
 

  



 

 
 

  



 

1. Мета навчальної дисципліни 
 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти таких 

компетентностей, як здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, діяти в 

нестандартних ситуаціях та нести соціальну і моральну  відповідальність за свої рішення, 

здатність до саморозвитку і використання власного творчого потенціалу, здатність керувати 

колективом у сфері професійної діяльності, толерантно сприймаючи соціальні, етичні, 

конфесійні та культурні відмінності. 

 

 Обсяг навчальної дисципліни 

 

Найменування  

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма заочна форма 

Кількість кредитів –4  

Галузь знань  

20 “Аграрні науки та 

продовольство” 

вибіркова 

Модулів – 1  

Спеціальність  

202 “Захист і карантин 

рослин” 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Загальна кількість  

годин − 120 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для  

денної форми навчання: 

аудиторних –2 

самостійна робота  

студента – 3,6 

Освітній ступінь: 

магістр 

12 год. 4 год. 

Практичні 

16 год. 4 год.. 

Самостійна робота 

92 год. 112 год. 

 

 

Вид контролю: 

залік 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 
 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

 

студент повинен знати: 

основні поняття  філософського знання; 

соціальну суть і функції науки; 

типологію наукових методів. 

 

Студент повинен вміти: 

розрізняти принципи, закони, категорії, ідеї,теорії як елементи науки; 

співвідносити поняття методу, методології та методики; 

розрізняти науковий та філософський підходи до вивчення світу; 

орієнтуватись в історичній періодизації розвитку філософії та науки.  

 



 

4. Очікувані результати навчання з дисципліни 
 

Шифр Результат навчання 

РН1 1. Володіти знаннями з основ філософії, історії і культури України, що 

сприяють розвитку загальної політичної культури та активності, 

формуванню національної гідності і патріотизму,  

соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей. 

 

РН2 Розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства й уміння їх 

використовувати в професійній і соціальній діяльності, застосовувати сучасні 

науково-технічні досягнення світової культури та цивілізації. 

РН3 Розширювати знання з англійської та інших мов. 

РН 4. 

 

Уміти працювати самостійно як лідер, досягати ефективних результатів за 

обмежений час. 

 

РН5 Володіти знаннями з фундаментальних дисциплін. 

РН 14.  

 

Уміти працювати в команді 

 

 
 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
 

Компетентності Програмні результати навчання 

 РН1 РН2 РН3 РН4 РН5 РН14 

ЗК1, ЗК4,ЗК5 +    +  

ЗК2   +    

ЗК10  +     

ЗК8, ЗК5      + 

ФК3  +     

ЗК10, ЗК6    +   

ФК 3,4,5,6,10  +     

 ФК6 , ФК10  +     

 

 

 

ЗК1.Здатність одержати конкурентоспроможні професійні та управлінські науково-практичні 

результати. 

ЗК2 Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово. 

ЗК4 Навички використання психолого-комунікаційних технологій. 

ЗК5. Проведення спільних наукових досліджень, експериментальних та інноваційних розробок 

в наукових установах і господарствах усіх форм власності. 

ЗК6. Здатність генерувати ідеї науково-педагогічної та інноваційної діяльності. 

ЗК8. Здатність працювати в команді і розвивати ділові та культурні навички. 

ЗК10. Навички використання теоретичних знань і практичного досвіду для  

кар’єрного зростання і здійснення управлінської діяльності.  

ФК3. Здатність виявляти закономірності розвитку і поширення організмів і розробляти науково-

організаційні основи застосування заходів захисту і карантину рослин. 

ФК4. Здатність встановлювати та оцінювати сезонну і багаторічну динаміку чисельності 

регульованих шкідливих організмів та високоефективно застосовувати методи ліквідації 

шкідливих організмів у часі та просторі. 



 

ФК5. Здатність розробляти технологічні регламенти ефективного контролю комплексу 

шкідливих організмів з оптимізованими науково обґрунтованими концепціями захисту і 

карантину рослин. 

ФК6. Здатність систематизувати дані спалахів чисельності регульованих шкідливих організмів 

за матеріалами фіто санітарних служб і наукових установ, а також електронних 

геоінформаційних служб. 

ФК10. Здатність проводити логістику у захисті і карантині рослин 

  

 
 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 
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Модуль 1 
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Лекції 1 12 12 

Практичні заняття 1,5 16 24 

Модульна контрольна робота* 
12 1 12 

Індивідуальні завдання 12 1 12 

Разом: - 60 

 
*На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не менше 20% 

від максимальної кількості балів, які студент може отримати під час поточного контролю за 

накопичувальною системою (60 балів). 

 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання 

  

Шифр 

результату 

навчання 

Вид заняття  

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)** 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий рівень) 

36 60 

РН1 Лк 1, Лк 2, Лк 3, 13 25 

РН2 Лк4, Лк5, Лк6,  12 20 

РН5  ПЗ 1-8 3 5 

РН14 Інд.з. 8 10 

Разом: 36 60 
 

 

**Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має певні знання, 

передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними положеннями, що 

вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З використанням основних 

теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила вирішення практичних/ 

розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних/ лабораторних/ контрольних/ 

індивідуальних завдань, курсового проекту/роботи значно формалізовано: є відповідність 

алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 



 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних 

студентом, складає 60% від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення 

дисципліни – 36 балів.  

 

7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного й підсумкового контролю 
 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену у формі тестування.. 

Екзаменаційні тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням екзамену є 

перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між 

окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних задач тощо. Тестові 

питання мають теоретичне та практичне спрямування, які передбачають вирішення типових 

професійних завдань фахівця на робочому місці та дозволяють діагностувати рівень підготовки 

студента і рівень його компетентності з навчальної дисципліни.  

Студент не може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, 

одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного контролю 

відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. Студента слід 

вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової перевірки 

успішності, дорівнює 60.  

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання 

екзамену, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на екзамені – 40. 

Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, що 

округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 

екзамену та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

 

 

8. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1 (М1). Філософія науки: історія, розвиток, закономірності. 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1). Філософія і наука, Історія розвитку науки. 

Тема 1 (Т1). Філософія і наука. Філософія науки: предмет та функції. 

Тема 2 (Т2). Провідні концепції філософії науки в їх історичному розвитку. 

Тема 3 (Т3) Виникнення та історичний розвиток науки. 

Змістовий модуль 2 (ЗМ2). Наукове пізнання та закономірності розвитку науки. 

Тема 4 (Т4). Особливості наукового пізнання та закономірності розвитку науки. 

Тема 5 (Т5). Методологічні засади наукового пізнання. 

Тема 6 (Т6). Наука – основа інноваційного розвитку сучасного суспільства 

 
 

 

 

 

 

 

9. Теми лекцій 

№  з / п
 

Т е м а Назва теми Кількість годин 



 

 

10. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми, зміст Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. Філософія науки: історія,розвиток, закономірності 

1. Тема 1. Філософія і наука. Філософія науки: предмет та 

функції. 

2 2 

2. Тема 2. Провідні концепції філософії науки в їх 

історичному розвитку. Перший позитивізм. 

Емпіріокритицизм. 

2 - 

3. Тема 2.. Провідні розвитку. концепції філософії науки в їх 

історичному. Неопозитивізм. Постпозитивізм. 

2 - 

4. Тема 3.  Виникнення та історичний розвиток науки  2 - 

Змістовий модуль 2. Наукове пізнання та закономірності розвитку науки. 

5. Особливості наукового пізнання та закономірності 

розвитку науки. 

2 - 

6. Методологічні засади наукового пізнання. Логічна 

структура науки. 

2 2 

7. Етичні та естетичні проблеми науки 2 - 

8 Наука – основа інноваційного розвитку суспільства 2 - 

 Всього: 16 4 

 

 

 

11. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми, зміст Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1.Філософія науки: історія, розвиток,закономірності.  

Змістовий модуль 1.  Філософія і наука. Історія розвитку науки. 

1 Т1 Філософія і наука. Філософія науки: предмет і 

функції 

2 2 

2 Т2 Провідні концепції філософії науки в їх історичному 

розвитку. 

2 - 

3 Т3 Виникнення та історичний розвиток науки. 2 - 

  Разом за модулем 1 6 2 

Змістовий модуль 2. Наукове пізнання та закономірності розвитку науки. 

4 Т4 Особливості наукового пізнання та закономірності 

розвитку науки 

2 2 

5 Т5 Методологічні засади наукового пізнання 2 - 

6 

 

Т6 Наука – основа інноваційного розвитку сучасного 

суспільства 

2 - 

Разом за модулем: 6 2 

Всього: 12 4 



 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. Філософія науки: історія, розвиток, закономірності. 

1. Тема 1. Філософія і наука. Філософія науки: предмет та 

функції. 

Специфіка та особливість філософського знання. Філософія як 

наука. Філософія і наука. Філософія науки як окрема галузь 

знань. Виникнення, предмет та функції філософії науки. 

8 14 

2. Тема 2. Провідні концепції філософії науки в їх історичному 

розвитку.  
Позитивізм. Емпіріокритицизм. Неопозитивізм. 

Постпозитивізм. Зв'язок філософії науки з іншими 

дисциплінами. 

16 14 

3. Тема 3. Виникнення та історичний розвиток науки. 

Поняття науки. Проблема дати та місця народження науки. 

Рушійні сили розвитку науки: екстерналізм та інтерналізм. 

Періодизація розвитку науки: класична, некласична та 

посткласична наука. Парадигма давньосхідної культури. 

Античний етап розвитку науки. Особливості розвитку 

середньовічної науки. Формування класичної науки у 

новоєвропейській культурі. Суть наукової революції ХVІ – 

ХVІІ ст. Постнеокласична парадигма науки. Синергетика.    

12 14 

Змістовий модуль 2.  Наукове пізнання та закономірності розвитку науки. 

4. Особливості наукового пізнання та закономірності 

розвитку науки.  

Наукові революції, їх структура та різновиди. Диференціація та 

інтеграція науки. Математизація та комп’ютеризація науки. 

Міждисциплінарні зв’язки. 

12 14 

5. Методологічні засади наукового пізнання. 

Проблема метода науки. Його структура, обґрунтування та 

критерії науковості. Структура наукового дослідження. Засоби 

і методи дослідження. 

12 14 

6. Логічна структура науки. 

Наукове знання, його структура (природниче, технічне, 

гуманітарне, фундаментальне, прикладне). Принципи, закони, 

категорії, ідеї, теорії як складові елементи логічної структури 

науки. Логіка формальна,  математична і діалектична. 

10 14 

7. Етичні та естетичні проблеми науки. Наукова творчість. 

Аксіологічні аспекти розвитку науки. Специфіка цінностей 

наукового дослідження. Етика вченого. Відповідальність 

вчених за долю людства. Етика наукової критики та дискусій. 

Поняття наукової творчості. Творчість та інтуїція. 

10 14 

8 Наука – основа інноваційного розвитку суспільства 

Поняття «інтеграція науки і суспільства». Процес інтеграції та 

його етапи. Вплив держави на становлення та розвиток 

науково-технічного потенціалу. Інтелектуальна власність та її 

завдання в інноваційній економіці. 

12 14 

 Всього: 92 112 

 

 

 

 



 

11. Індивідуальні завдання 

Виконати реферат на тему: 

1. Філософія і наука. 

2. Поняття «Філософія науки». Предмет та зміст філософії науки. 

3. Розвиток науки у Стародавній Греції, феодальному суспільстві, в епоху Відродження. 

4. Наукова революція ХVІІ ст. Розвиток науки Нового часу. 

5. Ставлення до науки у некласичній філософії. 

6. Розвиток науки в ХХ ст.. 

7. Поняття про науку і наукову діяльність. 

8. Наука як соціальний феномен. 

9. Ціннісний характер науки як соціальної системи. 

10. Диференціація та інтеграція наук. 

11. Основні елементи логічної структури науки та їх аналіз. 

12. Наука як форма суспільної свідомості.  

13. Наука і матеріальне виробництво. 

14. Людиновимірний характер наукових досліджень. 

15. Філософська концепція творчості. Рівні та форми наукової творчості. 

16. Інтуїція і творчість. 

17. Поняття методології науки. Методологія і метод. 

18. Структура наукового дослідження. 

19. Загальні методи, принципи наукового дослідження. 

20. Концепції істини та наукового пізнання. 

21. Професійна етика. Проблеми етики наукового пізнання. 

22. Мистецтво і наука: їх взаємодія і вплив. 

23. НТР і НТП: сутність, наслідки, значення. 

24. Гуманітарні науки, їх генезис. 

25. Проблеми диференціації наук та виникнення пограничних наук. 

26. Гуманітарна освіта та її роль у розвитку суспільства. 

27. Генезис природничих, математичних, технічних наук та їх вплив на суспільство. 

28. Прикладні та фундаментальні науки. 

29. Комп’ютерна техніка: сучасне і майбутнє. 

30. Математизація та комп’ютеризація наукових досліджень та сфер суспільного життя. 

31. Державна наукова політика. 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 
 

Лекційні і практичні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій. 



 

 

13. Рекомендовані джерела інформації 

 
Основна: 

 

1. Бессонов Б.Н. История и философия науки. Учебное пособие для вузов.  М., 2012. 

2. Бучило Н.Ф., Исаев И.В. История и философия науки. Уч. Пос. для вузов. М., 2012. 

3. Лебедев С.А. Философия науки. Уч. пос. для магистров. М., 2012.. 

4. Лукашевич В.К. Философия и методология науки: учеб. пособие. Мн., 2006. 

5. Старостин А.М. Философия науки. Уч. пос. М., 2012.  

 

Допоміжна: 

 

1. Агафонова Н.В. Прогресс и традиции в науке.  М., 1991. 

2. Антонов А.Н. Преемственность и возникновение нового знания в науке. – М., 1985. 

3. Богданов А.А. Системная организация материи. На переломе: Философские дискуссии 

20-х годов: Философия и мировоззрение/ Сост. П.В.Алексеев. М., 1990. 

4. Быков В.В. Научный эксперимент. М., 1989. 

5. Вернадский В.И. Избранные труды по истории науки. М., 1981. 

6. Гадамер Х.  Г. Истина и метод. М., 1983. 

7. Декарт Р. Рассуждения о методе: Избр. произв. М., 1950. 

8. Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления. К., 1990. 

9. Дьюи Дж. Цели и средства// Этическая мысль: Научно-популярные чтения. М., 1992. 

10. Заблуждающийся разум, многообразие вненаучного знания. М., 1990. 

11. Ильенков Э.В. Диалектическая логика: Очерки истории и теории. М., 1984. 

12. Кириллин В.А. Страницы истории науки и техники. М., 1986. 

13. Кун Т. Структура научных революций. М., 1977. 

14. Ломоносов М.В. Философия и естествознания// Избр. филос. произв. М., 1950.  

15. Лосева И.Н. Проблема генезиса науки. Ростов, 1979. 

16. Лукашевич В.К. Научный метод: Структура, обоснование, развитие. Мн., 1991. 

17. Петрова Ф. Гіпотеза і наукова теорія. Софія, 1990. 

18. Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983. 

19. Пуанкаре А. О науке. М., 1990. 

20.  Рассел Б. Человеческое познание. К., 1997. 

21.  Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986. 

22. Фролов И.П. Философия и этика науки: итоги и перспективы. Вопросы философии. 

1995. - №7. 

23. Шишков С. Антигуманні потенції науки. Філософська і соціологічна думка 1994.  №7-8. 

24. Яковлев В.А. Диалектика творческого процесса в науке. М.. 1989. 



 

     Інформаційні ресурси 

 

1. Сторінка кафедри суспільних наук 

2. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 

електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий бульвар, (0412) 

37-84-33). 

3. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати дисертацій та 

дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, статистичні 

матеріали,  наукові звіти). 

 


