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ВБ 1.3 Філософські проблеми наукового пізнання
3
18 г. – 9 лк, 12 г. – 6 пз, 6 г. – 3 конс, 54 г. – самостійна
робота (включаючи 4 г. - ДКР), вид контролю: залік
1-й рік, 1-й або 2-й семестр
Раніше має бути вивчена дисципліна «Філософія».
Дисципліна за вибором з циклу гуманітарних та соціальноекономічних дисциплін, містить змістові модулі:
Змістовий модуль 1. Наукове пізнання як специфічна форма
пізнавальної діяльності (Тема 1. Пізнання й різноманіття
форм пізнавальної діяльності. Тема 2. Наукове пізнання.
Тема 3. Структура наукового знання).
Змістовий модуль 2. Наука як предмет історикофілософського дослідження (Тема 4. Наукове пізнання як
предмет філософії. Тема 5. Становлення й розвиток науки).
Змістовий модуль 3. Сучасна філософія науки (Тема 6.
Філософія науки другої половини ХХ сторіччя. Тема 7.
Головні логіко-гносеологічні проблеми сучасної науки.
Тема 8. Головні аксіологічні проблеми сучасної науки).
В процесі вивчення дисципліни студент має набути
уявлення про особливості наукового пізнання; структуру
наукового пізнання; методи і засоби наукового пізнання;
філософські засади наукового пізнання; загальні
закономірності розвитку науки; шляхи пізнання світу,
функціонування знання в сучасному iнформацiйному
суспiльствi, особливості взаємозв'язку науки, техніки з
сучасними соціальними i етичними проблемами; вміти
обґрунтовувати свою світоглядну та методологічну
позицію; застосовувати отримані знання при вирiшеннi
професійних задач, при розробці наукових, соціальних і
екологічних проектів; розуміти і об'єктивно оцінювати
досягнення науки, її вплив на розвиток цивiлiзацiї; володіти
методологією і методами пізнання, творчої дiяльностi.
Студент має володіти навичками застосування отриманих
знань при вирiшеннi наукових проблем та прикладних
проектів; головними методами пiзнання свiту в умовах
сучасного iнформацiйного суспільства, уявленням про
особливості взаємозв'язку наукових і технічних задач з

13 Система оцінювання
відповідно до кожного
завдання для складання
заліку
14 Якість освітнього процесу

15 Методичне забезпечення

16 Розробник силабусу
(посада, ПІБ, ел. пошта)

сучасними соціальними i етичними проблемами.
1. Виконати домашню контрольну роботу
2. Виступати з доповідями на семінарі
3. Отримати за семестр не менше 60 балів.
4. Скласти залік.
- На кожному практичному занятті викладач здійснює
поточний контроль знань і оцінює підготовлені студентами
доповіді, їх виступи, активність у дискусії, уміння
формулювати і захищати свою позицію тощо.
- Отримані магістрантом оцінки на практичних заняттях
враховуються при визначенні підсумкової оцінки з даної
навчальної дисципліни.
- Участь магістранта у НДР (публікація тез доповідей та
участь у наукових конференціях) з тематики дисципліни,
входять у складову балів, які враховуються при
семестровому контролі.
- Семестровий контроль з дисципліни у формі заліку
оцінюється рейтинговою оцінкою, яка визначається як
кількість балів, отриманих магістрантами за виконання
певних видів поточного контролю протягом семестру.
- Магістрант, який пропустив заняття або отримав
незадовільну оцінку, має під час самостійної роботи
вивчити або доопрацювати матеріал заняття (за допомогою
методичних матеріалів з дисципліни) і відповідно розкладу
консультації відпрацювати тему заняття.
- Магістрант, який потребує додаткових роз’яснень
викладача, може звернутися за консультацією відповідно
розкладу консультацій.
- Під час навчання магістрант має дотримуватися принципів
академічної доброчесності (http://lib.nure.ua/plagiat
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