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ВСТУП
1.Мета дисципліни –надати студентам знання проблематики філософського,
світоглядного, методологічного та етичного характеру стосовно сучасної науки, зокрема
біології, соціокультурного та цивілізаційного впливу науки та надати вміння аналізувати
філософські виміри фундаментальних проблем науки та дослідницьких практик.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1. Успішне опанування курсів «Філософія»,
2. Знання теоретичних основ фахових дисципліни ___________
3. Анотація навчальної дисципліни / референс:
Навчальна дисципліна«Філософські проблеми сучасного природознавства» є
дисципліною, що забезпечує отримання загальних компетентностей випускниками
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Програма навчальної
дисципліни складається з 1,5 кредитів ECTS та двох змістових модулів. Заключна форма
контролю – іспит. Навчальна дисципліна знайомить студентів з основними структурними
підрозділами сучасної філософії науки та філософії біології, презентує сучасну науку як
багатовимірний феномен, роль науки в пізнанні та суспільстві, висвітлює концептуальні
структури сучасної науки, надає знання вагомих філософських проблем сучасної біології
та біотехнологічних практик, проблем етики науки та біоетики.
4. Завдання (навчальні цілі) –
-

познайомити студентів з концептуальним баченням науки в межах філософії науки
- сформувати цілісне уявлення про науку в її пізнавальних, соціокультурних та
культурно-цивілізаційних площинах,
- представити структуру сучасної філософії біології та її проблемний спектр,
- надати знання з етики сучасної науки та етики біологічних досліджень
-

сформувати уявлення про особливості наукового пізнання в межах класичної
та сучасної науки

5. Результати навчання за дисципліною: (описуються з детальною достовірністю для розробки
заходів оцінювання)

Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4.
автономність та відповідальність)

Код

Методи
викладання і
навчання

Результат навчання

Методи оцінювання

Відсоток у
підсумковій
оцінці з
дисципліни

Знати:
1.1 Основні аспекти філософського Лекція,
осмислення
науки
як
багатовимірного
феномена. самостійна
Особливості сучасної науки як робота
процесу
пізнання.
Поняття
полідисциплінарності,
міждисциплінарності
та
трансдициплінарності.
Сучасні

Тест
підготовка 3
реферату

вияви практичної функції науки в її
соціокультурниї та цівілізаційних
впливах. Взаємовплив науки та
культури. Світоглідні можливості
фундаментальних
результатів
наукового пізнання

1.2 Предмет сучасної філософії науки.
Причини
виникнення
та
проблематику класичної філософії
науки. Трансформації предмету
філософії науки у відповідь на нові
проблеми в розвитку науки.
Сучасні концептуальні варіанти
філософії науки. Проблематику
філософії
науки
(світові
та
вітчизняні дослідження)
1.3 Предмет та проблематику сучасної
філософії
біології
як
галузі
філософії
науки.
Специфіку
філософії біології як галузі знання
про
складні
самоорганізованілюдиновимірні
системи,
що
здатні
до
саморозвитку.
Мету
та
дослідницькі завдання філософії
біології.
Особливості
постнекласичного дослідження в
біології.
Проблематику
філософського характеру в біології
21 ст.
1.4 Центральні філософські проблеми
теоретичної біології – проблему
сутності живого та проблему
еволюції живого. Історичні та
сучасні концептуальні варіанти їх
розв’язання. Новітні філософсько1.5 світоглядні проблеми біології 21.

лекція,
самостійна
робота

Предмет та проблематику етики
науки. Основні поняття етики
науки та етичні проблеми сучасної
біології Поняття етосу науки, його
Етичні
проблеми
1.6 вимоги.
сучасного
біологічного
досілдження..
…………………………………….

Лекція, семінар,
самостійна
робота

тест
підготовка 3
реферату

Лекція, семінар, підготовка реферату 3
самостійна
робота

лекція, семінар, Тест,
підготовка 3
самостійна
реферату
робота

Лекція, семінар,
самостійна
робота

Структуру науки як пізнавальної
діяльності. Структуру наукових
досліджень, поняття емпіричного
теоретичного,
методи
1.7 та
емпіричного
та
теоретичного
дослідження та форми наукового Лекція, семінар.
знання. Факт, індукутивний закон, Самостійна
робота
ідея, гіпотеза, теорія, концепція.
…………………………………….
Методологічні
складові
філософських проблем науки.
Сучасні проблеми біологічного
пізнання
методологічного
характеру. Перспективні підходи
біологічного пізнання: системний,
голізм,
еволюціонізм,
синергетичний підходи в вивченні
біологічних систем. Проблема
побудови
єдиної
теоретичної
біології
та
концептуальнометодологічні
варіанти
її
вирішення
Вміти:

3

2.1 виявляти філософську складову
фундаментальних
проблем
сучасної
науки,аргументовано
представити основні функції науки
в суспільстві,
виокремлювати
особливості
сучасної постнекласичної науки.

Лекція
семінар,

2.2 розкрити філософські складові
теоретичних проблем біології та її
дослідницьких практик,
філософські аспекти
соцйіоцивілізаційних проблем,
спричинених NBIC-системою
технологій.

Лекція
семінар,
самостійна
робота

+

самостійна
робота

+ тест

2

2.3 аргументувати роль етики науки в Лекція, семінар. тест
наукових дослідженнях, розкрити самостійна
зміст та регулюючі впливи
робота
принципів етосу науки на взаємини
учених

2

2.4

………………………………………
Представити особливості
наукового пізнання на
постнекласичному етапі,
характерні риси постнекласичної
біології, проаналізувати

Лекція, семінар,
самостійна
робота

особливості сучасних
концептуальних варіантів
теоретичного представлення
сутногсті та розвитку живого.
підготовка реферату 2

Автономність та
відповідальність:
4.1 здатність працювати автономно

лекція,
семінар,
самостійна
робота

4.2 здатність до пошуку, оброблення та
аналізу інформації з різних джерел

підготовка реферату 4

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)
Результати навчання дисципліни
1.1 1.2 2.1 2.2
Програмні результати навчання

7. Структура курсу. Курс «Філософські проблеми сучасного природознавства»
складається з 2-х частин. 1 – «Образ науки в сучасній філософії» 2 – «Структура та
особливості наукового пізнання».. Аудиторні заняття у кількості 24 годин передбачені у
формі лекцій (14 год) та семінарів (14 год). Форма контролю роботи – усні відповіді,
експрес-контролі, тести. Самостійна робота, запланована у обсязі 10 годин. Формою її
контролю є підготовка реферату.
8. Схема формування оцінки:
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки –
результати навчання (знання 1.1 – 1.3), що складає 40% від загальної оцінки та
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3);
(комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60%
загальної оцінки.

8.1 Форми оцінювання студентів: (зазначається перелік видів робіт та форм їх контролю /
оцінювання із зазначенням Min. – рубіжної та Mах. кількості балів чи відсотків)
- семестрове оцінювання:
1. тести на лекціях

(мах. 4 балів, міn. 2)

2. усні відповіді на семінарах(мах. 6 балів за один, міn. 2 балів за один)
3. підсумкова контрольна робота (мах. 20 балів, міn. 10)
- підсумкове оцінювання (у формі іспиту)

Тести на лекціях проводяться у формі експрес-контролю або відповіді на відкриті
питання. Усні відповіді готуються у відповідності з питаннями семінарів.
Реферат оцінюється, виходячи з компетентностей, проявлених студентом на основі
його самостійної роботи.: здатності до автономної роботи та вміння шукати
інформацію та послуговуватися нею.
Теми рефератів дані в інформаційному додатку, а також можуть бути
сформульовані
студентом самостійно, виходячи з програми. Використання
матеріалу з різних тем заохочується додатковими балами. Студент може
підготувати більше, ніж один реферат.
Підсумкова контрольна робота є письмовою відповіддю на питання тесту.
Екзаменаційна роботу – у вигляді тесту.

- Підсумкове оцінювання у формі іспиту (підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 33
балів), яка визначається як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру.Іспит
проводиться у формі письмових відповідей на питання тесту. Порядок та система оцінювання
зазначається у робочих навчальних програмах дисципліни.) (Наприклад)
Семестрова кількість балів
Мінімум
Максимум

8.2

40

ПКР(підсумкова контрольна робота)чи/абоіспит
20

60

Підсумкова оцінка
60

40

100

Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації
передбачених робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням, у
тому числі, результатів навчання, опанування яких перевіряється конкретним
оцінюванням).

Шкала відповідності
Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail

35-59

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
дисципліни / Fail

0-34

Зараховано / Passed

60-100

Не зараховано / Fail

0-59

Структура навчальної дисципліни:
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№

Назва лекції

Кількість годин

п/п

лекції

семінари С/Р

Змістовий модуль 1 Образ науки в сучасній філософії
1
2

Тема 1 Наука як предмет філософського осмислення
Тема 2. Філософія біологіїяк розділ сучасної філософії науки

4
6

4
6

2
2

3
4
Модульна контрольна робота 1

5

Тема 3. Структура наукового пізнання

2

2

4

6

Тема 4. Методологічні виміри наукових проблем

2

2

2

14

14

10

10

11
Підсумкова модульна контрольна робота
ВСЬОГО
[1]

Загальний обсяг год. , в тому числі:
Лекцій – 14 год.
Семінари – 14 год.
Самостійна робота - 10 год.
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