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 інтелектуальна власність  

  

Заплановані результати навчання  

Мета вивчення навчальної дисципліни: ознайомлення здобувачів вищої освіти доктора філософії 

з основами філософії наукового пізнання, формування знань у галузі філософії і методології науки, 

знайомство з практичним застосуванням науково-методологічних знань у майбутній професійній 

діяльності.  

  

Основні завдання навчальної дисципліни: поглиблення, розширення, інтеграція знань з 

дисципліни; ознайомлення з основними напрямами та актуальною проблематикою філософії науки, 

а також, понятійним апаратом методології науки; систематизація знання щодо 

історикофілософського контексту філософії науки як розділу філософії; аналіз особливостей 

філософії та методології науки як міждисциплінарної галузі; формування культури науковця як 

складової частини високого рівня професіоналізму.  

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні наукові задачі та проблеми, 

включно з прийняттям рішень щодо відбору даних та вибору методів досліджень для вивчення 

агрономічних наук (відповідно до спеціалізації) у різних просторово-часових масштабах із 

використанням комплексу міждисциплінарних даних, в умовах глобальної інформатизації  

Компетентності  Програмні результати  

загальні  

ЗК 1. Креативність, здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу.   

ЗК 4. Здатність виявляти, отримувати й аналізувати 

інформацію з різних джерел, організовувати й 

керувати інформацією.  
ЗК 8. Дотримання норм наукової етики, авторського і 

суміжних прав інтелектуальної власності; державної 

та міжнародної систем правової охорони 

інтелектуальної власності.  

ПРН 5. Уміти проводити критичний аналіз, оцінку 

і синтез нових наукових положень та ідей.  

ПРН 10. Проявляти вміння спілкуватися 

державною та іноземною мовами в 

діалоговому режимі з широкою науковою 

спільнотою та громадськістю у відповідній 

галузі наукової та/або професійної діяльності. 

ПРН 15. Мати здатність діяти соціально свідомо і 

відповідально на основі етичних мотивів, 

приймати обґрунтовані рішення, саморозвиватися і 

самовдосконалюватися.  

  



 

  

Програма навчальної дисципліни  

Тема 1. Філософія науки як галузь філософського знання.  

Тема 2. Історичні етапи становлення і розвитку філософії науки.  

Тема 3. Позитивізм – методологічна основа філософії науки.  

Тема 4. Сутність наукового пізнання.  

Тема 5. Сучасна філософія пізнання: основні категорії і принципи.  

Тема 6. Логіка і методологія наукових досліджень.  

Тема 7. Етика сучасного науковця.  

Тема 8. Сучасна наукова картина світу.  

  

Трудомісткість  

Загальна кількість годин – 90. Кількість кредитів – 3. Форма семестрового контролю – іспит.  

  

Політика оцінювання  

  

1. Академічна доброчесність: Здобувач вищої освіти повинен дотримуватись Кодексу 

академічної доброчесності та Кодексу про етику викладача та здобувача вищої освіти 

Полтавської державної аграрної академії. Дотримання академічної доброчесності здобувачами 

освіти передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця 

вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); посилання на 

джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання 

норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації про 

результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і 

джерела інформації.  

  

2. Система оцінювання  

Критерієм успішного навчання є досягнення здобувачем вищої освіти мінімальних порогових рівнів 

оцінок за кожним запланованим результатом навчання.  

  

Оцінювання результатів навчання  

Програмні результати 

навчання  

Методи навчання  Форми оцінювання  



 

ПРН 5. Уміти проводити 

критичний аналіз, 

оцінку і синтез нових 

наукових положень та 

ідей.  

  

  

  

  

ПРН 10. Вільно 

спілкуватися в 

діалоговому режимі з 

широкою науковою 

спільнотою та 

громадськістю у 

відповідній галузі 

наукової та/або 

професійної діяльності.  

  

  

  

ПРН 15. Мати здатність 

діяти соціально свідомо 

і відповідально на основі 

етичних мотивів, 

приймати обґрунтовані 

рішення, 

саморозвиватися і 

самовдосконалюватися.  

лекція, розповідь-пояснення, 

бесіда проблемно-пошукового 

характеру, обговорення 

навчальних теоретичних  

питань;  

ілюстрування;  

  

  

робота з 

навчальнометодичною 

літературою  аналітичний, 

порівняння, узагальнення, 

виокремлення основного; 

методи формування 

пізнавальних інтересів:  

створення ситуації інтересу, 

навчальні дискусії;  

  

  

методи стимулювання, 
мотивації й обов’язку  

(роз’яснення мети навчального 

предмета, висування вимог до 

вивчення предмета), 

оперативний контроль 

мультимедійні методи , 

дистанційне навчання.  

ведення конспекту; 

опитування, участь у 

дискусіях; 

розв’язування тестів; 

виконання завдань  

самостійної роботи;  

  

  

підготовка реферативних  

доповідей з 

мультимедійними 

презентаціями; 

ведення конспекту; 

опитування, участь у 

дискусіях;  

  

  

  

  

ведення конспекту; 

опитування, участь у 

дискусіях;  

розв’язування тестів; 

виконання завдань 

самостійної роботи.   

  

    

Критерії успішного опанування програмних результатів навчання  

Програмні результати навчання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з  

навчальної 

дисципліни, %  

Максимальна 

кількість 

балів  

Мінімальний 

пороговий  

рівень оцінок, 

балів  

ПРН 5. Уміти проводити критичний аналіз, 

оцінку і синтез нових наукових положень та ідей.  
24  24  16  

ПРН 10. Вільно спілкуватися в діалоговому 

режимі з широкою науковою спільнотою та 

громадськістю у відповідній галузі наукової 

та/або професійної діяльності.  

38  38  22  

ПРН 15. Мати здатність діяти соціально свідомо 

і відповідально на основі етичних мотивів, 

приймати обґрунтовані рішення, 

саморозвиватися і самовдосконалюватися.  

38  38  22  

Разом  100  100  60  

  

Одним із обов’язкових елементів освітнього процесу є систематичний поточний контроль 

оволодіння компетентностями та підсумкова оцінка рівня досягнення програмних результатів 

навчання.  

  



 

Програмні результати навчання  

 Форма оцінювання   

Виступи на 

семінарах  
Самостійна робота  

Контрольна 

робота  

      

ПРН 5. Уміти проводити критичний аналіз, 

оцінку і синтез нових наукових положень 

та ідей.  

6  10  2  3  2  3  

ПРН 10. Вільно спілкуватися в 

діалоговому режимі з широкою науковою 

спільнотою та громадськістю у відповідній 

галузі наукової та/або професійної 

діяльності.  

8  12  3  5  4  6  

ПРН 15. Мати здатність діяти соціально 

свідомо і відповідально на основі етичних 

мотивів, приймати обґрунтовані рішення, 

саморозвиватися і самовдосконалюватися.  

8  12  3  5  4  6  

  

Схема нарахування балів з навчальної дисципліни  

Назва теми   

  

Форми оцінювання результатів навчання  

Контрольна 

робота  

Виступи на 

семінарах  

  

Виконан 

ня  

завдань  

самостій 

ної 

роботи  

 

Разом  

Тема 1. Філософія науки як галузь 

філософського знання.  

  

  

  

7    

  

  

  

  

7  

Тема 2. Історичні етапи становлення і 

розвитку філософії науки.  

7  7  
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