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КОМУНІКАЦІЯ 
Комунікація з аспірантами буде здійснюватися електронною поштою або в аудиторії за 
розкладом. 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Пререквізити дисципліни: 
Програма навчальної дисципліни «Філософія науки та етика науковця» складена 

відповідно до освітньо-наукової програми «Психологія». 
Метою курсу є роз’яснення філософських засад наукового знання, евристичних 

можливостей та обмежень методів дослідження та етики науковця. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 
Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі психології, в тому числі 
професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення нових цілісних психологічних знань та/або професійної 
практики.  

Загальні компетентності: 
ЗК 1. Здатність виділяти, ставити та вирішувати науково-дослідницькі проблеми. 

ЗК 3. Здатність планувати і здійснювати комплексні самостійні дослідження на основі 
системного наукового світогляду із застосуванням сучасних інформаційноцифрових та 
комунікаційних технологій.   

ЗК 5. Здатність діяти на основі етичних міркувань при проведенні наукових досліджень, 
презентації їх результатів та у науково-педагогічній діяльності.   

 
Очікувані результати 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 
знати: фундаментальні основи наукового знання та філософські підвалини конкретної 

науки; основні методи наукових досліджень та їхній зв’язок з природою людського розуму і 
життя; принципи будування проєктів наукових досліджень; межі людського знання та методи 
їх розширення; основні принципи наукової методології та етики науковця. 
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вміти: критично мислити, зокрема, вміння застосовувати критичне мислення до аналізу 
результатів власного наукового дослідження, його наукової новизни, теоретичного і 
практичного значення. 
Бути здатними до безперервного саморозвитку та самовдосконалення. Застосовувати в роботі 
інноваційний підхід. Сприяти розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах 
професійної та наукової діяльності. 

Що забезпечує наступні програмні результати навчання: 
 

ПРН 4. Проектувати, оптимізувати та оцінювати якість освітнього процесу та 
освітнього середовища. Інноваціювати та вдосконалювати програми навчальних 
психологічних дисциплін.   

ПРН 7. Використовувати сучасні методи пізнання, аналізувати сучасну наукову 
картину світу, відрізнити наукове знання від поза наукового, визначати фактори, що 
впливають на розвиток науки. 

ПРН 11. Працювати над власним розвитком та вдосконаленням, визначати свої 
професійні можливості та виявляти прагнення до підвищення професійної кваліфікації та 
професійної мобільності. 

ПРН 16. Дотримуватись з опорою на закон етичних норм, враховувати авторське право 
та норми академічної доброчесності при проведенні наукових досліджень, презентації їх 
результатів та у науково-педагогічній діяльності. 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Філософія науки 
Тема 1. Що таке наука. Поняття «філософія» та «наука»: відмінність та подібність. 

Відмінність науки від псевдонауки та квазінауки. Ідеали науки. Норми науки. Види наук. 
Філософія науки як філософська дисципліна, яка вивчає науку як свій об’єкт. Навіщо 
науковцям філософія? Філософія окремих наук. Поняття «філософія науки» у вузькому та 
широкому значеннях. 

Тема 2. Філософські та наукові методи дослідження. Методологія науки як частина 
філософії науки. Поняття «дослідження», «філософське дослідження» та «наукове 
дослідження». Основні завдання наукового дослідження (за О. А. Івіним). Способи 
обґрунтування ідей. Гіпотеза: визначення, класифікація, правила формулювання. 
Обґрунтування та критика гіпотез. Теорія: визначення та структура. Операції 
раціоналізування. Способи дослідження. Класифікація способів дослідження. Поняття 
наукової парадигми. Поняття наукової революції. 

 
Змістовий модуль 2. Формування методології філософського дослідження 
Тема 3. Як проводити філософське чи наукове дослідження. Проблемні ситуації та 

їхній зв'язок із актуальністю теми дослідження, ступенем розробленості проблеми, метою та 
завданням дослідження, об’єктом і предметом дослідження. Поняття «нове знання» та 
«наукова новизна». Актуальність та мода. Оцінка дослідження. Мова та форма наукового 
дослідження. 

Тема 4. Філософська та наукова література. Філософська та наукова література як 
форма звітності про проведене дослідження: тези, доповіді, повідомлення, статті, рецензії, 
огляди, монографії, реферати, курсові роботи, дисертації, автореферати, звіти науково-
дослідних робіт тощо. Цитування. Бібліографічні посилання та описи. Електронні ресурси, 
їхні можливості та недоліки. Ознаки наукової ситуації. 

Тема 5. Особливості наукового дослідження. Тема практичного заняття за 
спеціальністю аспіранта та на його вибір – з урахуванням специфіки факультету та напряму 
дослідження. 

 
Змістовий модуль 3. Етика науковця 
Тема 6. Метаетика. Що таке етика. Види етики (метаетика, нормативна етика, 

прикладна етика). Етичні концепції (деонтологія, етика чеснот, консеквенціоналізм, 



утилітаризм тощо). Види прикладної етики (біоетика, ділова етика, екологічна етика, 
комп’ютерна етика, медична етика, наукова етика, педагогічна етика, політична етика, 
юридична етика тощо). 

Тема 7. Наукова етика. Наукова етика як частина філософії науки. Моральні принципи 
Р. Мертона. Універсальна мета наукової етики. Норми толерантності. Дослідницька етика. 
Проблема лінгвіцизму. Проблеми академічної непристойності (видавання себе за іншу особу, 
обман, підтасування фактів, плагіат, професійна непристойна поведінка, саботаж, 
списування, утиски в академії, хабарництво, шахрайство тощо). Кодекси наукової етики. 

 
Форми і методи навчання 

 
Курс буде викладений у формі лекцій (16 год.), практичних занять (14 год.) та 

організації самостійної роботи аспірантів (90 годин). 
Базова підготовка здобувачів здійснюється на лекційних та практичних заняттях, але 

більша частина навчального матеріалу засвоюється завдяки самостійному вивченню 
предмета аспірантами денної форми навчання під час семестру. Під час викладання 
дисципліни використовуються методи навчання: словесні (лекція, пояснення); наочні 
презентації; дискусійне обговорення; самостійна робота з літературними джерелами, 
консультації. 

Рекомендована література 
 

1. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання: ДСТУ 8302:2015 / 
Нац. стандарт України. Вид. офіц. Введ. з 01.07.2016. К.: УкрНДНЦ, 2016. 16 с. 
(Інформація та документація). 

2. Етичний кодекс ученого України / НАН України. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0002550-09/conv?lang=ru#Text (дата звернення: 
18.06.2020). 

3. Філософія науки / за ред. І. С. Добронравової. К.: Київський національний університет 
імені Тараса Шевченко, 2018. 255 с. 

 
Електронні інформаційні ресурси 

 
1. Електронна бібліотека “psylib” (психологія, філософія, релігія, культурологія, 
методологія та ін.) http://www.psylib.kiev.ua 
2. Електронна бібліотека кафедри філософії та методології науки філософського 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
http://www.philsci.univ.kiev.ua/UKR/index.html 
3. Вся нормативка з підготовки, захисту дисертації та публікації наукових статей: 
http://sslab.com.ua/Home/Post/51/vsya-normativka-z-p%D1%96dgotovki_-zaxistu-disertac%D1%9 
6%D1%97-ta-publ%D1%96kac%D1%96%D1%97-naukovix-statej-(stanom-na-22-zhovtnya-2019- 
r)?fbclid=IwAR1ydnAiwIvq6aK1MRMrxa307gqAlp9pbeXKJhdCm47l5Jn446KbXLaTv0M/ 
4. Українські матеріали та ресурси із академічної доброчесності: 
https://www.skeptic.in.ua/integrity/ 
5. Committee on Publication Ethics (COPE): https://publicationethics.org/ 

 
ПОЛІТИКА КУРСУ 

 
Політика щодо академічної доброчесності: регламентується Положенням про 

запобігання та виявлення академічного плагіату у освітній та науково-дослідній роботі 
учасників освітнього процесу та науковців Одеського національного університету імені І.І. 
Мечникова (polozhennya-antiplagiat-2021.pdf (onu.edu.ua ). 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. В окремих випадках 
навчання може відбуватись он-лайн з використанням дистанційних технологій. Порядок та 
умови такого навчання регламентуються Положенням про організацію освітнього процесу в 
ОНУ (poloz-org-osvit-process_2022.pdf (onu.edu.ua). 
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