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Вступ 

 

Навчальна програма дисципліни «Філософія науки та етика науковця» складена 

відповідно до освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії спеціальності 

035 філологія. 

       Предметом вивчення навчальної дисципліни є філософські концепції науки та 

наукового пізнання у їх історичному розвитку та становленні через призму їх 

використання у творчій роботі над дисертацією, а також відповідальність людини, яка 

працює в цій сфері, та форми її етичних установок та поведінки. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу.  
Навчальна дисципліна «Філософія науки та етика науковця» є нормативним курсом 

для аспірантів першого року навчання. Вона призначена нагадати основні напрямки та 

проблеми для надання базових орієнтирів при проведенні дослідження. Вона пов’язана з 

іншими спеціальними курсами, які викладаються пізніше і виступає як вступ до них. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Філософія науки. 

2. Формування методології філософського дослідження. 

3. Етика науковця. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – роз’яснення філософських засад наукового знання, евристичних можливостей та 

обмежень методів дослідження та етики науковця. 

Завдання: 1) розкрити філософські підвалини наукового знання взагалі та конкретної 

науки;  

2) сформувати уявлення щодо філософського виміру методології наукового дослідження; 

3) сформувати уявлення про потенційні можливості наукового дослідження та ролі 

науковця у суспільстві; 

4) надати розуміння зв’язку між етикою науковця та науковим знанням і суспільством. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі філології у процесі професійної 

та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних 

та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 

Загальні компетентності: 

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, генерування нових 

ідей. 

ЗК-5. Усвідомлення необхідності та дотримання норм наукової етики. 

Спеціальні компетентності: 

СК-1. Здобуття глибинних знань у галузі філології, зокрема засвоєння основних 

концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного 

стану наукових філологічних знань, оволодіння термінологією з досліджуваного 

наукового напряму. 
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СК-6. Здатність планувати й організовувати професійну та науково-інноваційну 

діяльність у галузі філології, зокрема в ситуаціях, що потребують нових стратегічних 

підходів. 

СК-7. Здатність до лінгвокреативної діяльності в науково-інноваційній сфері. 

Процес вивчення дисципліни у термінах програмних результатів навчання (ПРН): 

ПРН-1. На основі системного наукового світогляду аналізувати складні явища 

суспільного життя, пов’язувати загальнофілософські проблеми з вирішенням завдань, що 

виникають у професійній та науково-інноваційній діяльності, застосовувати емпіричні й 

теоретичні методи пізнання. 

ПРН-2. Знати основні класичні та новітні філологічні концепції, фундаментальні 

праці конкретної філологічної спеціалізації, глибоко розуміти теоретичні й практичні 

проблеми в галузі дослідження. 

ПРН-3. Уміти проводити огляд, критичний аналіз, оцінку й узагальнення різних 

наукових поглядів у галузі дослідження, формулювати й обґрунтовувати власну наукову 

концепцію. 

ПРН-7. Аналізувати, тлумачити і правильно застосовувати норми, що регулюють 

правовідносини у сфері інтелектуальної власності. 

ПРН-8. Використовувати інформаційно-комунікаційні технології у професійній 

науково-інноваційній діяльності. 

ПРН-12. Реалізовувати стратегії дослідницького самовдосконалення та обирати 

засоби саморозвитку. 

Очікувані програмні результати навчання. 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 проектів наукових досліджень; межі людського знання та методи їх 

розширення; основні принципи наукової методології та етики науковця;  

вміти: критично мислити, зокрема, вміння застосовувати критичне мислення до аналізу 

результатів власного наукового дослідження, його наукової новизни, теоретичного і 

практичного значення; формулювати цілі і завдання власної діяльності з урахуванням 

суспільних, державних і виробничих інтересів ; вибирати необхідні методи дослідження та 

використовувати їх комплексно; модифікувати існуючі та розробляти нові методи виходячи із 

завдань конкретного дослідження; планувати і проводити науковий експеримент, виконувати 

обробку та аналіз результатів, самостійно здобувати знання, узагальнювати вітчизняний і 

зарубіжний досвід за тематикою дослідження; самостійно вдосконалювати свої знання, уміння, 

особистісні і професійні якості для забезпечення ефективної наукової та викладацької 

діяльності; володіти методами синтезу і аналізу філософських знань, фундаментальними 

навичками науково-дослідної роботи; взаємодіяти із колегами відповідно до етичних 

принципів, норм та правил; використовувати набір особистісно-професійних моральних 

якостей; використовувати отриманні знання для підвищення рівня культури раціонально-

логічного критичного мислення, відкритості та свободи розуму, громадянської 

відповідальності, здатності опиратися різним формам пропаганди, фанатизму, маніпуляції 
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свідомістю, виключення і нетолерантності. 

 

2. 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» в 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. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин, що становить 4 кредити 

ЄКТС. 

 

3. Рекомендована література 

Основна 
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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. Електронна бібліотека «Платон. Філософія без меж» https://platona.net/ 

4. Електронна бібліотека Максима Мошкова (філософія, політологія, релігієзнавство, 

психологія та ін.) http://www.lib.ru 

5. Електронна бібліотека Слави Янко (філософія, психологія, культурологія, мистецтво, історія 

та ін.) http://yanko.lib.ru/gum.html 

6. Електронна бібліотека з філософії (бібліотека О. Злигостєва) 

http://filosof.historic.ru/books.shtml 

7. Окремі тексти з філософії (бібліотека О. Косилової) http://elenakosilova.narod.ru/uhref.html 

8. Сайт інтернет-ресурсів з філософії, політології, соціології, психології та ін. (електронна 

бібліотека Іхтика) http://ihtik.lib.ru/ 

9. 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%96%D1%97-ta-publ%D1%96kac%D1%96%D1%97-naukovix-statej-(stanom-na-

22-zhovtnya-2019-

r)?fbclid=IwAR1ydnAiwIvq6aK1MRMrxa307gqAlp9pbeXKJhdCm47l5Jn446KbXLaTv0M 

10. Українські матеріали та ресурси із академічної доброчесності: 

https://www.skeptic.in.ua/integrity/ 

11. Committee on Publication Ethics (COPE): https://publicationethics.org/ 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: 

 

Оцінювання виконаних завдань і відповідей здійснюється з дотриманням таких 

принципів: індивідуальний характер перевірки та оцінювання знань; систематичність; 

диференційованість; об’єктивність; умотивованість оцінок; вимогливість та єдність вимог 

тощо. 

У процесі перевірки знань і успішності аудиторії використовується модульно-

рейтингова система  оцінювання. Результати навчальної діяльності оцінюються за 100-

бальною шкалою (за навчальний семестр). За результатами вивчення дисципліни 

обов’язковим є підсумкове накопичення розрахункового мінімуму балів – 60 балів. 

Курс «Філософія науки та етика науковця» передбачає у якості форми кінцевого контролю 

екзамен. 

 

5. Методи діагностики успішності навчання 

Можуть бути поділені на формальні та змістовні: 

1. До формальних методів слід віднести: а) регулярність присутності, б) своєчасне 

виконання завдань, в) успішне складання екзамену. Не менш важливою стороною є 

також: г) вияснення місця особистого дослідження у сфері проблем філософії: ґ) 

перевірка (при необхідності - зміна) теми дисертаційного дослідження. 

2. До змістових методів діагностики успішності навчання можна віднести: а) 

використання додаткової літератури при обговоренні тем; б) встановлення зв’язку 

між темою модуля і темою особистого дисертаційного дослідження.  

http://sslab.com.ua/Home/Post/51/vsya-normativka-z-p%D1%96dgotovki_-zaxistu-disertac%D1%96%D1%97-ta-publ%D1%96kac%D1%96%D1%97-naukovix-statej-(stanom-na-22-zhovtnya-2019-r)?fbclid=IwAR1ydnAiwIvq6aK1MRMrxa307gqAlp9pbeXKJhdCm47l5Jn446KbXLaTv0M
http://sslab.com.ua/Home/Post/51/vsya-normativka-z-p%D1%96dgotovki_-zaxistu-disertac%D1%96%D1%97-ta-publ%D1%96kac%D1%96%D1%97-naukovix-statej-(stanom-na-22-zhovtnya-2019-r)?fbclid=IwAR1ydnAiwIvq6aK1MRMrxa307gqAlp9pbeXKJhdCm47l5Jn446KbXLaTv0M
http://sslab.com.ua/Home/Post/51/vsya-normativka-z-p%D1%96dgotovki_-zaxistu-disertac%D1%96%D1%97-ta-publ%D1%96kac%D1%96%D1%97-naukovix-statej-(stanom-na-22-zhovtnya-2019-r)?fbclid=IwAR1ydnAiwIvq6aK1MRMrxa307gqAlp9pbeXKJhdCm47l5Jn446KbXLaTv0M
http://sslab.com.ua/Home/Post/51/vsya-normativka-z-p%D1%96dgotovki_-zaxistu-disertac%D1%96%D1%97-ta-publ%D1%96kac%D1%96%D1%97-naukovix-statej-(stanom-na-22-zhovtnya-2019-r)?fbclid=IwAR1ydnAiwIvq6aK1MRMrxa307gqAlp9pbeXKJhdCm47l5Jn446KbXLaTv0M
https://www.skeptic.in.ua/integrity/
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