007 г 

 

Додаткові: 

1. Етика науки: виклики сучасності: Монографія / М. М. Кисельов, Т. В. Гардашук, 

С. І. Грабовський та ін. – Ніжин.: Видавець ПП Лисенко М. М., 2014 

2. Єрошенко Т. Християнське вчення про істину як джерело раціональності науки нового 

часу.Автореферат на здобуття науковго ступеня кандидата філософських наук по спец. 09.00.09 

філософія науки К.2016 НАН У Ін. Філ. Ім, Г.С.Сковороди. 

3. Лук’янець В.С. Природознавство і гуманітарія. Пошуки взаєморозуміння: Монографія / 

Лук’янець В. С., Кравченко О. М., Мороз О. Я., Озадовська Л. В. та ін. – К.: ПАРАПАН, 2009. 

4. Липкин А. И. (ред.) Философия науки. — ЭКСМО, 2007 г. 

5. В. Лук'янець. Філософія науки // ФЕС, с.679 

10. Додаткові інформаційні ресурси (за наявності): 

Посилання на електронні ресурси (не тільки відкриті) на яких розміщено додаткову 

інформацію щодо дисципліни — повний змістовний матеріал для підсумкового контролю (тести, 

                                                 
1
 

http://shron1.chtyvo.org.ua/Shynkaruk_Volodymyr/Filosofskyi_entsyklopedychnyi_slovnyk.pdf
http://shron1.chtyvo.org.ua/Shynkaruk_Volodymyr/Filosofskyi_entsyklopedychnyi_slovnyk.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/Шинкарук_Володимир_Іларіонович
https://uk.wikipedia.org/wiki/ФЕС


 

 

питання, завдання тощо)- приклади контрольних і екзаменаційних завдань,  змістовне тематика 

рефератів, методичні вказівки по виконанню практичних  лабораторних/творчих робіт, тощо). 
  

http://www. nakkkim.еdu.ua/ nauka/93-vidannya-akademij   

Сайт Національної академії керівних кадрів культури мистецтв; 

http://www.nbuv.gov.ua 

Сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського; 

http://library.nakkkim.edu.ua 

електронний каталог Національної академії керівних кадрів культури мистецтв. 

 

 

 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://library.nakkkim.edu.ua/

