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Загальний опис навчальної дисципліни
Анотація курсу. Філософія науки та інновацій є особливою духовною 

формою, функціональною особливістю якої є задоволення світоглядних запитів 
людини. В філософських системах викладено персональне світобачення філософів, 
що мають покликання до виразу своїх думок у суспільно-значимій формі. Іх 
мислення як вищий ступінь філософських міркувань стає взірцем або принаймні 
духовним орієнтиром для інших.

Мета. Програма з курсу «Філософія науки та інновацій» покликана 
забезпечити глибоке засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності, 
високу світоглядно-методологічну культуру у здобувачів. Формування і розвиток 
сучасної світоглядно-методологічної парадигми студентської молоді неможливе без 
філософії як теоретичної основи людського світобачення, без розуміння філософії 
як життєвого завдання. Запропонована програма створена на основі найвищих 
досягнень класичної і сучасної філософії і враховує зростаючий попит на оволодіння 
філософією як відповідним типом, способом мислення.

Завдання дисципліни -  дати здобувачам основи знань із теоретичних основ і 
закономірностей функціонування філософії, виділивши її специфіку, розкривши 
принципи співвідношення методології і методів наукового пізнання. Володіти 
навичками по формуванню наукового мислення, культури, свідомості та інновацій.

Результати навчання (компетентності)
Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни

Спеціальність Загальні
компетентності (ЗК)

Спеціальні (фахові) 
компетентності (ФК) Результати навчання (РН)

201 Агрономія ЗК 2. Здатність до 
цілісного викладу 
основних проблем 
філософії ' на рівні

ФК 1. Здатність 
формулювати наукову 
проблему, розробляти 
робочі гіпотези, визначати

ПРН1. Володіти сучасними передовими 
концептуальними та методологічними 
знаннями при виконанні науково- 
дослідницької та/або професійної
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об’єктивного, 
ідеологічно 
незаангажованого 
сучасного бачення. ЗК 
3. Креативність,
здатність до
абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу.
ЗК 7. Здатність до 
пошуку, оброблення та 
аналізу інформації з 
різних наукових
джерел. Здатність
працювати з різними 
джерелами інформації, 
аналізувати та
синтезувати її, виявляти 
не вирішені раніше 
задачі (проблеми) або їх 
частини, формулювати 
наукові гіпотези.
ЗК 8. Комплексність в 
організації творчої 
діяльності та процесу 
проведення наукових 
досліджень. Здатність 
організовувати творчу 
діяльність та процес 
проведення наукових 
досліджень.

актуальність, мету,
завдання, які необхідно 
вирішити для досягнення 
мети, оцінювати необхідні 
ресурси та час для 
реалізації, що передбачає 
глибоке переосмислення 
наявних та створення 
нових цілісних знань 
та/або професійної
практики.

діяльності і на межі предметних галузей 
знань.
ПРН2. Мати ґрунтовні знання 
предметної області та розуміння 
професії, знання праць провідних 
вітчизняних та зарубіжних вчених, 
фундаментальні праці у галузі 
дослідження, формулювати мету 
власного наукового дослідження як 
складову загал ьно-цивілізаційного
процесу, використовувати іноземну мову 
у науковій, освітній та інноваційній 
діяльності.

Орієнтовний перелік тем
1. ТЕМА 1 . Основні проблеми філософії науки 
ТЕМА 2. Наукове знання та його особливості 
ТЕМА 3. Основні історичні етапи розвитку науки 
ТЕМА 4. Структура наукового пізнання
ТЕМА 5. Динаміка науки, теоретичні моделі та закономірності розвитку 
ТЕМА 6. Філософсько-методологічні проблеми соціального знання.
ТЕМА 7. Загально та приватно -наукова методолгія.
ТЕМА 8. Діалектичний та метафізичний методи мислення у структурі наукової діяльності.
ТЕМА 9. Парадигма природознавства. Сутність та еволюція.

Політика курсу
У Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски 
занять без поважної причини здобувач буде неатестований з даної дисципліни. Усі 
пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій або на 
Освітньому порталі університеті.
С Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у конференції, 
науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може відбуватись в on-line 
формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням системи Moodle або за 
посередництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи технологій за 
погодженням із викладачем курсу.
■ S Списування під час виконання контрольних заходів, та екзамену заборонені, 
зокрема із використанням мобільних гаджетів, комунікаційних засобів тощо.
У Презентації та виступи мають бути авторськими.



^  Здобувай повинен дотримуватися академічної етики: виявляти
дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність, 
дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік 
освітнього процесу.
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