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ВСТУП 

1.1 Мета дисципліни: 

- сформувати у аспіратів уявлення про феномен науки; 

- надати знання щодо співвідношення науки та філософії, а також про 

предмет філософії науки; 

- з’ясувати філософські та логічні засади науки;  

- визначити філософські засади юридичного знання; 

- сформувати уявлення про наукову картину світу; 

- забезпечити знання про наукову раціональність пізнання; 

- охарактеризувати основні напрямки інноваційного розвитку науки. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1) успішне опанування філософських основ науки, з’ясування 

особливостей філософських аспектів юридичної наукової діяльності,засвоєння 

основних аспектів прояву інновацій у сфері наукової діяльності. 

2) оволодіння навичками сприйняття та аналізу положень філософії науки 

як напрямку дослідження та дисципліни; ідей еволюціонізму, деструктизму, 

гуманізму. 

3. Анотація навчальної дисципліни. При вивченні дисципліни 

розкриваються за принципом архітектоніки такі проблеми: 

а) наука як феномен, філософське осмислення науки; 

б) особливості морального та етичного виміру науки; 

в) філософські засади наукової діяльності; 

г) філософські аспекти пізнання світу; 

д) постнекласичний тип наукової раціональності; 

е) епістемологія науки; 

є) філософські підвалини юридичного наукового дослідження; 

ж) логічні основи наукової діяльності у сфері права. 

з) аспекти розвитку науки в аспекті його еволюційного сприйняття. 

Дисципліна покликана забезпечити цілісність сприйняття філософії науки 

з урахуванням наступності наукових ідей та особливостей їх прояву в 

юридичній науці. 

4. Завдання вивчення дисципліни: знати та розуміти зміст філософських 

основ науки; інтеграцію філософських знань; систематизувати знання про роль 

філософії як фундаментальної світоглядової науки; формування високого рівня 

професіоналізму науковців та можливостей забезпечити об’єктивність 

наукового знання, його істинність, етичне спрямування та можливості 

використання інноваційних напрямків розвитку науки в системі юридичних 

досліджень. 

Аспірант повинен знати: філософські основи наукових досліджень, 

методологію пізнання, сучасні тенденції інновації в науці; вміти: застосовувати 

філософські знання в процесі підготовки наукового дослідження; застосовувати 

інноваційні концепти наукового пізнання. 

Навчальна дисципліна «Філософія науки та інновацій» є складовою 

програми підготовки фахівців за ОКР «доктор філософії», належить до переліку 

обов’язкових дисциплін на І році навчання. 



Інтегральна компетентність. 

Доктор філософії (9 рівень): 

- здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі права та 

дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає переосмислення та 

створення цілісних знань про юридичну науку і практику; 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу; 

- знання та розуміння предметної сфери; 

- здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології; 

- здатність до пошуку оброблення інформації; 

- здатність генерувати нові ідеї; 

- вміння ставити ти вирішувати проблеми; 

- здатність діяти на основі етичних міркувань: 

- здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

- усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем; 

- формування системного наукового світогляду, професійної етики та 

загального культурного кругозору; 

- набуття навичок презентації власного наукового дослідження 

українською мовою; 

- застосування сучасних інформаційних технологій; 

- набуття навичок пошуку і критичного аналізу інформації та складення 

пропозицій щодо фінансування наукових досліджень; 

- уміння реєстрації прав інтелектуальної власності; 

- опанування іноземної мови; 

- забезпечення підготовки, спрямованої на питання європейської та 

євроатлантичної інтеграції. 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  

 
Результат навчання 

(1 - знати; 2 - вміти; 3 - комунікація; 4 - 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання  

Знання: 

Зн.1. Знати: предмет, завдання та місця 

філософії науки  в системі 

філософського знання  

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота  

Експрес 

опитування,  

тестування, іспит, 

проміжний 

контроль, експрес 

10% 

Зн.2. Знати: періодизацію становлення 

філософії науки, особливості 

сучасного етапу   

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Експрес 

опитування,  

тестування, іспит,  

проміжний 

контроль 

10% 



Зн.3. Знати: основи аналітичної філософії  Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Доповіді, модульна 

контрольна  

робота, іспит, 

проміжний 

контроль, експрес  

 

10% 

Зн.4. Знати сутність та структуру 

наукового пізнання  

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

іспит, проміжний 

контроль  

10% 

Зн.5. Знати тенденції інноваційного 

розвитку науки   

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Наукова робота, 

доповіді, іспит 

 

10% 

Уміння: 

Ум.1. Вміти робити висновки щодо 

наукового пізнання та місця 

юридичної науки в його системі  

 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Колоквіум, іспит 10% 

Ум.2. Вміти використовувати отримані 

знання в процесі аналізу предмету 

дослідження  

 

Семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота  

Наукова робота 10% 

Ум. 3         Вміти: на основі отриманих знань 

філософії науки та інновацій 

прогнозувати шляхи вдосконалення 

досліджуваних явищ  

Семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота  

Наукова робота  10% 

Ум. 4 Вільно володіти державною мовою, 

правильно вживаючи філософську 

термінологію; відтворювати погляди 

філософів, демонструвати розуміння з 

основних тем, формулювати 

висновки, обґрунтовувати власну 

наукову позицію, аргументовано 

дискутувати  

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота  

Експрес 

опитування, 

тестування, 

колоквіум 

10% 

Ум.5 Аналізувати інформацію з 

першоджерел, оцінювати її точки зору 

новизни. Брати участь у обговореннях 

дискусійних питань, формулювати 

висновки щодо змісту та значення 

філософських основ науки та 

інновацій 

самостійна 

робота  

колоквіум  10% 

 

Комунікація: 

К1. Вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань; 



К2. Вільно володіти знаннями в процесі спілкування з колегами, науковою 

спільнотою та суспільством; 

К3. Вільно користуватися українською мовою професійного спрямування; 

К4. Володіти іноземною мовою у професійній діяльності та дослідженнях. 

Відповідальність та автономія. 

АВ1. Демонстрація значної авторитетності, інноваційності, самостійності наукової 

діяльності; 

АВ2. Академічна та професійна доброчесність; 

АВ3. Здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення.  

6. Програмні результати навчання: підготовка докторів філософії. Спеціальність 081 

«Право». 

Результати навчання     дисципліни 

(код)  

Програмні результати  

навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2.        3  4.1. 

Програмні результати навчання (Освітня програма «Правознавство». Спеціальність 081 «Право»). Третій 

освітньо-науковий рівень. Доктор філософії 

ПРН 1 Вміти застосовувати нові цілісні 

знання у власних наукових 

дослідженнях та у професійній 

практиці   

+ +  + + + +   + 

ПРН 4 Вміти формулювати робочі 

гіпотези досліджуваної проблеми, які 

мають розширювати і поглиблювати 

стан наукових досліджень в обраній 

сфері  

 +  +  + + + +  

ПРН 6 Вміти збирати, обробляти та 

аналізувати  теоретичні та прикладні 

дослідження провідних зарубіжних 

вчених; формулювати мету власного 

наукового дослідження як складову 

загально цивілізаційного процесу 

+  +  +  +  + + 

ПРН 15 Вміти з нових дослідницьких 

позицій формулювати загальну 

методологічну базу власного наукового 

дослідження, усвідомлювати його 

актуальність, мету і значення для 

розвитку інших галузей науки, 

суспільно-політичного, економічного 

життя, пам’яткоохоронної та музейної 

діяльності, національної чи світової 

духовної матеріальної культури  

+  +  +  + + + + 

7.1 Форми оцінювання студентів  

- семестрові форми оцінювання:  

1. експрес опитування – від 1 до 4 балів; 

2. колоквіум – від 3 до 4 балів; 

3. доповіді та наукові роботи – від 6 до 7 балів; 

4. тестування (з набору суджень вибрати вірні) – від 6 до 7 балів; 



5. три модульні контрольні роботи – від 2 до 4 балів за кожну (всього: від 6 до 12 балів); 

6. проміжний контроль (підсумкова контрольна робота) – 2 до 6 балів. 

Мінімальний бал, який має бути отриманий студентом за відповідними формами 

оцінювання складає 24 бали. Максимальний бал, який може бути отриманий студентом за 

семестр складає 40 балів. Передбачені форми семестрового оцінювання сумарно не можуть 

перевищувати 40 балів.     

Семестрове оцінювання: 

1. Контрольна робота (тест): РН 1.1 – 10 балів / 6 балів 

2.  Реферат: РН 1.1, РН 2.1 – 20 балів / 12 балів. 

 

- підсумкове оцінювання: письмовий іспит 

 ЗМ1 + ЗМ 2 +Проміжний 

контроль 

ЗМ3 + ЗМ 4 іспит Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 12 12      36 60 

Максимум 20 20 60 100 

 

7.2 Організація оцінювання: 

Види поточного контролю обирається викладачем, який читає лекції у відповідності з 
цією програмою. Видами поточного контролю можуть бути експрес-опитування, письмове, 
тестування, доповідь, доповнення доповіді, реферат, модульна робота. 

При поточному оцінюванні оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований 
аспірантом про опитуванні; активність при обговоренні питань; систематичність роботи на 
заняттях. 

Викладач виставляє у визначений термін кількість набраних з поточного контролю 
балів: заносить їх у відповідні документи обліку успішності аспірантів. У випадку 
відсутності аспіранта на занятті з поважних причин, він може за погодженням з викладачем 
відпрацювати пропущене заняття у поза аудиторний час шляхом усного опитування чи 
тестування. За результатами відпрацювання пропущеного заняття з поважних причин 
викладачем нараховуються бали. За невідпрацьовані заняття бали не нараховуються. 
Питання відпрацювання пропущених занять та допусків аспірантів  до іспиту відбувається за 
розкладом. Максимальна кількість балів – 40, мінімальна – 24. Якщо аспірант набрав менше 
24 балів, викладач може допустити до кінцевої форми контролю. 

7.3 Шкала відповідності оцінок: 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 



8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний  план  лекцій, семінарських занять та 

самостійної роботи 

Лекцій – 24 год. 

Семінари – 12 год. 

Самостійна робота - 168 год. 
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 Кількість годин 

Лекції 

Семі- 

нарські 

заняття 

Само-

стійна 

робота 
Назва теми 

 

Змістовий модуль 1. 

Філософія науки та інновацій як дисципліна  

Тема 1.   Філософія науки та інновацій як наукова і 

навчальна дисципліна  
4 

1  

14 

Тема 2.  Структура наукового знання 2 20 

Модульна контрольна робота 1 - - 

Змістовий модуль 2. 

Наукове пізнання  

Тема 3.  Філософська основа пізнання 2 

1 

14 

Тема 4.  Раціональність як основа наукового пізнання 2 20 

Проміжний контроль (підсумкова контрольна 

робота)  
- - 

Змістовий модуль 3. 

Етичні основи пізнання  

Тема 5. Моральні та етичні основи наукової діяльності   2 1 20 

Тема 6.  Етика юридичної науки  2 
1 

20 

Модульна контрольна робота 2 - - 

Змістовий модуль 4. 

Інновація науки  

Тема 7.  Феномен інновацій науки 4 
2 

20 

Тема 8.   Методологічний індивідуалізм  2 20 

Тема 9. Теоретико-прикладний зміст сучасних 

критичних вчень  
4 2 4 

Модульна контрольна робота 3 -  - 

Всього  24 12 168 
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