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1. Вступ 

 

         Програма нормативної дисципліни «Філософські проблеми наукових 

досліджень» конкретизує програму вищої освіти для підготовки магістрів усіх 

напрямів. 

         Програма дисципліни – складова системи стандартів вищої освіти. 

         Мета курсу полягає у формуванні знань студентів-магістрів у галузі 

філософії і методології науки, знайомство студентів-магістрів із практичним 

застосуванням науково-методологічних знань у професійній діяльності.  

         Курс «Філософські проблеми наукових досліджень» читається у 

відповідності з основними позиціями, що склалися в історії філософії і в 

сучасній філософії. Курс порушує найважливіші філософські проблеми науки, а 

також методологічних шкіл і напрямків. 

         Для побудови курсу в якості базових вибрані історико-філософський і 

системний підходи. Це дозволяє виявити і зіставити ключові феномени у 

розвитку філософії науки і методології. Курс тісно пов’язаний з ідеями синтезу 

знань, що здійснюється через розширення предметних полів досліджень, а 

також посередництвом формування методологічних технологій, здатних 

відіграти роль інфраструктур пізнавальної діяльності в усіх її сферах. Курс 

передбачає сполучення історико-філософських, системних, логічних підходів, і 

водночас, у своїх завершальних розділах – вихід на використання філософії і 

методології у процесах розв’язання дослідницьких завдань в областях 

природничих, технічних і соціально-гуманітарних дисциплін. 

         У курсі зважено на зміни, що сталися в інтелектуальній культурі на межі 

XX-XXI ст., пов’язані з що далі більш активним і безпосереднім залученням 

людини в інформаційні і технологічні процеси, що міняє цілий ряд стереотипів 

у філософів і вчених. 

         Отже, при вивченні курсу студенти отримають можливість познайомитись 

з історією взаємодії філософії і науки, здобудуть навички вияву і 

систематизації пізнавальних методів, розвинуть здатність до роботи з 

категоріальним апаратом філософії, а також будь-якої іншої галузі знання, 

доводячи їх до рангів дослідницьких інструментів. 

         Курс тісно пов’язаний з розвитком сучасної науки. В логіку підготовки 

матеріалів закладена ідея взаємопов’язаних циклів. Це передбачає: 

- вияв конкретної зміни в конкретній дисципліні або комплексі дисциплін; 
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- реакцію на поточну зміну зі сторони філософії, включаючи появу її 

особливої філософської інтерпретації або навіть відносно самостійних 

філософських ідей (пов’язаних з початковою подією як «імпульсом»); 

- вияв, типологізація і аналіз наявних в дослідницькій діяльності 

когнітивних циклів і прогнозування можливих наслідків від їх 

застосування для рішення нових пізнавальних завдань. 

         Вивчивши дисципліну «Філософські проблеми наукових досліджень» 

студент повинен знати: 

- основні теоретичні положення філософії науки, мати поняття про предмет, 

методи, завдання філософії науки; 

- історію взаємодії філософії і науки та роль філософії науки у сучасному 

житті; 

- особливості природничого та гуманітарного знання, в тому числі у 

конкретних дисциплінах і використовуваних методах; 

- сучасні теорії розвитку наукового знання; 

- розуміти природу криз наук, що періодично виникають, і необхідність 

прийняття нових парадигм у науковому знанні 

     Студент повинен уміти: 

-   реконструювати пізнавальні методи, категоріальні схеми; 

- працювати з науковими матеріалами у напрямку їх узагальнення і 

філософської інтерпретації; 

-  працювати з категоріальним апаратом філософії, а також будь-якої іншої 

галузі знання, доводячи їх до рангів дослідницьких інструментів. 

 

Скорочення, що використовуються в стандарті: 

ОКХ - освітньо-кваліфікаційна характеристика; 

ОПП - освітньо-професійна програма; 

ВНЗ – вищий навчальний заклад; 

НГУ – Національний гірничий університет; 

ЄCTS – європейська кредитно-трансферна система; 

ККЗ – комплексні кваліфікаційні завдання. 

 
 

2. Галузь використання 

 

Робоча програма поширюється на кафедри, яким доручено викладання 

навчальної дисципліни наказом ректора.  

 

Робоча програма призначена для:  



 6 

 реалізації компетентнісного підходу при формуванні структури та змісту 

дисципліни; 

 визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики; 

 внутрішнього та зовнішнього контролю якості підготовки фахівців; 

 акредитації освітньої програми за спеціальністю. 

 

Робоча програма встановлює: 

– форму підсумкового контролю; 

– базові дисципліни та дисципліни, що забезпечуються; 

– позначення фізичних величин; 

– результати навчання за дисципліною та їх рівень складності; 

– тематичний план та розподіл обсягу за видами навчальної діяльності 

– вимоги до структури і змісту курсового проекту; 

– завдання для самостійної роботи здобувача; 

– вимоги до засобів діагностики, методи та критерії оцінювання навчальних 

досягнень; 

– вимоги до комплексу навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни; 

– основний тезаурус дисципліни. 

 

 

3. Нормативні посилання 

 

Робоча програма дисципліни розроблена на основі таких нормативних 

документів: 

1.  Закон України від 01.07.2015 №1556-VII  "Про вищу освіту" 
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 
Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти 
(постанова КМ України від 30 грудня 2015 р. № 1187  «Ліцензійні умови 
провадження освітньої діяльності закладів освіти». 

 

4. Обсяг дисципліни 

 

Загальний обсяг – 3 кредити ЄCTS (90 академічних годин). 

 

 

5. Форма підсумкового контролю 

 

Залік за результатами поточного контролю та виконання комплексної 

контрольної роботи (за необхідності). 
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6. Базові дисципліни 
 

Філософія 

Логіка 

Психологія 

 

7. Результати навчання за дисципліною. 

 

Шифр та зміст результатів навчання 

за освітньо-професійною програмою 

Шифр та зміст результатів 

навчання за дисципліною 

1. Усвідомлювати та характеризувати 

філософію науки. 

РНФПНД1.  Формулювати поняття 

науки, ціль, об’єкт і предмет 

філософії науки. 

 

2. Формувати розуміння 

гносеологічних передумов і 

особливостей наукового знання, 

вміти розрізняти і визначати 

емпіричні і теоретичні аспекти 

науки. 

РНФПНД2. Розуміти гносеологічні 

передумови і особливості наукового 

знання, визначати емпіричні і 

теоретичні аспекти науки 

3. Усвідомлювати та характеризувати 

структурні особливості науки. 

РНФПНД3. Визначати і 

характеризувати структуру науки, 

класифікувати наукові методи. 

 

4. Визначати поняття науковою  

істини, проводити розподіл і 

класифікацію основних теорій 

істини. 

РНФПНД4. Визначити поняття «істини» 

і класифікувати основні теорії істини 

в сучасній методології науки. 

 

5. Розуміти та характеризувати 

сутність техніки і її відношення до 

наукового пізнання. 

РНФПНД5. Визначити сутність 

технічного прогресу і його зв'язок із  

наукою.  

 

6. Розуміти і характеризувати 

соціально-етичні проблеми сучасної 

науки, визначити співвідношення 

науки і суспільства. 

РНФПНД6. Визначати основні етапи і 

проблеми взаємодії науки і 

суспільства 
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Шифр та зміст результатів навчання 

за освітньо-професійною програмою 

Шифр та зміст результатів 

навчання за дисципліною 

7. Формувати уявлення про 

виникнення і розвиток науки у 

стародавньому світі, розуміти 

основні тенденції розвитку античної 

науки. 

РНФПНД7. Обґрунтувати філософсько-

методологічний внесок філософії 

стародавнього світу в розвиток науки 

 

8. Визначати і характеризувати 

головні тенденції розвитку 

європейської науки і філософії 

Середньовіччя і Відродження 

РНФПНД8. Визначати філософсько-

методологічні досягнення  доби 

Середньовіччя і Відродження 

 

9. Формувати уявлення про 

виникнення і розвиток філософії 

науки в Новочасний період і 

методологічні напрацювання 

філософії ХІХ ст.. 

РНФПНД9. Формулювати принципи 

методології емпіризму, раціоналізму, 

скептицизму, виявляти уявлення про 

методологію пізнання німецького 

ідеалізму 

 

 

8. Тематичний план та розподіл обсягу за видами навчальних занять 

(для групи 124м-17-1) 

 

Види, тематика навчальних занять, шифри 

дисциплінарних результатів навчання  

Обсяг, години 

ауд. СРС разом 

ЛЕКЦІЇ 

РНФПНД1. Формулювати поняття науки, ціль, 

об’єкт і предмет філософії науки. 

2 4 6 

1.1. Антропологічна сутність науки. Ціль, об’єкт і 

предмет філософії науки. 

1.2. Взаємодія філософії і науки, наука і побутові 

знання людини. 

1.3.Наука і міфологія. Наука і мистецтво. Наука і 

релігія. 

 

1.4.Відтворювати основні елементи наукового 

знання. 

1.5.Характеризувати відмінності науки і 

мистецтва, науки і релігії, науки і міфології, науки 
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Види, тематика навчальних занять, шифри 

дисциплінарних результатів навчання  

Обсяг, години 

ауд. СРС разом 

і філософії. 

РНФПНД2. Розуміти гносеологічні передумови і 

особливості наукового знання, визначати 

емпіричні і теоретичні аспекти науки 

2 4 6 

2.1. Поняття методології і вплив філософської 

методології на наукове пізнання. 

2.2. Емпіричний рівень наукового знання. 

2.3. Зміст поняття «науковий факт». 

2.4. Поняття і структуру наукової теорії.  

РНФПНД3. Визначати і характеризувати 

структуру науки, класифікувати наукові 

методи. 

2 4 6 

3.1. Структурні особливості науки і наукового 

пізнання.  

3.2. Поняття наукового методу і класифікація 

наукових методів. 

3.3. Поняття пізнавальної процедури. Поняття 

вимірювання у науці. 

 

РНФПНД4. Визначити поняття «істини» і 

класифікувати основні теорії істини в сучасній 

методології науки. 

 

2 4 6 

4.1. Поняття істини в науці і філософії. Історія 

формування поняття істини в філософії і науці. 

4.2. Когерентна і прагматична теорії істини. 

4.3. Релятивістські підходи до визначення істини. 

РНФПНД5. Визначити сутність технічного 

прогресу і його зв'язок із  наукою.  

2 4 6 

5.1. Поняття техніки. Історичне і соціальне 

значення технічного прогресу. 

5.2.Відношення техніки і науки та головні аспекти 

їх взаємодії. 

5.3.Особливості технічного розвитку в сучасному 
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Види, тематика навчальних занять, шифри 

дисциплінарних результатів навчання  

Обсяг, години 

ауд. СРС разом 

світі. 

5.4.Небезпеки неконтрольованого технічного 

розвитку. 

РНФПНД6. Визначати основні етапи і проблеми 

взаємодії науки і суспільства. 

2 4 6 

6.1.Етичні і соціальні проблеми сучасної науки. 

6.2. Перспективи розвитку науки, основні підходи 

до розвитку науки. 

6.3. Наука як антропологічний фактор. 

Проблематика і критика трансгуманізму. 

РНФПНД7. Обґрунтувати філософсько-

методологічний внесок філософії 

стародавнього світу в розвиток науки 

2 4 6 

7.1.Характеристика науки Давнього Сходу. 

7.2.Теорії давньогрецьких  філософів і їх роль у 

формуванні наукового пізнання. 

7.3. Освітні досягнення Античності: Школа і 

Академія. 

РНФПНД8. Визначати філософсько-

методологічні досягнення  доби Середньовіччя 

і Відродження 

2 4 6 

8.1.Значення реалізму і номіналізму у 

середньовічній філософії. 

8.2.Основні тенденції розвитку науки епохи 

Відродження. 

8.3.Особливості експериментального методу 

Галілея. 

РНФПНД9. Формулювати принципи 

методології емпіризму, раціоналізму, 

скептицизму, виявляти уявлення про 

методологію пізнання німецького ідеалізму 

2 4 6 

9.1.Емпіризм і раціоналізм в европейській 

філософії і науці Нового часу. 

9.2.Принципи аргументацію скептицизму. 

9.3. Теорію пізнання І.Канта і здобутки в теорії 
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Види, тематика навчальних занять, шифри 

дисциплінарних результатів навчання  

Обсяг, години 

ауд. СРС разом 

пізнання Німецького ідеалізму 

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ 

РНФПНД 1. Визначати і формулювати науку, 

наукове пізнання і його особливості. 

РНФПНД 2. Вміти чітко розрізняти різновиди 

соціальної свідомості: науки, філософії, 

міфології, релігії. 
РНФПНД 3. Розуміти і визначати особливості 

загальної побудови наукового пізнання. 

РНФПНД 4. Характеризувати соціальні аспекти 

науки, визначати етичні проблеми сучасної 

науки. 

РНФПНД 5. Характеризувати і описувати сучасні 

теорії науки, розрізняти теорії істини, що 

функціонують в сучасній науці. 

  

 9 27 36 

Семінар 1.  ФЕНОМЕН НАУКИ. ОСОБЛИВОСТІ 

НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ. 

Семінар 2. НАУКА, ФІЛОСОФІЯ, МІФОЛОГІЯ, 

РЕЛІГІЯ – АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ. 

Семінар 3. СТРУКТУРА НАУКИ. 

ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОГО МЕТОДУ 

Семінар 4. НАУКА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ 

ІНСТИТУТ. СОЦІАЛЬНИ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

НАУКИ І НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ. 

Семінар 5. СУЧАСНІ ФІЛОСОФСЬКІ ТЕОРІЇ 

НАУКИ. ПРОБЛЕМА ІСТИНИ. 

   

РАЗОМ  27 63 90 

Лекції  18  36 54 

Семінарські заняття  9  27 36 

 

9. Вимоги до індивідуальних завдань 
 

9.1. Індивідуальне завдання «Реферат за тематикою програмних 

результатів навчання»  має на меті: 

 підвищувати понятійно-аналітичний рівень знань; 

 формувати загальнокультурну обізнаність студентів;  

 виховувати в них уміння самостійно аналізувати різноманітні суспільно-

політичні та культурні явища сучасності, висловлювати своє ставлення до них; 

 засвоєння студентами методів ведення обґрунтованої полеміки;  
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 розвивати творчий підхід до класифікації, систематизації й узагальнення 

наукових відомостей; 

 оволодіння технікою публічного виголошення (доповіді) результатів 

аналітичного огляду джерел інформації.  

9.2. У рефератах має бути відображено розгляд основних програмних 

результатів навчання. Завдання на підготовку реферату передбачає аналіз і 

узагальнення джерел інформації, рекомендованих для висвітлення обраної 

теми, зіставлення поглядів на проблему різних авторів, формулювання та 

аргументацію власної позиції. 

9.3. Захист реферату відбувається в процесі презентації його основних 

положень на семінарі або під час співбесіди з викладачем. 

9.4. Відповідальність за організацію підготовки рефератів несе кафедра, що 

зобов’язана створити для цього відповідні умови, надавати необхідне 

методичне та інформаційне забезпечення. 

 

10. Завдання для самостійної роботи студента 

 

Основні завдання для самостійної роботи: 

1) попереднє опрацювання інформаційного забезпеченням за кожним 

модулем (темою); 

2) підготовка до поточного контролю - розв’язання завдань самоконтролю 

за кожною темою; 

3) виконання індивідуального завдання; 

4) підготовка до захисту індивідуального завдання; 

5) підготовка до підсумкового контролю.  

 

11. Вимоги до засобів діагностики, критерії  

та процедури оцінювання навчальних досягнень 
 

11.1. Вимоги до засобів діагностики 

Інформаційною базою для формування засобів діагностики (тестів 

відкритого чи закритого типу) має бути система компетентностей, що 

передбачена даною програмою.  

Тест складається із завдання й еталона. Еталон являє собою зразок повного 

й правильного рішення. 

Параметри тесту – ступінь складності та число суттєвих операцій. 

Ступінь складності тесту має відповідати очікуваним результатам 

навчання, які здобувач повинен демонструвати певними діями під час 

контрольних заходів (відтворювати, описувати, позначати, називати, 

зображувати, засвоювати суть, розуміти зміст, розрізняти, 

порівнювати,ідентифікувати, вибирати, доводити, свідомо використовувати, 

змінювати, вирішувати, знаходити, пояснювати, розраховувати, аналізувати, 

диференціювати, охоплювати,відокремлювати, протиставляти, синтезувати, 

складати, розробляти, розвивати, по новому формулювати, планувати, 

генерувати, оцінювати, визначати, інтерпретувати, критикувати, прогнозувати). 
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Число суттєвих операцій – це кількість дій, що мають принципове 

значення для одержання правильного результату (кроки алгоритму виконання,  

розрахункові схеми, визначення понять, параметри та їх застосування). 

Розрахунок числа суттєвих операцій ведеться відповідно до еталона.  

Еталонами виконання завдань можуть бути фрагменти навчальної, 

науково-технічної літератури та інші джерела. У цьому випадку необхідно 

подати перелік точних посилань на відповідні джерела (бібліографічний опис 

видання, координати еталону – посилання на сторінку, абзац). 

Комплект тестів у повному описі (завдання та еталон) за всіма 

дисциплінарними компетенціями затверджується кафедрою та входить до 

складу документації методичного забезпечення. 

Для надання прозорості змісту засобів діагностики узагальнені завдання 

повинні бути доступними студентам протягом усього періоду навчання. 

 

11.2. Критерії та процедури оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

Об’єктивне оцінювання результатів виконаних завдань можливе (як і будь-

яке інше вимірювання) лише при їх зіставленні з еталонами. 

Поопераційне зіставлення відповідей з еталоном дозволяє об’єктивно 

встановити якість виконання завдань з позиції рівня досягнень, тобто частку 

правильно виконаних суттєвих операцій до їх загальної кількості. 

Процес оцінювання суттєво спрощується, якщо за кількість суттєвих 

операцій брати лише кроки алгоритму виконання завдань. 

Для надійності діагностики кількість суттєвих операцій в еталонах має  

бути не менше 30-ти. Зміст еталонів повинен відповідати програмі дисципліни 

щодо ступеню складності навчальних компетентностей. 

 

11.3. Оцінювання результатів навчання з дисципліни 

Результати навчання виявляють через визначення рівня сформованості 

компетентностей, що слугує критерієм оцінювання за схемою додатка до 

диплома європейського зразка: 

 

Шкали оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 

 

Рівень досягнень / Marks, % Оцінка / Grade 

Національна диференційована шкала 

90 – 100 Відмінно / Excellent 

74 – 89 Добре / Good 

60 – 73 Задовільно / Satisfactory 

1 – 59 Незадовільно / Fail 

Шкала ECTS 

90 – 100 A 

82 – 89 B 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
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60 – 63 E 

35 – 59 Fx 

1 – 34 F 

 

Рівень сформованості результатів навчання здобувача визначають на 

основі аналізу відповіді, користуючись формулою: 

,/ maРi  %, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій на базі 

до еталонів рішень;  
m  – загальна кількість запитань або суттєвих операцій еталону рішень. 

 

Інтегральний рівень досягнень студента у засвоєнні матеріалу з 

дисципліни в цілому обчислюється як середньозважене значення досягнень, 

продемонстрованих під час кожного контрольного заходу:  

,/)(
1

TTPIP i

n

i

i 


 % , 

де n  – число змістових модулів;   

iP – рівень досягнень за i-м модулем, %;  

iT – обсяг i-го модуля, включаючи індивідуальне завдання;  

T – загальний обсяг дисципліни. 

 

  

 

 

12. Вимоги до комплексу навчально-методичного забезпечення 

дисципліни 

 

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни, має бути 

розташований на сайті кафедри філософії і педагогіки та повинен містити [2]: 

1) робочу програму дисципліни; 

2) навчальний контент (інформаційне забезпечення лекцій); 

3) методичне забезпечення семінарських занять;  

4) матеріали методичного забезпечення самостійної роботи студента щодо: 

4.1) попереднього опрацювання інформаційного забезпеченням за кожним 

модулем (темою); 

4.2) розв’язання завдань самоконтролю за кожною темою 

4.3) виконання індивідуального завдання; 

4.4) підготовки до захисту індивідуального завдання; 

4.5) підготовки до підсумкового контролю; 

5) завдання для поточного та підсумкового контролю рівня сформованості 

дисциплінарних компетентностей; 

6) завдання для комплексної контрольної роботи; 
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7) завдання для  післяатестаційного моніторингу рівня сформованості 

дисциплінарних компетентностей. 

 

 

13. Обов’язковий тезаурус 

 

акредитація – процедура підтвердження спроможності вищого 

навчального закладу провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям 

вищої освіти за певною спеціальністю відповідного освітньо-кваліфікаційного, 

освітньо-наукового рівнів відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також 

вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного 

забезпечення; 

еталон рішення – зразок правильного рішення завдання тесту; 

європейська кредитно-трансферна система – сукупність організаційно-

методичних заходів, що ґрунтуються на поєднанні модульних технологій 

навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів); 

завдання студенту на контрольний захід – завдання, що формується із 

конкретизованих завдань тестів; 

засоби діагностики – документи, що затверджені в установленому 

порядку, та призначені для встановлення ступеню досягнення запланованого 

рівня сформованості компетенцій студента при контрольних заходах; 

змістовий модуль – сукупність навчальних елементів, що забезпечує 

реалізацію компетенції; 

інтегрована оцінка – результат оцінювання конкретизованих завдань 

різних рівнів з урахуванням коефіцієнту пріоритетності (запланованого рівня 

сформованості компетенцій); 

інформаційне забезпечення навчальної дисципліни – засоби навчання, у 

яких системно викладено основи знань з певної дисципліни на рівні сучасних 

досягнень науки і культури, опора для самоосвіти і самонавчання (підручники; 

навчальні посібники, навчально-наочні посібники, навчально-методичні 

посібники, хрестоматії, словники, енциклопедії, довідники тощо); 

істотна операція – крок алгоритму рішення, розрахункова схема, 

визначення понять, параметри і дії над ними тощо; 

коефіцієнт засвоєння – відношення правильно виконаних істотних 

операцій рішення до їх загальної кількості; 

коефіцієнт пріоритетності завдання тесту – запланований рівень 

сформованості компетенцій; 

компетенція – коло повноважень фахівця (функції, задачі та їх складові – 
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відповідні уміння); 

конкретизоване завдання – завдання, що містять чисельну або іншу 

конкретизацію вихідних даних відповідно до узагальнених завдань; 

критерії оцінювання якості підготовки – алгоритм визначення оцінки за 

національною та ЄCTS шкалами; 

ліцензування – процедура визнання спроможності вищого навчального 

закладу, іншої юридичної особи здійснювати освітню діяльність, пов'язану із 

наданням вищої освіти певного освітньо-кваліфікаційного, освітньо-наукового 

рівнів, післядипломну освіту, інші освітні послуги відповідно до вимог 

стандартів вищої освіти, а також вимог щодо кадрового, науково-методичного 

та матеріально-технічного забезпечення;  

методичне забезпечення навчальної дисципліни – рекомендації до 

супроводження навчальної діяльності студента за всіма видами навчальних 

занять, що містить, в тому числі інформацію щодо засобів та процедури 

контрольних заходів, їх форми та змісту, методів розв’язання вправ, джерел 

інформації; 

    модульний контроль – оцінювання ступеню досягнення студентом запланованого рівня 

похідниих компетенцій за видами навчальних занять; 

    навчальна дисципліна – сукупність модулів, що підлягає підсумковому 

контролю;  

навчальний елемент – мінімальна навчальна інформація самостійного 

смислового значення (поняття, явища, відношення, алгоритми); 

навчальні цілі дисципліни – заплановані похідні компетенції; 

об’єкт діагностики – похідні від ОКХ компетенції, що забезпечуються 

навчальною дисципліною; 

оцінка виконання завдання тесту – результат оцінювання за допомогою 

коефіцієнта засвоєння; 

   підсумковий контроль – комплексне оцінювання ступеню досягнення студентом 

запланованого рівня похідниих компетенцій дисципліни; 

   поточний контроль – оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу під час 

проведення аудиторного навчального заняття (наприклад, опитування студентів на лекціях, 

перевірка та прийом звітів з виконання лабораторних робіт, тестування тощо); 

похідні компетенції – деталізовані компетенції як результат декомпозиції 

основної компетенції фахівця за ОКХ; 

програма дисципліни – нормативний документ, що визначає зміст 

навчальної дисципліни відповідно до ОПП, розробляється кафедрою, яка 

закріплена наказом ректора для викладання дисципліни, та діє протягом 

періоду реалізації ОПП; 

результати навчання – знання, розуміння, уміння, цінності, інші 

особистісні якості, які набула особа після завершення навчання за певною 

освітньо-професійною програмою;  
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рівень сформованості компетенцій – діяльність, що характеризується 

цілями, вихідними даними, методами діяльності, новизною результатів; 

робоча програма дисципліни – нормативний документ, що розроблений на 

основі програми дисципліни відповідно до річного навчального плану (містить 

розподіл загального часу на засвоєння окремих навчальних елементів та 

модулів за видами навчальних занять); 

самостійна робота – діяльність студента з вивчення навчальних елементів 

та змістових модулів, опанування запланованих компетенцій, виконання 

індивідуальних завдань, підготовки до контрольних заходів; 

тест – форма засобу діагностики, що складається із завдання і еталона. 

Завдання містить постановку задачі, еталон – зразок повного й правильного 

рішення завдання, параметри тесту – рівень тесту, число істотних операцій, 

коефіцієнт засвоєння; 

узагальнене завдання – завдання без конкретизації вихідних даних, що 

формується з метою надання прозорості засобам діагностики та доводиться до 

відома студентів на початку викладання дисципліни; 

форми діагностики рівня сформованості компетенцій – поточний 

контроль, модульний контроль, підсумковий контроль; 

якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, що 

відображає її професійну компетентність відповідно до стандартів вищої 

освіти; 

якість освітньої діяльності – сукупність характеристик діяльності вищого 

навчального закладу, іншої юридичної особи з надання освітніх послуг, 

спрямованих на забезпечення здобуття особою якісної освіти відповідно до 

стандартів вищої освіти. 

 

 

 

14.  Рекомендована література 

 

14.1. ДСТУ 3008-95 Державний стандарт України. Документація. 

Звіти у сфері науки і техніки структура і правила оформлення. 

14.2. Кун Т. Структура научных революций. – М.: АСТ, 2002. – 608 

с. 

14.3.  Лакатос И. Методология программ научных исследований. – 

СПб., 2000. 

14.4.  Никифоров А.Л. Философия и история науки. – М.:Идея-

Пресс, 2008.– 176 с. 
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14.5. Основы философии науки. Учебное пособие / Под ред. С.А. 

Лебедева. – Екатеринбург: Деловая книга, 2005. – 780 с. 

14.6. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. – М.: 

Прогресс, 1986. – 542 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальне видання  

 

 

 

Шабанова Ю.О. 

Громов В.Є. 

Ярош О.М. 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
«ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 

для магістрів всіх спеціальностей 
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