
АННОТАЦІЯ 

Вивчення курсу «Філософія науки» є важливим чинником інтелектуального та 

духовного розвитку студентства, формуванням у студентів здатності до 

адекватного розуміння та розв’язання теоретичних, методологічних, 

світоглядних проблем сучасної науки.  

Запропонована програма створена таким чином, щоб надати студентам цілісний 

виклад основних проблем філософії науки на рівні об’єктивного, ідеологічно 

незаангажованого сучасного бачення проблем сучасної науки. Водночас 

програмою передбачено ознайомити студентів із наявною різноманітністю 

сучасних наукових та філософських концепцій, щоб розкрити поліфонізм і 

плюралізм наукового та філософського осмислення дійсності, надати 

можливість для пошуку альтернативних шляхів пізнання. Курс покликаний 

синтезувати набуті знання з фахових та гуманітарних дисциплін у цілісне 

світосприйняття з метою створення підґрунтя для впровадження 

методологічного та гуманітарного компонентів магістерського рівня підготовки 

спеціалістів. 

Метою навчальної дисципліни «Філософія науки» є виявлення специфіки 

інтелектуальної діяльності в умовах нового типу суспільства (інформаційного), 

що формується.  

Завдання:  

- Показати, що наука – одна з найдавніших сфер діяльності в історії людства, що 

вона виступає в сучасних умовах не лише особливою практикою, а і найвищою  

сферою інтелектуальної творчості; 

- Сприяти розумінню того, що наука є значущою як в побутовому житті, так і в 

усіх інших соціальних сферах, що вона сприяє вдосконаленню техніки і 

технологій; 

- Спонукати студентів до ґрунтовного аналізу, до вироблення наукової рефлексії;  

- Довести, що застосування наукових методів та знань може допомогти кожній 

людині стати професіоналом у будь-якій сфері діяльності; 

- Виховати свідоме ставлення до інформації, виробити науковий підхід до її 

відбору з огляду на те, що в сучасних умовах кількість інформації нівелює її 

якість, основними домінантами суспільного буття стають: містифікація фактів, 

масовість, стереотипність мислення, інформаційне насилля, інфляція слова 

тощо. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  
- понятійно-категоріальний апарат філософії науки; 

- предмет, метод, функції філософії науки; 

- особливості та ключові аспекти гносеології та епістемології, методології, 

логіки; 

   вміти:  
- грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат; 



- поставити й аналізувати наукову проблему, застосовувати методи наукового 

пізнання, розрізняти основні методологічні принципи й підходи. формувати 

особливу культуру мислення; 

   розуміти що таке: 
 здатність до рефлексії; 

 вироблення творчих підходів до розв’язання завдань; 

 евристичний спосіб мислення; 

 розуміння цінності теоретичної та експериментальної науки; 

 новаторський підхід до вибору фундаментальних філософських 

методологічних принципів; 

 розуміння універсальних малих і великих законів діалектики, законів природи; 

 ефективний відбір методологічних класифікацій, науково-теоретичних та 

науково-практичних методів; 

 підбір спеціальної методології; 

 розуміння структури наукової роботи.  

Сформовані компетентності: 

1. Інтегральні компетентності  

 Здатність розв’язувати комплексні теоретичні та практичні задачі і 

проблеми під час професійної діяльності або в процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та здійснення інновацій і характеризується 

невизначеністю умов та вимог. 

2.  Загальні компетентності 

 ЗК-1 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

 ЗК-2 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 ЗК-3 Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями та 

застосовувати їх у практичній діяльності. 

 ЗК-6 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

 ЗК-9 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 ЗК-12 Вміння та здатність поєднувати різні наукові методи для отримання 

результатів та знаходження варіантів вирішення проблем. 

3.  Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

 СК-11 Здатність застосовувати раціональні прийоми пошуку, відбору та 

використання інформації, вільно орієнтуватися в спеціальній науковій 

літературі, працювати з періодичними виданнями з міжнародних відносин. 

 СК-15 Здатність здійснювати фахову діяльність з дотриманням етичних 

норм, професійної коректності, врахуванням етнонаціональної, конфесійної та 

культурно-історичної специфіки об’єктів професійної діяльності; здійснення 

професійних обов’язків у конкурентному середовищі. 

Програмні результати навчання відповідні компонентам освітньої 

програми: 



 РН-10 Організовувати та проводити самостійні дослідження проблем 

міжнародних відносин із використанням наукових теорій та концепцій, 

наукових методів і міждисциплінарних підходів. 

 РН-15 Проводити підготовку, розробку та реалізацію проектів прикладних 

досліджень міжнародних відносин, зовнішньої та регіональної політики. 

 


