
Суб’єкт наукової діяльності: філософсько-методологічний вимір. 

Анотація. Дисципліна «Суб’єкт наукової діяльності: філософсько-

методологічний вимір» знайомить студентів із поняттями суб’єкт науковоі 

діяльності, наукова та науково технічна діяльність, розкриває специфіку наукової 

діяльності суб’єкта у сучасних наукових дослідженнях. В процесі навчання 

виявляється специфіка формування та особливостей класичної , некласичноі та 

постнекласичноі раціональності. Аналізуються світові тенденції розвитку 

наукового знання та способи його здійснення. Розглядаються особливості 

дисциплінарних міждисциплінарних та трансдисциплінарний наукових 

досліджень. Виявляються розбіжності організаціі суб’єктом науковоі діяльності у 

міждисциплінарних та дисциплінарних дослідженнях. Систематизуються основні 

чинники організації та формування трансдисципліраних дослідницьких проектів. 

Особлива увага приділяється дискурсивності та системності мислення, як навичок 

суб’єкта, а також концептуалізація знання в організації трансидисциплінарних 

дослідницьких проектів. Відбувається ознайомлення із специфікою створення та 

функціонування трандисциплінарних дослідницьких проектів. Аналізуються 

стратегії, методи та стилі суб’єктів науковоі діяльності у різноманітних наукових 

проектах. Розглядаються технології та методи сучасних досліджень. 

Кількість кредитів: 4 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів компетентностей, які 

дозволять студенту : - застосовувати в професійній діяльності знання про засади, 

розвиток і сучасний стан наукового знання та трансидисциплінарних досліджень; 

- аналізувати міркування та робити ґрунтовні смислові узагальнення, висновки; - 

викладати власні міркування послідовно, логічно, систематично та 

аргументовано; - добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з 

фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, 

впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 

Попередні вимоги: 



Студент повинен знати: засади наукової методології та отримати відомості про 

сучасні погляди на природу, наукову картину світу, визначенні місця людини в 

світі. 

Студент повинен вміти: розрізняти відмінності між точним знанням, вірою, 

думками і припущеннями. Мати уявлення про особливості природничо-наукового 

пізнання і мислення. 

Основні теми курсу: 

– Наукове знання, його особливості та специфіка формування 

– Поняття суб’єкту науковоі діяльності - Загальні закономірності розвитку 

науки 

– Історичні передумови формування суб’єкту науки, філософсько 

епістемологічний вимір 

– Взаємообумовленність емпіричної та теоретичної методології - Форми та 

методи пізнавальної діяльності 

– Суб’єкт класичної, некласичноі та постнекласичної науки 

– Особливості формування суб‘єкту міждисциплінарних досліджень -

Особливості формування суб’єкту трасдисциплінарних дослідницьких 

проектів. 

– Основи формування сучасного наукового дослідження. 

– Академічна доброчесність та відповідальність суб’єкту науковоі діяльності. 

Мова викладання: українська. 

Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 курсі ОПП «Філософія » в обсязі 

120 годин, у тому числі 60 годин аудиторних занять (30 год. лекцій та 30 год. 

семінарів) та 60 годин самостійної роботи 

Форма контролю: залік 

Викладач: к.ф.н., доц., Чайка Яна Миколаївна 

Інформація про викладача: 

http://www.philsci.univ.kiev.ua/UKR/prepod/Chaika.htm 

http://www.philsci.univ.kiev.ua/UKR/prepod/Chaika.htm

