




ВСТУП 

  

1. Мета навчальної дисципліни:  
дати сучасні філософські і загальнометодологічні знання в галузі науково-дослідної 

роботи, навчити аспірантів практично застосовувати сучасні філософські знання у процесі 

виконання власного наукового дослідження при розв’язанні комплексних завдань, 

сприяти залученню аспірантів до роботи наукових професійних організації у галузі 

біології.  

2. Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати: основні категорії теоретичної філософії, основні категорії і теорії 

предметної галузі знання, специфіку пізнавального відношення і структуру пізнавальної 

діяльності. 

Аспірант повинен вміти: визначати основоположні поняття галузі знання, критично 

осмислювати проблеми галузі знання та проблеми на межі предметних галузей, 

виокремлювати і характеризувати теоретичний/емпіричний та фундаментальний/ 

прикладний виміри галузі знання. 

3.Анотація. Навчальна дисципліна «Філософія науки та інновацій» є складовою освітньо-

наукової програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «доктор 

філософії». Дисципліна «Філософія науки та інновацій» належить до переліку 

обов’язкових навчальних дисциплін аспірантури (ОНД.02) і читається українською мовою 

на першому році навчання. 

Дисципліна спрямована на формування загальнометодологічної культури аспіранта і 

забезпечує розвиток критичного рефлексивного мислення. Аналізуються філософські 

засади сучасного наукового знання, наукової раціональності, наукової картини світу; 

класичні та некласичні форми епістемологічних моделей сучасного наукового дискурсу. 

Особлива увага приділяється розкриттю міждисциплінарних взаємодій, характерних для 

сучасної науки і філософії, а також питанням роботи міжнародних наукових професійних 

організації у галузі біології, які сприяють розвитку окремих наукових дисциплін та 

інтеграції наукових досліджень і інновацій на світовому рівні. 

  

 4. Завдання (навчальні цілі): 

 
- забезпечити здатність практично застосовувати сучасні філософські знання у процесі 

виконання власного наукового дослідження з метою розв’язання комплексних проблем у 

галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності;  

-надати  знання категоріальних засад вивчення процесів самоорганізації в природі та 

соціокультурному світі; 

- ознайомити аспірантів з роботою міжнародних наукових професійних товариств, які 

сприяють розвитку наукових досліджень, освіти та поширенню знань у відповідній галузі 

біології; 

     Згідно з вимогами Національної рамки кваліфікацій дев’ятого рівня освіти 

дисципліна забезпечує набуття аспірантами таких компетентностей: 

інтегральна:  

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або 

дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та 

створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 

загальні: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

2. Навички використання новітніх інформаційних і комунікаційних технологій;  

3. Здатність до пошуку, оброблення на аналізу інформації з різних джерел;  

4. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

5. Здатність працювати в міжнародному науковому просторі; 



6. Вміння виявляти, ставити та вирішувати на системному рівні наукові 

проблеми.  

спеціальні (фахові, предметні): 

1. Здатність застосовувати отримані знання та розуміння для вирішення проблем 

сучасної біології;  

2. Здатність формулювати наукову проблему, робочі гіпотези досліджуваної 

проблеми, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових 

цілісних знань та/або професійної практики;  

3. Здатність ефективно спілкуватися з широкою науковою спільнотою; 

4. Розуміння етичних аспектів наукової діяльності в галузі біології; 

5. Здатність представляти результати власного дослідження широкому загалу 

фахівців та нефахівців; спроможність працювати у міждисциплінарній команді.  

 5. Результати навчання за дисципліною: (описуються з детальною достовірністю для 

розробки заходів оцінювання) 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація*; 4. 

автономність та відповідальність*) 

Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни 

Код Результат навчання 
 

  Знати:        

1.1 Ідеали науки Нового часу, їх 

співвідношення з цінностями 

техногенної цивілізації.  

Принципи етики науки.  

Філософські зсади концепції науки 

Нового часу як дослідження.  

Лекція, практичні 

заняття,  

самостійна робота 

Виступ на 

практично

му занятті,  

підготовка  

реферату 

3  

1.2 Історичні типи наукової 

раціональності науки Нового часу і 

глобальні наукові революції як 

способи їх зміни.   

Лекція, практичні 

заняття,  

самостійна робота  

Виступ на 

практично

му занятті 

підготовка  

реферату 

3   

1.3 Сучасна глобальна наукова  

 революція як становлення 

нелінійної науки та 

постнекласичного типу наукової 

раціональності,    

Сучасні концепції самоорганізації 

цілісних складних систем. Транс 

дисциплінарність постнекласичних 

методологій, зокрема 

синергетисчної.  

 

Практичні заняття,  

 самостійна робота 

Виступ на 

практично

му занятті 

підготовка  

реферату 

3 

1.4 Епістемологічні моделі сучасного 

наукового дискурсу. Філософські 

концепції істини, які лежать у їх 

основі.  

Лекція, практичні 

заняття,  

самостійна робота  

Виступ на 

практично

му занятті 

підготовка  

реферату 

3 
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http://www.philsci.univ.kiev.ua/UKR/courses/rob-pr/methodorgdobr-ivt.htm#_ftn6


1.5 Соціологічний поворот у філософії 

науки. Акторно-мережева концепція 

Б.Латура.  

Лекція, практичні 

заняття,  

самостійна робота 

Виступ на 

практично

му занятті 

підготовка  

реферату 

3 

1.6 Загальнонаукові професійні 

організації. 

Лекція Підготовка 

презентації 

5 

1.7 Основні напрямки та форми 

діяльності міжнародних наукових 

професійних товариств у галузі 

біології. 

Лекція Підготовка 

презентації 

5 

1.8 Наукові професійні організації 

біомедичного профілю, що мають 

статус міжнародних, які існують в 

Україні, їх статутні завдання і цілі. 

Лекція Підготовка 

презентації 

5 

  Вміти:        

2.1 Обирати ціннісні орієнтири 

дослідницької діяльності, розуміти 

співвідношення між науковими та 

поза науковими цінностями  

Практичні заняття,  

самостійна робота  

Виступ на 

практично

му занятті 

підготовка  

реферату 

5   

2.2 Зіставляти методологічні принципи 

різних типів наукової 

раціональності та обирати 

методологію, адекватну  

дослідницьким завданням, зважати 

на трансдисциплінарність 

методологій, готуючись до 

командної роботи з представниками 

різних дисциплін. 

Виступ на 

практичному 

занятті самостійна 

робота  

Виступ на 

практично

му занятті 

підготовка  

реферату 

5  

2.3 Виходячи зі специфіки людино 

вимірних об’єктів постнекласичної 

науки, випрацювати власну систему 

цінностей при роботі з такими 

об’єктами, усвідомлювати свою 

дослідницьку та людську позицію.  

  

самостійна робота 

Виступ на 

практично

му занятті 

підготовка  

реферату  

5   

2.4 Розрізняти дескриптивні та 

нормативні епістемологічні моделі 

сучасного наукового дискурсу, 

інтегрувати за потреби їх настанови 

на основі відповідних концепцій 

істини.  

Виробляти критичне ставлення до 

наукових текстів за допомогою 

досвіду дискурс – аналізу.  

лекція, самостійна 

робота  

Виступ на 

практично

му занятті 

підготовка  

реферату 

5  

2.5 Виявляти у власній дослідницькій 

діяльності роль мережі 

взаємозв’язків як у науковій 

спільноті, так і у соціальному 

контексті презентації наукових 

, самостійна робота  Виступ на 

практично

му занятті 

підготовка  

реферату 

5  



результатів. 

2.6 Працювати з науковою літературою 

та професійними Інтернет-

ресурсами по заданій темі. 

Лекція, самостійна 

робота, підготовка 

презентації 

Виступ на 

практично

му занятті 

з власною 

презентаціє

ю з 

використан

ням 

мультимеді

йних 

технологій 

5 

 Комунікація     

3.1 Вільне спілкування з питань, що 

стосуються сфери наукових та 

експертних знань, з колегами, 

науковою спільнотою. 

 

Дискусія під час 

практичних занять, 

питання до лектора  

Виступ на 

практично

му занятті, 

, участь в 

обговоренні  

5 

3.2 Використання академічної 

української мови у дискусії з про 

засади наукової діяльності, 

колективному обговоренні проблем 

наукової діяльності, місця науки в 

соціумі.  

Дискусія під час 

практичних занять,  

питання до лектора 

Виступ на 

практично

му занятті, 

участь в 

обговоренні 

5 

3.3 Встановлення та підтримання 

контакту з аудіторією під час 

наукової презентації, відповіді на 

запитання. 

Дискусія під час 

обговорення лекцій 

та презентацій 

Виступ на 

практично

му занятті 

5 

  Автономність та відповідальність:        

4.1 Здатність працювати автономно,  

рухаючись до самовдосконалення. 

самостійна робота   підготовка

  реферату 

5   

4.2 Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел, 

проявляти доброчесність при 

використанні джерел інформації.   

самостійна робота підготовка  

реферату  

5  



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 

 

Результати навчання дисципліни  / 

Програмні результати навчання 1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

1
.6

 
 

1
.7

 

1
.8

 

1
.9

 

1
.1

0
 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

2
.6

 

2
.7

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

4
.1

 

4
.2

 

ПР.01.Демонструвати глибоке знання передових 

сучасних концептуальних та методологічних 

знань в галузі науково-дослідницької та/або 

професійної діяльності й на межі предметних 

галузей знань; 

+

+ 

          +

 + 

           

ПР.02.Демонструвати знання в предметній області 

та науково-практичних потребах професії; 

+ +

 + 

          +

 + 

          

ПР.04.Планувати та реалізувати на практиці 

методологічні принципи  та методи  біологічних 

досліджень; 

   +

 + 

              +

+ 

   +

+ 

ПР.05. Формулювати та формувати принципи 

наукової комунікації та обміну інформацією;; 

+             +

 + 

         

ПР.07. Аналізувати, оцінювати і синтезувати нові 

та складні ідеї;  

    +

 + 

             +

+ 

    

ПР.08. Формулювати самостійно з нових 

дослідницьких позицій загальну методологічну 

базу, наукову проблему  власного дослідження, 

усвідомлювати його актуальність, мету і значення 

для розвитку інших галузей науки;  

  +

 + 

           +

 + 

    +

+ 

+

+ 

  

ПР.09.Ініціювати, організовувати та проводити 

комплексні дослідження в галузі науково-

дослідницької та інноваційної діяльності, які 

приводять до отримання нових знань;  

  +

 + 

               +

 + 

    

ПР.11.Формулювати робочі гіпотези 

досліджуваної проблеми, які мають розширювати 

і поглиблювати стан наукових досліджень в 

обраній сфері; 

+

 + 

                   +

 + 

  



ПР.12. Застосовувати міждисциплінарні підходи 

для вирішення сучасних теоретичних і 

прикладних задач біології.  

+

+ 

 +

 + 

                    

ПР.13. Спілкуватися в діалоговому режимі, у тому 

числі іноземною мовою  з широкою науковою 

спільнотою та громадськістю в певній галузі 

наукової та/або професійної діяльності;  

    +

 + 

             +

+ 

    

ПР.16.Використовувати сучасні інформаційні та 

комунікативні технології при спілкуванні, обміні 

інформацією, зборі, аналізі, обробці та 

інтерпретації джерел. 

 

               +

+ 

      

  

 

 



 

7. Схема формування оцінки: 

7.1  Форми оцінювання аспірантів:  

- семестрове оцінювання:  
1. виступи на практичних заняттях РН 1.1.-1.5,2.1.-2.6,3.1.-3.3.- 5 балів/2 бали                

 2. реферати РН 1.1.-1.5,2.1.-2.5,4.1.-4.3. 10 балів за один / 5 балів за один)   

3. Підготовка презентації РН 1.6.-1.8,2.6. (мах. 20 балів, міn. 5 балів)   

-       - підсумкове оцінювання: у формі іспиту
 

Підсумкова оцінка з освітнього компоненту в цілому: підсумковою формою контролю 

за яким встановлено іспит визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 

результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до 

підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Форма проведення іспиту - письмово-усна, вид письмових завдань - запитання з 

відкритими відповідями. Результатами навчання, які оцінюються під час проведення 

іспиту, є РН 1.1-1.8. Максимальна кількість балів, яка може бути отримати здобувачем 

освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною шкалою.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковою умовою допуску до іспиту є підготовка презентації / доповіді та участь в 

обговоренні виступів. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час вивчення 

дисципліни набрав менше ніж 20 балів.  

 

7.2  Організація оцінювання:  
          Оцінка доповідей і презентацій, обговорення виступів та усних відповідей 

проводиться упродовж усього курсу. 

Виступи на практичних заняття оцінюються виходячи з компетентностей, 

проявлених аспірантом на основі його самостійної роботи: здатності до автономної 

роботи та вміння шукати інформацію та послуговуватися нею, а також зі здатності 

презентувати здобуті знання та проявляти комунікативну компетентність (вести 

дискусію, обстоювати власні міркування, брати участь у командній роботі).  

Реферат оцінюється, виходячи з компетентностей, проявлених аспірантом на основі 

його самостійної роботи.: здатності до автономної роботи та вміння шукати 

інформацію та послуговуватися нею. Реферат має включати план та список джерел. 

Теми рефератів дані в інформаційному додатку до програми, а також можуть бути 

сформульовані   аспірантом самостійно, виходячи з програми. Використання 

матеріалу з різних тем заохочується додатковими балами.  

Презентація готується аспірантом з одного з питань програми, включає від 6 до 10 

слайдів, обов’язково містить графіки, діаграми, анімації, відео, інші наочні ілюстрації 

та список використаних джерел. 

 

  

7.3. Шкала відповідності оцінок 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail 35-59 

Незадовільно  з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни / Fail 
0-34 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



  

  

  
Структура навчальної дисципліни:   

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекці

ї 

практичні 

заняття  
С/Р 

Змістовий модуль 1 Філософія науки  

1 Тема 1. Феномен науки.  2 

  

15 

2 
Тема 2.  Система засад науки та історичні типи наукової 

раціональності.   
2 15 

3 

Тема 3 Сучасна глобальна наукова революція як 

становлення нелінійної науки та постнекласичного типу 

наукової раціональності.   

2 2 15 

4 
Тема 4. Епістемологічна модель сучасного наукового 

дискурсу.  
2 2  14 

5 
Тема 5.  Соціологічний поворот в сучасній філософії 

науки.  
2 2  13 

Змістовий модуль 2 Філософія інновацій 

6 
Тема 6. Загальнонаукові професійні організації в Україні 

та світі, їх основні напрямки та форми діяльності.  
2 

 
12 

7 

Тема 7. Типові організаційні засади та форми діяльності 

міжнародних наукових професійних товариств у галузі 

біології. 

2 
 

12 

8 

Тема 8. Основні напрямки та форми діяльності 

міжнародних наукових професійних організацій 

в окремих галузях біології (біохімія, біофізика, 

фізіологія, віруслогія, імунологія, цитологія та ін. 

– із врахуванням спеціалізації аспірантів). 

6 
 

24 

9 

Тема 9. Сучасна методологія наукових досліджень та 

біоетика 

 

2 3 24 

10 

Тема 10. Впровадження нових технологій та 

обладнання для якісного медичного 

обслуговування, лікування, фармацевтики.  
2 3 24 

 
  24 12  168 

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 

  
Загальний обсяг  210 год. В тому числі: 

Лекцій –  24  год.  

Практичних занять  12 год.  

Консультації -  6  год. 

Самостійна робота –  168  год. 
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