
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Силабус курсу: 

 

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ ТА ПРОФЕСІЙНА 

ЕТИКА 

Ступінь вищої освіти: доктор філософії 

Спеціальність:  
011, 032, 033, 034, 051, 052, 053, 054, 073, 081, 102, 122, 125,  

131, 151, 152, 161, 273, 275 

Рік підготовки: 1 

Семестр викладання: Осінній (весняний для окремих спеціальностей згідно з НП) 

Кількість кредитів ЄКТС: 3 

Мова(-и) викладання: українська, англійська 

Вид семестрового 

контролю залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Автор курсу та лектор:  

д-р культурології, проф., Смоліна Ольга Олегівна 
вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові 

професор кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльності 
посада 

smolina@snu.edu.ua 

 

+38-099-349-24-

55  

Skype:  

  

324 ГК, за 

розкладом 
електронна адреса  телефон  месенджер  консультації 

 

 

Викладач практичних занять:*  

 
вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові 

 
посада 

       
електронна адреса  телефон  месенджер  консультації 

 

 

 

* – 1) дані підрозділи вносяться до силабусу в разі, якщо практичні та (або) лабораторні заняття 

проводить інший викладач, котрий не є автором курсу та лектором; 2) припустимо змінювати назву 

підрозділу на «Викладач лабораторних та практичних занять:», якщо лабораторні та практичні 

заняття проводить один викладач, котрий не є автором курсу та лектором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Анотація навчального курсу 

 

Цілі вивчення курсу: Наведені в курсі матеріали спрямовані на формування у 

здобувачів третього освітньо-наукового рівня розуміння місця 

науки в світоглядних орієнтирах людини, сприйняття науки як 

динамічного явища, що змінює свої парадигми, картину світу, 

підходи, методології. 

Принципи етики та академічної доброчесності покладено в 

основу курсу як необхідні умови якісного (а точніше, 

наукового взагалі) сучасного дослідження, 

конкурентоспроможного у світовому контексті. 

Курс створено за принципом універсальності і він може бути 

корисним аспірантам, що навчаються за спеціальностями 011, 

032, 033, 034, 051, 052, 053, 054, 073, 081, 102, 122, 125,  

131, 151, 152, 161, 273, 275, за якими в СНУ ім. В. Даля 

відкрита аспірантура 

Результати навчання: Знати: динаміку науки, її історичні та сучасні парадигми, стан 

розвитку сучасної науки, світової та вітчизняної, круг 

основних проблем; загальнонаукові методологічні підходи, 

методи, принципи; поняття «академічна доброчесність», 

«плагіат» та його види, основні етичні принципи Кодексу 

вченого України. 

Вміти: визначати актуальність обраної проблематики 

відповідно до парадигми та проблем сучасної науки, обирати 

відповідні до галузі знань та тематики дослідження наукові 

методи, уникати академічного плагіату в наукових роботах, 

бути борцем за академічну доброчесність, поводитися 

відповідно до принципів Кодексу вченого України. 

Передумови до початку 

вивчення: 

Знання з філософії та етики в обсязі бакалаврської, 

магістерської програми або рівня спеціаліст. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Мета курсу (набуті компетентності) 

 

Внаслідок вивчення цього навчального курсу здобувач вищої освіти набуде таких 

компетентностей: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

3. Здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил академічної 

доброчесності в наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності, 

неприйняття практики академічного плагіату та знання шляхів його запобігання. 

4. Здатність до критичного аналізу сучасної наукової літератури, обґрунтування та 

вибору напрямів, методів, методології наукових досліджень з обраного 

наукового напряму або галузі. 

5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Структура курсу 

 

№ Тема 
Години 

(Л/ЛБ/ПЗ) 
Стислий зміст 

Інструменти і 

завдання 

1.  Основні положення 

філософії науки. Динаміка 

науки 

6/0/4 Поняття науки. Статус науки. Основні 

критерії науковості. Форми наукового 

знання. Підходи до періодизації 

наукового знання. Переднаука. Класична 

наука. Некласична наука. 

Постнекласична наука. 

Участь в 

обговоренні 

Індивідуальні 

завдання 

2.  Загальна характеристика 

наукової теорії. Концепції 

істини в науковому 

пізнанні 

4/0/2 Поняття наукової теорії та її структура. 

Стандартна концепція наукової теорії та 

практика наукових досліджень. 

Пізнавальний статус теорії. Функції 

теорії. Поняття «істина» в науковому 

пізнанні. Концепції наукової істини. 

Участь в 

обговоренні 

Індивідуальні 

завдання 

3.  Метод і методологія 

наукової діяльності 

4/0/4 Роль і місце метода в системі 

пізнавальної діяльності. Структура 

наукового метода. Ґенеза наукових 

методів. Класифікація наукових методів. 

Участь в 

обговоренні 

Індивідуальні 

завдання 

4.  Академічна доброчесність 

та академічний плагіат 

4/0/4 Поняття академічної доброчесності: 

історія, сучасний стан. Основні 

положення концепції академічної 

доброчесності. Поняття плагіату та 

академічного плагіату. Види 

академічного плагіату. Шляхи 

запобігання академічного плагіату. 

Участь в 

обговоренні 

Індивідуальні 

завдання 

5.  Етика в науковій та 

професійній сфері 

2/0/4 Поняття про мораль та етику. Мораль і 

право, мораль і звичай: спільне та 

відмінне. Сучасна етика. Сфери 

суспільного життя, цікаві з точки зору 

етики та етичного регулювання. Етика як 

наука та етика в науці. Професійна етика: 

основні положення. 

Участь в 

обговоренні 

Індивідуальні 

завдання 

6.  Етичний кодекс вченого 

України: основні 

положення 

2/0/4 Мета, завдання та принципи «Етичного 

кодексу вченого України». Етика 

наукових досліджень. Учений як автор. 

Учений як викладач. Учений як 

консультант чи експерт. Учений як 

громадянин. 

Участь в 

обговоренні 

Індивідуальні 

завдання 

 

 

 
 

 

 

  



 

Рекомендована література 

1. Аксютіна А.В., Нестерцова-Собакарь О.В., Тропін В.В. та ін. Інтелектуальна 

власність: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / За заг ред канд. юрид. наук, 

доц. НестерцовоїСобакарь О.В. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – 

140 с 

2. Бралатан В. П., Гуцаленко Л. В., Здирко Н. Г. Професійна етика. Навч. посіб.– К.: 

Центр учбової літератури, 2011. – 252 с 

3. Етичний кодекс вченого України. НАН України, 2009. 

4. Закон України «Про авторське право та суміжні права» URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text 

5. Кравець В. Р. Право інтелектуальної власності (у запитаннях і відповідях) : навч. 

посіб. / В. Р. Кравець, В. Г. Олюха. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 264 с. 

6. Навчальний посібник з курсу „Професійна етика вищої освіти” для осіб, що 

навчаються в магістратурі за спеціальністю «Педагогіка вищої школи». / А.П. 

Алексеєнко, К.І. Карпенко, Л.О. Гончаренко, В.В. Дейнека. – Харків: ХНМУ, 2015. 

– 77 с. 

7. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч. 

закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. 

О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. — 696 с. 

8. Семків В. О., Шандра Р. С. Інтелектуальна власність : підручник для студентів 

неюридичних факультетів / В. О. Семків, Р. С. Шандра. – Львів: Галицький друкар, 

2015. – 280 с. 

9. Філософія науки : підручник / І. С. Добронравова, Л. І. Сидоренко, В. Л. Чуйко та 

ін. ; за ред. І. С. Добронравової. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2018. – 255 с. 

 

Додаткова література 

1. Завьялова М. П. Методы научного исследования: учебное пособие. – Томск: Изд-во 

ТПУ, 2007. – 160 с. 

2. Микешина Л.А. Философия науки: Современная эпистемология. Научное знание в 

динамике культуры. Методология научного исследования : учеб. пособие / 

Л.А. Микешина. — М. : Прогресс-Традиция : МПСИ : Флинта, 2005. — 464 с. 

3. Профессиональная этика инженера: Опыт коллективной рефлексии для 

магистр(ант)ов и профессоров: коллективная монография / под ред. В.И. 

Бакштановского; составители А.Ю. Согомонов, М.В. Богданова. – Тюмень: НИИ ПЭ 

ТИУ, 2018. – 246 с. – (Библиотека журнала «Ведомости прикладной этики». Выпуск 

1). 

4. Учебник по инженерной этике URL : 

https://coderlessons.com/tutorials/akademicheskii/izuchite-inzhenernuiu-

etiku/inzhenernaia-etika-moralnye-problemy 

 

Методичне забезпечення 

1. Текст лекцій з дисципліни «Філософія науки та професійна етика» (для аспірантів 

спеціальностей 011, 032, 033, 034, 051, 052, 053, 054, 073, 081, 102, 122, 125, 131, 151, 

152, 161, 273, 275») / Укл.: О.О.Смоліна. – Сєвєродонецьк: СНУ ім В. Даля. 

електронне видання. 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text
https://coderlessons.com/tutorials/akademicheskii/izuchite-inzhenernuiu-etiku/inzhenernaia-etika-moralnye-problemy
https://coderlessons.com/tutorials/akademicheskii/izuchite-inzhenernuiu-etiku/inzhenernaia-etika-moralnye-problemy


 

Оцінювання курсу 

За повністю виконані завдання студент може отримати визначену кількість балів: 

Інструменти і завдання Кількість балів 

Участь в обговоренні 20 

Тести 25 

Індивідуальні завдання 25 

Залік 30 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання студентів 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно 

 

 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Політика курсу 

Плагіат та академічна 

доброчесність: 

Студент може пройти певні онлайн-курси, які пов'язані з 

темами дисципліни, на онлайн-платформах. При поданні 

документу про проходження курсу студенту можуть бути 

перезараховані певні теми курсу та нараховані бали за 

завдання. 

Під час виконання завдань студент має дотримуватись 

політики академічної доброчесності. Запозичення мають бути 

оформлені відповідними посиланнями. Списування є 

забороненим. 

Завдання і заняття: Всі завдання, передбачені програмою курсу мають бути 

виконані своєчасно і оцінені в спосіб, зазначений вище. 

Аудиторні заняття мають відвідуватись регулярно. 

Пропущені заняття (з будь-яких причин) мають бути 

відпрацьовані з отриманням відповідної оцінки не пізніше 

останнього тижня поточного семестру. В разі поважної 

причини (хвороба, академічна мобільність тощо) терміни 

можуть бути збільшені за письмовим дозволом декана. 

Поведінка в аудиторії: На заняття студенти вчасно приходять до аудиторії відповідно 

до діючого розкладу та обов’язково мають дотримуватися 

вимог техніки безпеки. 

Під час занять студенти: 

− не вживають їжу та жувальну гумку; 

− не залишають аудиторію без дозволу викладача; 

− не користуються мобільним телефоном (та іншими 

пристроями) та навушниками для прослуховування 

(споживання) будь-якого контенту (інформації); 

− не заважають викладачу проводити заняття. 

Під час контролю знань студенти: 

− є підготовленими відповідно до вимог даного курсу; 

− розраховують тільки на власні знання (не шукають 

інші джерела інформації або «допомоги» інших осіб); 

− не заважають іншим; 

− виконують усі вимоги викладачів щодо контролю 

знань. 

 

 


