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Анотація навчального курса 

“Практична реалізація філософських спеціалізацій” 

 

Навчальна програма дисципліни “Практична реалізація філософських спеціалізацій” 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 

033 Філософія. Предметом вивчення  навчальної дисципліни є сучасні тенденції та стратегії 

практизації філософії, умови застосування філософських доктрин на практичному рівні. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу: дана дисципліна спирається на 

знання, отриманні студентами при вивченні базових і методологічно орієнтованих 

навчальних курсів на філософському факультеті. Значна увага приділяється опису 

професійної діяльності, що потребує вміння використовувати фундаментальне філософське 

знання і методологічні принципи організації фактів, як евристичних моделей у вирішені 

проблеми, що досліджується. Курс дозволяє поглибити знання конкретних засобів переходу 

від проблемної ситуації до формулювання саме проблеми, що має бути вирішена.  

Мета та завдання навчальної дисципліни - виразити в концентрованому та доступному до 

засвоєння вигляді сучасний спектр гуманітарних професій, що орієнтуються на філософське 

знання для вдосконалення світоглядної і методологічної культури студентів, як основи 

оптимального вибору своєї професійної діяльності. 

Завдання вивчення курсу - виробити здатність до критичної оцінки різних систем 

гуманітарного знання орієнтованих на філософію, при толерантному ставленні до 

необхідності їх функціонування в сучасному демократичному суспільстві. Сформувати 

навички роботи з текстами, що недостатньо чітко змальовують проблемну ситуацію, або 

методологічно передчасно формулюють проблему, що може блокувати успішне вирішення 

заданої проблеми. 
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Анотація до освітнього рівня бакалавр 

«Наука і теологія» 

(Ніколенко О.В.) 

Зміст учбового курсу «Наука і теологія» розроблено відповідно до кваліфікаційних 

вимог державного освітнього вищої освіти. Дисципліна «Наука і теологія» містить основні 

відомості про методологію на царині досліджень науки і теології. Курс “Наука і теологія” 

виконує не тільки методологічну, але й світоглядну функцію. Філософська проблематика 

курсу спирається на гуманітарний аспект загальнонаукового і спеціально-наукового знання 

дисциплін, що вивчають студенти. Базові навчальні курси, на які спирається викладання 

даної дисципліни, повинні поєднувати знання різної модальності, чому допомагає 

використання знання, яке отримують студенти при вивченні даної дисципліни. Відповідно до 

цього, мета викладання дисципліни "Наука і теологія" полягає у вивченні основних 

особливостей побудови систем наукового і теологічного знання, їхню природу, генезис та 

можливість коректного співставлення цих систем знання різної модальності. Після вивчення 

дисципліни студент повинен вміти скласти літературний огляд необхідних першоджерел для 

проблеми, що досліджується і зробити обґрунтовані висновки про виконану роботу, з 

оцінкою їх значення для конкретних практичних цілей. 

 

Аннотация к образовательному уровню бакалавр 

«Наука и теология» 

(Николенко О.В.) 

Содержание учебного курса «Наука и теология» разработано в соответствии с 

квалификационными требованиями государственного высшего образования. Дисциплина 

«Наука и теология» содержит основные сведения о методологии в области исследований 

науки и теологии. Курс "Наука и теология" выполняет не только методологическую, но и 

мировоззренческую функцию. Философская проблематика курса опирается на гуманитарный 

аспект общенаучного и специально-научного знания дисциплин, который изучают студенты. 

Базовые учебные курсы, на которые опирается преподавания данной дисциплины, должны 

сочетать знания разной модальности, чему помогает использование знания, которое 

получают студенты при изучении данной дисциплины. Преподавание данной дисциплины 

опирается на базовые учебные курсы, которые должны сочетать знания разной 

модальности, чему помогает использование навыков, которые получают студенты при 

изучении данной дисциплины. В соответствии с этим, цель преподавания дисциплины 

"Наука и теология" состоит в изучении основных особенностей построения систем научного 

и теологического знания, их природу, генезис и возможность корректного сопоставления 

этих систем знания различной модальности. После изучения дисциплины студент должен 

уметь составить литературный обзор необходимых первоисточников для исследуемой 

проблемы и сделать обоснованные выводы о проделанной работе, с оценкой их значение 

для конкретных практических целей. 
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Annotation to the educational level – Bachelor degree 

"Science and Theology" 

(Nikolenko O.V.) 

The content of the educational course "Science and Theology" is developed in accordance 

with the qualification requirements of state higher education. The discipline "Science and 

Theology" contains basic information about the research methodology in the field of science and 

theology. The course "Science and Theology" has not only methodological, but also a function of 

worldview. The philosophical problems of the course are based on the humanitarian aspect of 

general scientific and special scientific knowledge of the disciplines that students study. Teaching 

this discipline is based on basic educational courses, which should combine knowledge of different 

modalities. Such combination is more effective by using skills that students get upon studying this 

discipline. Accordingly, the purpose of teaching discipline "Science and Theology" is the study of 

the main features of building systems of scientific and theological knowledge, their nature, genesis 

and the ability to correct comparison of the systems knowledge of different modalities. After 

studying the discipline the student should be able to make a literature review of primary sources 

necessary to study the problem and make valid conclusions about the work done, with the 

assessment of their implications for specific practical purposes. 

 

Анотація до освітнього рівня бакалавр 

«Основи науково – дослідної роботи» 

(Ніколенко О.В.) 

Зміст дисципліни розроблено відповідно до кваліфікаційних вимог державного рівня 

вищої освіти за напрямом підготовки дипломованого фахівця з філософії та культурологи. 

Дисципліна «Основи науково-дослідної роботи» містить основні відомості про методологію 

наукових досліджень в умовах сучасної технологічної цивілізації. Вивчення дисципліни 

«Основи науково – дослідної роботи» ґрунтується на знаннях отриманих студентами при 

вивченні базових філософських і культурологічних дисциплін. Курс «Основи науково – 

дослідної роботи» виконує методологічну функцію відносно вивчення всіх інших дисциплін 

за навчальними планами. Головним завданням курсу є пізнання студентом творчих прийомів 

і методів одержання нових філософських і наукових знань, ведення науково-дослідної 

роботи, проведення експериментів, обробки та представлення їхніх результатів. При 

вивченні дисципліни «Основи науково - дослідної роботи» відбувається 1) систематизація 

знань про принципи наукової роботи, які були отримані студентами в процесі освоєння 

професійно-освітньої програми та 2) формування теоретичного базису наукового підходу, 

необхідного для якісного виконання випускної кваліфікаційної роботи. Крім того, після 

вивчення дисципліни студент повинен вміти: скласти літературний огляд по поставленому 

завданню; розробити методику проведення дослідження; методично грамотно обробити 
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дослідні дані і зіставити їх з відомими фактами; зробити обгрунтовані висновки про виконану 

роботу, з оцінкою їх значення для конкретних практичних цілей. 

 

Аннотация к образовательному уровню бакалавр 

«Основы научно - исследовательской работы» 

(Николенко О.В.) 

Содержание дисциплины разработано в соответствии с квалификационными 

требованиями государственного образования высшего уровня по направлению подготовки 

дипломированного специалиста по философии и культурологии. Дисциплина «Основы 

научно-исследовательской работы» содержит основные сведения о методологии научных 

исследований в условиях современной технологической цивилизации. Изучение 

дисциплины «Основы научно - исследовательской работы» основывается на знаниях, 

полученных студентами при изучении базовых философских и культурологических 

дисциплин. Курс «Основы научно - исследовательской работы» выполняет 

методологическую функции относительно изучения всех других дисциплин по учебным 

планам. Главной задачей курса является освоение студентом творческих приемов и методов 

получения новых философских и научных знаний, проведение научно-исследовательской 

работы, проведения экспериментов, обработка и представление их результатов. При 

изучении дисциплины «Основы научно - исследовательской работы» происходит (1) 

систематизация знаний о принципах научной работы, которые были получены студентами в 

процессе освоения профессионально-образовательной программы и (2) формирование 

теоретического базиса научного подхода, необходимого для качественного выполнения 

выпускной квалификационной работы. Кроме того, после изучения дисциплины студент 

должен уметь: составить литературный обзор по поставленной задаче; разработать 

методику проведения исследования; методически грамотно обработать исследовательские 

данные и сопоставить их с известными фактами; сделать обоснованные выводы о 

проделанной работе, с оценкой их значение для конкретных практических целей. 

 

Annotation to the educational level – Bachelor degree 

"Fundamentals of scientific - research work" 

(Nikolenko O.V.) 

The content of the discipline is developed in accordance with the qualification requirements 

of the state level of higher education in the field of training a graduate specialist in philosophy and 

cultural studies. The discipline "Fundamentals of scientific - research work" contains basic 

information about the methodology of scientific research in the age of modern technological 

civilization. The study of the discipline "Fundamentals of scientific - research work" is based on the 

knowledge acquired by students during the study of basic philosophical and cultural disciplines. 

The course "Fundamentals of scientific - research work" performs a methodological function in 
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relation to the study of all other disciplines by curriculum. The main objective of the course is 

student learning of creative techniques and methods of obtaining new philosophical and scientific 

knowledge, conducting research, experiments, data processing and presenting their results. 

Studying the discipline "Fundamentals of scientific - research work" provides 1) systematization of 

knowledge about the principles of scientific work, which were received by students in the process 

of developing a vocational education program; and 2) the formation of the theoretical basis of the 

scientific approach necessary for quality performance of qualifying graduation work. In addition, 

after finishing study of the discipline, the student should be able to: make a literary review 

according to the task set; develop a methodology for conducting research; methodically correctly 

process of research data and compare results with known facts; to make substantiated 

conclusions about performed work, with an assessment of their significance for specific practical 

purposes. 

 

Анотація до освітнього рівня бакалавр 

«Основи фізики» 

(Ніколенко О.В.) 

Вивчення курсу «Основи фізики» повинно виробити у студентів знання загальних 

фізичних принципів та методології наукових досліджень в фізиці. Студент повинен 

ознайомитися з широкою панорамою методологічних принципів та підходів до наукового 

дослідження в природознавстві. Розвиток науки не зводиться до наукових досліджень і 

наукового передбачення. На всіх етапах розвитку науки вирішальну роль грав метод, тобто 

стратегія підходів, умоглядних принципів, шляхи побудови каркасу, певної категоріальної 

решітки наукового знання з метою подальшої добудови і виконання його «архітектурних» 

задумів, та зведення самої «будівлі» науки. Учбовий курс «Основи фізики» є спеціальною 

дисципліною, так як вивчаючи її, студенти отримують знання та навички, необхідні для 

практичної роботи науковим працівникам, викладачам і дозволяють їм продовжити 

навчання в аспірантурі. Тому цілями вивчення дисципліни «Основи фізики» є: придбання 

базових (початкових) знань, практичних навичок і вмінь самостійної роботи для формування 

нових знань, прийомів вирішення наукових і технічних завдань; знайомство зі специфікою 

наукової діяльності людини. «Основи фізики» передбачають формування науково 

орієнтованого тезауруса «Загальні відомості про фізику і наукові дослідження». Цей курс 

формує у студентів гуманітарного профілю знання, вміння та навички в області основ 

наукових досліджень. Основною метою курсу є вивчення сучасної теорії, методології та 

методики науково-дослідницької роботи у фізиці і філософії. Методика вивчення спецкурсу 

«Основи фізики» передбачає засвоєння теоретичних аспектів у формі лекційних занять, а 

також виконання завдань з самостійної роботи студентів при вивченні тем наукових 

досліджень.  
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Аннотация к образовательному уровню бакалавр 

«Основы физики» 

(Николенко О.В.) 

Изучение курса «Основы физики» должно выработать у студентов знания общих 

физических принципов и методологии научных исследований в физике. Студент должен 

ознакомиться с широкой панорамой методологических принципов и подходов к научному 

исследованию в естествознании. Развитие науки не сводится к научным исследованиям и 

научному предвидению. На всех этапах развития науки решающую роль играл метод, то есть 

стратегия подходов, умозрительных принципов, пути построения каркаса, определенной 

категориальной решетки научного знания с целью дальнейшей достройки и выполнение его 

«архитектурных» замыслов, и построение самого «здания» науки. Учебный курс «Основы 

физики» является специальной дисциплиной, так как изучая ее, студенты получают знания и 

навыки, необходимые для практической работы научным работникам, преподавателям и 

позволяют им продолжить обучение в аспирантуре. Поэтому целями изучения дисциплины 

«Основы физики» являются: приобретение базовых (исходных) знаний, практических 

навыков и умений самостоятельной работы для формирования новых знаний, приемов 

решения научных и технических задач; знакомство со спецификой научной деятельностью 

человека. «Основы физики» предусматривают формирование научно ориентированного 

тезауруса «Общие сведения о физике и научные исследования». Этот курс формирует у 

студентов гуманитарного профиля знания, умения и навыки в области основ научных 

исследований. Основной целью курса является изучение современной теории, методологии 

и методики научно-исследовательской работы в физике и философии. Методика изучения 

спецкурса «Основы физики» предполагает усвоение теоретических аспектов в форме 

лекционных занятий, а также выполнение задач по самостоятельной работе студентов при 

изучении тем научных исследований. 

 

Annotation to the educational level – Bachelor degree 

"Fundamentals of Physics" 

(Nikolenko O.V.) 

The course "Fundamentals of Physics" should develop the students' knowledge of general 

physical principles and methodology of scientific research in physics. The student should be 

familiar with the wide range of the methodological principles and approaches to scientific research 

in the fields of natural sciences. The development of science is not limited to scientific research 

and scientific prediction. At all stages of development of science, a method played a decisive role, 

which included a strategy of approaches, speculative principles, ways of building a framework, a 

certain categorical grid of scientific knowledge for the purpose of further completion and 

implementation of its "architectural" ideas, and the construction of the very "building" of science. 

The course "Fundamentals of Physics" is a special discipline, as by studying it, students gain the 

knowledge and skills necessary for practical work as researchers, teachers, and allow them to 

continue their graduate education to gain PhD degrees. Therefore, the objectives of studying the 
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discipline "Fundamentals of Physics" are: the acquisition of basic (primary) knowledge, practical 

skills and abilities to work independently to form new knowledge, methods of solving scientific 

and technical problems; familiarity with specific research activity. "Fundamentals of Physics" 

involving the formation of research-oriented thesaurus "General information about physics and 

research." This course helps to students of the humanities profile to form knowledge, skills and 

abilities in the field of scientific research. The main purpose of the course is to study the modern 

theory, methodology and methods of research in physics and philosophy. The method of studying 

the special course "Fundamentals of Physics" involves the assimilation of theoretical aspects in the 

form of lecture classes, as well as the fulfillment of tasks of independent work of students during 

the study of topics of scientific research. 

 

Анотація до освітнього рівня бакалавр 

«Філософія свідомості» 

(Ніколенко О.В.) 

Курс «Філософія свідомості» виконує світоглядну функції відносно вивчення всіх інших 

дисциплін за навчальними планами. Філософська проблематика курсу спирається як на 

гуманітарний, так і на аспект загальнонаукового і спеціально-наукового знання дисциплін, 

що вивчають студенти. При вивченні дисципліни «Філософія свідомості» відбувається 

систематизація філософських знань, які були раніше отримані студентами в процесі освоєння 

професійно-освітньої програми та формування теоретичного філософського базису, 

необхідного для якісного виконання випускної філософської роботи. Студент повинен вміти 

застосовувати філософські засоби пізнання і світоглядні засади «Філософія свідомості», як до 

складової сучасної культури, науки й техніки, так і до аналізу проблемних ситуацій і вибору 

оптимальних рішень у професійній та соціальній галузях життєдіяльності. Для цього треба 

вміти аналізувати соціальні настанови, власні ціннісні орієнтації і самосвідомість, досягнення 

науки, техніки і культури взагалі, з точки зору сучасних філософських концепцій «Філософії 

свідомості». Успішне вивчення змісту курсу за пропонованою робочій програмі сприяє 

формуванню методологічної та наукової культури, гнучкого сприйняття наукових текстів, 

участі в дискусіях з різних тем дослідних робіт зі спеціальності «філософія» і «культурологія», 

ефективному застосуванню отриманих знань у процесі захисту кваліфікаційних та дипломних 

робіт.  

 

Аннотация к образовательному уровню бакалавр 

«Философия сознания» 

(Николенко О.В.) 

Курс «Философия сознания» выполняет мировоззренческую функцию относительно 

изучения всех других дисциплин по учебным планам. Философская проблематика курса 

опирается как на гуманитарный, так и на аспект общенаучного и специально-научного 
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знания дисциплин, которые изучают студенты. При изучении дисциплины «Философия 

сознания» происходит систематизация философских знаний, которые были ранее получены 

студентами в процессе освоения профессионально-образовательной программы и 

формирование теоретического философского базиса, необходимого для качественного 

выполнения выпускной философской работы. Студент должен уметь применять 

философские средства познания и мировоззренческие принципы «Философии сознания» как 

к «составляющей» современной культуры, науки и техники, так и к анализу проблемных 

ситуаций и выбору оптимальных решений в профессиональной и социальной сферах 

жизнедеятельности. Для этого надо уметь анализировать социальные установки, 

собственные ценностные ориентации и самосознание, достижения науки, техники и 

культуры как вообще, так и с точки зрения современных философских концепций 

«Философии сознания». Успешное изучение содержания курса по предлагаемой рабочей 

программе способствует формированию методологической и научной культуры, гибкого 

восприятия научных текстов, участия в дискуссиях по различным темам исследовательских 

работ по специальности «философия» и «культурология», эффективному применению 

полученных знаний в процессе защиты квалификационных и дипломных работ. 

 

Annotation to the educational level – Bachelor degree 

Philosophy of Consciousness 

(Nikolenko O.V.) 

The course "Philosophy of Consciousness" performs the function of worldview in relation to 

the study of all other disciplines according to the curriculum. Philosophical problems of course are 

based both on the humanitarian aspect and the general scientific and special-scientific aspects of 

disciplines studying by students. Studying the discipline "Philosophy of Consciousness" provides 

the systematization of philosophical knowledge that was previously obtained by students in the 

process of mastering the vocational education program and stimulates the formation of the 

theoretical philosophical basis necessary for quality performance of final graduation work on 

Philosophy. Student should be able to apply the philosophical methods of cognition and 

philosophical foundations "Philosophy of Consciousness" for integral part of modern culture, 

science and technology, and for the analysis of problem situations and the choice of optimal 

solutions in the professional and social fields of life. To do this, students should be able to analyze 

social guidelines, their own value orientations and self-awareness, the advances of science, 

technology and culture, both in general and in terms of modern philosophical concepts of 

"Philosophy of Consciousness". Successful studying the content of the course by using proposed 

work program promotes to the formation of methodological and scientific culture, flexible 

perception of scientific texts, participation in discussions on various research topics on the 

specialty "philosophy" and "cultural studies", effective application of the acquired knowledge in 

the process of defense of qualifying and diploma works. 
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Анотація до освітнього рівня магістр 

«Філософія науки» 

(Ніколенко О.В.) 

Магістерська підготовка орієнтована на підготовку фахівців у сфері  науково-дослідної 

роботи і висуває нові вимоги щодо глибокого усвідомлення  студентами-магістрантами 

сутності наукового пізнання, аналізу науки як специфічної форми пізнання, духовного 

виробництва і соціального інституту; ознайомлення із загальними закономірностями  

розвитку науки, її структурою, рівнями, методологією і методами наукового пізнання.  На це 

розрахована така навчальна дисципліна як "Філософія науки". Дисципліна базується на 

знанні філософії, перш за все на таких її розділах як теорія пізнання, основи наукового 

дослідження, що забезпечує формування світоглядної позиції майбутнього науковця, 

озброює філософськими основами та методологією наукового пізнання, забезпечує 

кваліфіковане проведення наукових досліджень і написання відповідних наукових робіт. Для 

цього студент повинен розуміти методологію наукового пізнання і механізми взаємозв'язку 

філософії і науки. Крім того, вміти орієнтуватися в складних філософських питаннях сучасної 

науки і способах їх вирішення; передбачувати та аналізувати з етичної точки зору наслідки 

наукової діяльності; удосконалювати навички критичного аналізу проблемних ситуацій у 

своїй діяльності; використовувати набуті знання для наукового аналізу своєї професійної 

діяльності. 

 

Аннотация к образовательному уровню магистр 

«Философия науки» 

(Николенко О.В.) 

Магистерская подготовка ориентирована на подготовку специалистов в сфере научно-

исследовательской работы и выдвигает новые требования к глубокому осознанию 

студентами-магистрантами сущности научного познания, анализа науки как специфической 

формы познания, духовного производства и социального института; ознакомление с 

общими закономерностями развития науки, ее структурой, уровнями, методологии и 

методами научного познания. На это рассчитана такая учебная дисциплина как "Философия 

науки". Дисциплина базируется на знании философии, прежде всего на таких ее разделах 

как теория познания, основы научного исследования, обеспечивает формирование 

мировоззренческой позиции будущего ученого, вооружает философскими основами и 

методологией научного познания, обеспечивает квалифицированное проведение научных 

исследований и написания соответствующих научных работ. Для этого студент должен 

понимать методологию научного познания и механизмы взаимосвязи философии и науки. 

Кроме того, уметь ориентироваться в сложных философских вопросах современной науки и 

способах их решения; предусматривать и анализировать с этической точки зрения 

последствия научной деятельности; совершенствовать навыки критического анализа 

проблемных ситуаций в своей деятельности; использовать приобретенные знания для 

научного анализа своей профессиональной деятельности. 
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Annotation to the educational level – Master’s degree 

Philosophy of Science 

(Nikolenko O.V.) 

The Master's program focuses on the training of specialists in the field of scientific research 

and introduces new requirements for the deep awareness by Master’s students the essence of 

scientific knowledge, the analysis of science as a specific form of knowledge, intellectual 

production and social institute; acquaintance with the general laws of development of science, its 

structure, levels, methodology and methods of scientific knowledge. The educational course 

"Philosophy of Science" is designed specifically for this propose. The course is based on the 

knowledge of philosophy, especially on such its sections as the theory of knowledge, foundations 

of scientific research, that provides the formation of a world-view position of a future scientist, 

equips his / her by philosophical foundations and methodology of scientific knowledge, provides 

opportunities for qualified research and writing relevant scientific works. To do this, the student 

should understand the methodology of scientific knowledge and the mechanisms of the 

relationship between philosophy and science. In addition, he / she should be able to navigate 

complex philosophical issues of modern science and ways of their solutions; predict and analyze 

the consequences of scientific activity from an ethical point of view; to improve the skills of critical 

analysis of problem situations in their work; to use the acquired knowledge for the scientific 

analysis of their professional activities. 

 

Аннотация к учебному курсу: 

Методология научных исследований и 

методика внедрения инноваций в когнитивных науках. 

Инновации основываются на знаниях, полученных с помощью методологии 

исследования, которая адекватна решаемой задаче. Инвестиции в инновационные проекты 

определяют степень развития исследовательской компоненты в предметной области 

когнитивных наук. Для корректной оценки инновационных проектов необходимо развитие 

методологии оценки их эффективности. Система задач инновационного проекта включает 

неопределенные характеристики и параметры. Долгосрочный прогноз результатов требуют 

отбора эффективных характеристик и параметров. Предлагается исследовать 

инновационные проекты по степени их эффективности. Необходим анализ источников 

финансирования проекта на всех этапах его жизненного цикла, с учетом инфляции и рисков. 

Простые методы оценки эффективности инновационных проектов применяются в случае 

краткосрочных вложений, а так же когда нет аналогов новой технологии. Динамические 

методы отражают те факторы, которые необходимо учесть для такого анализа. Но такие 

методы не учитывают гибкость в управлении проекта, а также наличие альтернативного 

варианта исхода реализации проекта. В этом случае, используется другая группа методов. 

Таким образом, в работе приводится анализ каждого из методов оценки для разработки 

основных принципов, на которых основан разработанный алгоритм выбора метода оценки 
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проекта. Необходимыми факторами, регламентирующими такой выбор методов, являются 

срок реализации проекта и существование аналога технологии. Особое внимание будет 

уделено междисциплинарным исследованиям инноваций в когнитивных науках. Системное 

моделирование будет рассматриваться как основание оценки инновационной компоненты 

когнитивных наук. Это позволит реализовать интегральную оценку качества инновационного 

проекта; определить границы проблемы многофакторной оценки инновационного проекта; 

оценивать инновационные проекты по степени завершенности; определить факторы, 

влияющие на величину стоимости инноваций. 

 


