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2021 – 2022 навчальний рік 



1. Опис дисципліни 
 

Найменування показників Характеристика дисципліни 

Обов'язкова (для студентів спеціальності 

"назва спеціальності")  / вибіркова дисципліна 

Обов’язкова для ЗВО 

спеціальності 051 «Економіка», 

076 «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» 

Семестр (осінній / весняний) осінній 

Кількість кредитів 5 

Загальна кількість годин 150 

Кількість модулів 1 

Лекції, годин 45 

Практичні / семінарські, годин - 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 105 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 
 

аудиторних 3,2 

самостійної роботи студента 8,2 

Вид контролю екзамен 

 

2. Програма дисципліни 

 

Мета: оволодіння загально-науковими (філософськими) компетенціями, 

спрямованими на формування системного наукового світогляду, методологічної 

культури науковця, його креативного мислення, філософського осмислення 

шляхів формулювання нових ідей, історичного досвіду розв’язання проблем в 

галузі дослідницько-інноваційної діяльності. 

Завдання курсу: усвідомити сутність філософського розуміння світу, роль 

філософії в системі світогляду, її співвідношення з іншими типами освоєння 

людського буття; ознайомити з основними особливостями та формами пізнання; 

дослідити особливості наукового пізнання як різновиду загальної гносеологічної 

концепції, розглянути його методи та принципи, практикувати використання у 

власному дослідженні; проаналізувати специфіку та особливості філософії науки 

як предмету філософського аналізу; дослідити наукові революції, наукові 

традиції та їх особливості в техногенній цивілізації; сприяти засвоєнню 

основних особливостей соціального прогнозування та дослідженню специфіки і 

форм вирішення глобальних проблем сучасності. 

 

Предмет: філософське буття, історія філософії. 

 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Людина, світ, культура, наука та філософія як світоглядні компоненти 

Тема 2. Специфіка та культурно-екзестенційні виміри філософії пізнання 

Тема 3. Формування філософії економіки як закономірний результат історії 

людства 



Тема 4. Філософія науки як галузь філософського знання 

Тема 5. Наукові революції, наукові традиції та їх особливості в техногенній 

цивілізації 

Тема 6. Науково-інтегративні процеси сучасності та їх роль у глобальних 

проблемах сучасності 

Тема 7. Особливості інформаційної культури науковця 

Тема 8. Етика науки та її соціальна роль 

 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:  

1) формування: 

загальних програмних компетентностей: 

оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, 

спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної 

етики та загального культурного кругозору; 

здатність застосовувати сучасні інформаційні технології у науковій 

діяльності (робота з НМБД), автоматичне формування посилань на літературні 

джерела тощо); 

набуття універсальних навичок дослідника, зокрема, організації та 

проведення навчальних занять, застосування сучасних інформаційних 

технологій (робота з ВНС, Microsoft Teams, Zoom тощо); 

здатність до аналізу, оцінки, синтезу, генерування нових ідей 

(креативність); 

здатність працювати автономно; 

здатність до проведення досліджень на відповідному рівні; 

здатність приймати обґрунтовані рішення; 

здатність розробляти та управляти проектами. 

           2) досягнення програмних результатів навчання: 

формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних 

проблем; 

професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних 

ситуаціях; 

відшуковувати необхідні дані в науковій літературі, базах даних та інших 

джерелах, аналізувати та оцінювати ці дані, систематизувати й упорядковувати 

інформацію для вирішення комплексних задач професійної діяльності; 

зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та 

аргументацію до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються; 

відтворювати моральні, культурні, наукові цінності, примножувати 

досягнення суспільства в соціально-економічній сфері, пропагувати ведення 

здорового способу життя; 

3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів): 

 знання: 

основних філософських категорій та понять, витоків та специфіки 

історичного розвитку філософії, предмету та функцій філософії; 

основних філософських підходів до розв’язання фундаментальних 

філософських проблем; 



специфіки філософії як важливої форми суспільної свідомості, яка 

розкриває сутність світу, буття, їхнього взаємозв'язку та взаємовідношення, 

граничні основи буття світу і людини, створює передумови для раціонального 

осмислення людиною цілей і сенсу життя; 

специфіки філософського підходу до пізнання, особливостей суб’єкта та 

об’єкта пізнання, основних принципів пізнання, рівнів та форм пізнання, 

тлумачення проблеми практики у філософії, існуючих у філософії концепціїй 

істини; 

конкретизація на особливостях наукового пізнання, методах та принципах 

наукового пізнання. 

 уміння/навички: 

розрізняти та виявляти специфіку та особливості філософії, 

виокремлювати вісь людина-світ-культура та вміти виділяти їх компоненти в 

залежності від типу світогляду; 

розрізняти специфіку та основні сенсоутворюючі напрямки української 

філософської традиції; 

робити порівняльний аналіз філософського та конкретно-наукового 

тлумачення буття;  

аналізувати структуру, ознаки та основні культурно-екзистенційні виміри 

філософії пізнання; 

використовувати знання з філософії науки для підвищення 

загальнонаукової компетентності і комунікативної культури; 

наводити конкретні приклади реальних виявлень науки при аналізі 

складних проблем історії людства;  

критично відстежувати логічні помилки, вияви підміни понять, 

аргументних викривлень, когнітивного дисонансу, епістемологічних криз, 

дискурсивно-наративних ущільнень у розгортанні дослідницьких та освітніх 

дискурсівнаводити конкретні приклади реальних виявлень метафізики при 

аналізі проблем суспільства; 

окреслювати умови, можливості та рівні пізнання, його різновиди та 

форми;  

послідовно обґрунтовувати, впроваджувати та доречно експлікувати 

обрану стратегію дослідження та опису матеріалу, використовувати гібридні 

моделі вивчення багатофакторних проблем; 

пояснювати відмінність між науковими революціями та науковими 

традиціями;  

давати класифікацію та філософський аналіз науково-інтегративним 

процесам сучасності та їх ролі при дослідженні глобальних проблем сучасності, 

розрізняти соціально-політичні та економічні засоби їх розв’язання;   

 комунікація: 

ефективно встановлювати і підтримувати комунікацію в навчальних 

ситуаціях, типових для майбутньої професійної діяльності, використовуючи 

ситуативну взаємодію в обмеженому колі осіб; 

підтримувати розмову та аргументувати відносно тем, що обговорюються 

під час дискусій та семінарів, представляти та обґрунтовувати свої погляди на 

теми обговорення, використовуючи мовні форми, властиві для ведення дискусій; 



продукувати деталізовані усні і письмові повідомлення; 

інтеграція до соціальних груп, здатність до ефективної роботи в команді, 

сприйняття критики, порад і вказівок; 

пояснювати, комунікувати, передавати досвід колегам, керівникам тощо; 

здатність ефективно формувати комунікативну стратегію; 

спілкуватись в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та 

громадськістю в певній галузі (наукові конференції, олімпіади, конкурси 

студентських наукових робіт, тощо); 

 відповідальність і автономія: 

розуміти, які ключові цінності, переконання та поведінка в академічному і 

професійному середовищі України відрізняються при порівнянні однієї культури 

з іншими; 

розуміти різні корпоративні культури в конкретних професійних 

контекстах і те, яким чином вони співвідносяться одна з одною; 

застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього усного і 

писемного спілкування в академічному та професійному середовищі; 

належним чином поводити себе і реагувати у типових академічних, 

професійних, світських і повсякденного ситуаціях, а також знати правила 

взаємодії між людьми у різних ситуаціях; 

здійснення обмежених управлінських функцій та прийняття рішень у 

звичних умовах з елементами непередбачуваності. 

 

3. Структура  дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна та вечірня форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб. срс 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади філософії 

Тема 1. Людина, світ, культура, наука та філософія як 

світоглядні компоненти 
20 6   14 

Тема 2. Специфіка та культурно-екзестенційні виміри 

філософії пізнання 
20 6   14 

Тема 3. Формування філософії економіки як 

закономірний результат історії людства 
20 6   14 

Разом за змістовим модулем 1 60 18   42 

Змістовий модуль 2. Філософія науки та наукової діяльності 

Тема 4. Філософія науки як галузь філософського 

знання 
20 6   14 

Тема 5. Наукові революції, наукові традиції та їх 

особливості в техногенній цивілізації 
20 4   16 

Тема 6. Науково-інтегративні процеси сучасності та їх 

роль у глобальних проблемах сучасності 
15 6   9 

Тема 7. Особливості інформаційної культури науковця 15 4   11 

Тема 8. Етика науки та її соціальна роль 20 7   13 

Разом за змістовим модулем 2 90 27   63 

Усього годин  150 45   105 

 



4. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Вид контролю: екзамен 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ рівень 

сформованості компетентностей студента оцінюється у випадку проведення 

екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведені підсумкового 

контролю – екзамену (50 балів).  

 

Оцінювання аспірантів протягом семестру 

(очна та вечірня форми навчання) 

№ теми 

практич-

ного 

заняття 

Аудиторна робота 
Позааудиторна 

робота 

Тестові 

завдан-

ня 

Виконання 

практичних 

завдань 

теми 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

ПМК 

Завдання для 

самостійного 

виконання С
у
м

а 

б
ал

ів
 

Змістовий модуль 1 

Тема 1        

Тема 2        

Тема 3        

Тема 4        

Разом за 

змістовий 

модуль 1 

    15 10 25 

Змістовий модуль 2 

Тема 5        

Тема 6        

Тема 7        

Тема 8        

Разом за 

змістовий 

модуль 2 

    15 10 25 

     Разом  50 

 

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 

результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. 

Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних 

результатів вивчення дисципліни (модулю). 

 

Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 
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