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ВСТУП
1.Мета — познайомити i3 сучасними проблемами
науки, дати Тм засвоТти бачення

науки в та зокрема погляди на надати
знання проблематики та етичного

характеру стосовно сучасноТ науки, зокрема та надати

фундаментальних проблем науки та практик,

та вплив науки, зокрема

2. вимоги до опанування або вибору навчально7

1. опанування навчальних «Вступ до

студй», «УкраТнська та

культура».

2. Знання теоретичних основ фахових

З. навчальноТ
Навчальна знайомить з основними структурними

сучасноТ науки та презентуе сучасну науку як

феномен, роль науки в та BYIcBiTJIk)€ структури

сучасноТ науки, надае знання вагомих проблем сучасноТ та

практик, проблем етики науки та

4. Завдання

- познайомити з концептуальним баченням науки в межах науки

- сформувати уявлення про науку в й та культурно-

площинах,

- представити структуру сучасноТ та П проблемний спектр,

- надати знання з етики сучасноТ науки та етики

- сформувати уявлення про наукового в межах класичноТ та сучасноТ

науки.

з вимогами Стандарту вищоТ УкраТни (другий piBeHb вищоТ

галузь знань 16 та 162 та

забезпечуе набуття студентами наступних компетентностей:

Шнтегральна 

k0M11eTeHTHicTb 

розв'язувати 

що передбачае проведення 

ха акте из еться ов i вимог.
бути критичним i самокритичним.

k0MneTeHTHocTi мотивувати людей та рухатися до 
та повага pi3H0MaHiTHocTi та

i проблеми у
та/або

розробок,

мети.

i щодо поставлених завдань i взятих

та
п облеми.



5. Результати навчання за

езультат навчання
(1. знати; 2. З. 4.

aBT0H0MHicTb та

Код Результат навчання

Знати:

1.1 0cH0BHi аспекти
осмислення науки як

феномена.

сучасноТ науки як
процесу Понятгя

та

Методи

викладання i

навчання

робота

вияви практично? функцй науки в •ff
та

впливах. Взаемовплив науки та
культури.

фундаментальних

на ового
1.2 Предмет сучасноТ науки. лекцгя,

Причини виникнення та самостгйна
проблематику класичноТ робота
науки. Трансформацй• предмету

науки у на HOBi
проблеми в розвитку науки.

науки. Проблематику

науки (cBiT0Bi та

1.3 Предмет та проблематику сучасноТ семгнар,
як самостгйна

науки. робота
як знання

про

системи, що

до саморозвитку. Мету та

завдання

постнекласичного 

Проблематику

в

характеру в

21 ст.

1.4 проблеми семгнар,
теоретичноТ — проблему самостгйна

Методи

тест,
реферату, icnum

тест, пгдготовка
реферату, icnum

пгдготовка реферату,
icnum

тест, пЈДготовка
реферату, icnum

у

з

10

6

10

cyTHocTi живого та проблему робота
еволюцй живого. 

розв'язання. H0BiTHi

п облеми 

та

Тх

21 ст.



1.5 Предмет та проблематика етики
науки. 0cH0BHi поняття етики
науки та проблеми сучасноТ

Понятгя етосу науки, його
вимоги. проблеми
сучасного

1.6 Структуру науки як

Структуру наукових
поняття

та теоретичного, методи

та теоретичного
та форми наукового

знання. Факт, закон,
тео

1.7

проблем науки.
проблеми

характеру.

системний,

синергетичний в
систем. Проблема

побудови единоТ теоретичноТ

та концептуально-

ви

2.1 Виявляти складову
фундаментальних проблем

сучасноТ науки, аргументовано

представити ocH0BHi функцй' науки
в

виокремлювати

с асноТ постнекласичноТ на

2.2 Розкрити
теоретичних проблем та

практик,

аспекти

проблем,

спричинених

ceMiHap,

робота

ceMiHap,

робота

лекцгя, ceMiHap,

робота

семгнар,

робота

семгнар,

робота

2.3 Аргументувати роль етики науки в семЈнар.
наукових розкрити самостЈйна
3MiCT та впливи робота

етосу науки на взаемини
ених

2.4 Представити лекцгя, семгнар,

контрольна робота, 8

icnum

тест, icnum 8

тест, гспит 8

тест, icntlT

тест, icnum

тест, icnum

пгдготовка реферату
наукового на
постнеокласичному робота
ха акте Hi иси постнеокласичноТ



сучасних

концептуальних BapiaHTiB
теоретичного представлення
с HOCTi та озвит живого.
Ком

3.1. Представляти результати
наукового пошуку у

з використанням
сучасних коректно
вести диск

ABT0H0MHicTb та

4.1 працювати автономно

4.2 до пошуку, оброблення
та з
дже ел

ceMiHap,

робота

ceMiHap,

самостгйна

обота

робота

пгдготовка реферату 6

реферату 5

пгдготовк•а реферату 5

6. навчання i3 програмними результатами
навчання

ьтати навчання

(код)

результ

навчання (назва)

в складних

проблемах

сучасноТ науки i способах Тх

застосовувати

знання в

наукових дослЙцжень, +

передбачувати та з

етичноТ точки зору

науковот

етичних



7. Схема формування

7.1. Форми

- семестрове

1. Модульна контрольна робота 1 — РН 1.1 - 1.3. — 20 

2. Модульна контрольна робота 2 — РН 1.4 - 1.7. — 20 

З. / реферату — РН 2.1 - 2.4, 3.1 —15 

4. тестування - РН 4.1, 4.2 — 5 / З бали

з компонента в 
за яким встановлено визначаеться як сума 

результатами навчання час семестру 

порогового до не додаються) та 

6uiB
6MiB

/ 7,5 6W1iB

формою контролю

за BCiMa
нижче

отриманоТ час
Формою проведення е тестова контрольна робота. Результатами навчання,

в p060Ti, е РН 1.1-2.3. Максимальна

можуть бути студентом, становить 40 за бальною шкалою.
Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивно: 

допускаеться.

- умови допуску до icrnny.•

не

Студент допускаеться до за умови виконання BCix завдань, передбачених планом
ceMiHapiB. Студент не допускаеться до якщо час семестру набрав менше 2()

7.2. оцпповання:

роботи 1 i 2 проводяться завершення з тем 1, 2 i З
тестування проводиться упродовж курсу. На ceMiHapax

опитування проводиться на кожному

/ Excellent

об е/ Good
/ Satisfacto

/ Fail

90-100

75-89

60-74

0-59



8. Структура навчальноТ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН лНк-щй I СЕМШАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Назва

п/п

Тема 1 '[аука як предмет осмислення

1 1. Комплексне бачення науки в

2 2. Виникнення та предмет науки

3

CeMiHap 1. та ocH0BHi аспекти
вивчення науки

CeMiHap 2. Класична та сучасна науки

CeMiHap З. Предмет та проблеми сучасноТ

робота. Постнеокласичне бачення науки в
с ii на ки

Тел:а 2. Свћпоглядно-етичгп проблеми сучасног науки

4. аспекти cyTHocTi та еволюцй'

живого

питання в k0HTekcTi NBIC-

п актик
6. Етика на ки

CeMiHa 4. Т 

CeMiHap 5. 

CeMiHa 6. 

Cbki п облеми

проблеми H0BiTHix

питання в

обота. та 6io

Тема З Диналпка на кового знання

7. Hayk0Bi

CeMiHap 7. Засади наукового знання та Тх 3MiHa в

на ових

робота. постнекласичного етапу
озвитк сине гетичне оз живого

всього

лекцй•

6

2

2

2

6

2

2

2

2

2

14

годин

6

2

2

2

6

2

2

2

2

2

14

СЛ)

20

20

20

20

20

20

60

Загальний обсяг 90 год., в тому

14 год.
Семгнари 14 год

робота - 60 год.

Консультацп — 2 год.
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