
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ФІЛОСОФІЯ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ" 

 

Спеціальність:  

255 Озброєння та військова техніка 

Галузь знань:  

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий). 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента  

Курс 1 (перший) 

Семестр 1-2 (перший-другий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредити/120 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методологічні та 

теоретичні основи філософії науки та інновацій. 

Чому  /потрібно вивчати 

(мета) 

Метою викладання навчальної дисципліни є функції філософії в 

науковому пізнанні, ознаки і закономірності наукового пізнання, 

сучасних концепцій розвитку науки та інновацій. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Володіти загальнонауковими філософськими знаннями, 

необхідними для формулювання наукового світогляду, професійної 

етики та культурного кругозору. 

Аргументовано і логічно застосовувати методологічні основи 

пізнавальної діяльності щодо аналізу та розв’язання проблем у 

науково-дослідній та практичній діяльності. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до 

формування системного наукового світогляду, професійної етики та 

загального культурного кругозору. 

Здатність використовувати філософські та загальнонаукові методи 

пізнання для обґрунтування наукових досліджень та наукових 

розробок. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 
Змістовий модуль 1:Основи філософії науки. 

Тема 1. Філософія науки як галузь філософського знання і 

навчальна дисципліна. 

Тема 2. Характеристика науки як системи, її зміст і функції. 

Тема 3. Виникнення науки і закономірності її розвитку. 

Змістовий модуль 2:Методологія і логіка наукового пізнання. 

Тема 4. Сутність і зміст науково-пізнавальної діяльності. 

Тема 5. Форми, рівні і методи наукового пізнання. 

Тема 6. Інтуїція, інновації та наукова творчість. 

Змістовий модуль 3:Філософські проблеми техніки. 

Тема 7. Філософські проблеми розвитку техніки. 



 

 

 

 

Тема 8. Науково-технічна революція, її філософські проблеми. 

Тема 9. Сучасні тенденції і суперечності розвитку техногенної 

цивілізації. 

 

Види занять: лекції, семінарські, групові. 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн. 

Форми навчання: очна. 

Пререквізити Наявність ступеня освіти магістр. 

Постреквізити Знання використовуються під час вивчення навчальних дисциплін  

"Інтелектуальна власність", "Психолого-педагогічні та нормативно-

правові основи освітньої діяльності", "Педагогічна риторика та 

культура спілкування", проходження педагогічної практики, 

проведення наукового дослідження, обробки і оформлення 

наукового дослідження, захисту дисертації доктора філософії. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Л.Г. Дротянко Філософія наукового пізнання: підручник. Київ : 

Вид-во НАУ «НАУ-друк», 2010. 224 с. 

2. Свердан М.М., Свердан М.Р. Основи наукових досліджень: 

навчальний посібник Чернівці: Рута, 2006. 352 с. 

3. А. Муратова Філософські проблеми наукового пізнання: конспект 

лекцій. Київ : Вид-во НТУУ «КПІ», 2011. 140 с. 

4. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: навчальний 

посібник. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2003. 240 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен  

Кафедра Військово-гуманітарних дисциплін 

Факультет  

Викладач(і) АНАНЬЇН ВАЛЕРІЙ ОПАНАСОВИЧ 

Посада: професор кафедри 

Вчене звання: професор 

Науковий ступінь: доктор філософських наук 

Профайл викладача:  

Тел.: контактний телефон  (044) 256-22-03 

E-mail: http:/viti.edu.ua 

Робоче місце: 332* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну  

 

 

Начальник кафедри      О. САЄНКО  

 

Розробник        В. АНАНЬЇН  


