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Mета тa зaBДaпня Дисциплiни
Meтa кypсy: Мeтolo BиBчeння кypсy фiлocoфiТ' як оклaдoвoi oсвiтньo-

нayкoвoi прoгpaМи aспipaнтypи е oвoлo,цiння aспipaнтaми зaгЕrльнoнayкoBиMи
(фiлoсoфськими) кoмпетeнTlloстяМи cистеМнoгo нayкoвoгo свiтoглядy, нayкoвoi
мeтoдoлoгii i пpoфеоiйнoi eтики, oсМислeннЯМ ryмaнiсти.rнoТ poлi вueнoгo в
нaцioнaльнoмy i глoбaтriзoвaнoМy свiтi, ствopeння ними iнтeлектyaльнoгo
кaпiтarry, неoбхiднoгo,цля poзBиTкy yкpaiнськoгo сyспiльствa.

oвoлoдiння фiлoсoфiero як oсoбливolo нayкoBolo систeмolo' якa
oпеp}.ючи кaтeгopiaльниM aпapaтoМ нaйвищoгo piвня aбсщaктнocтi, здaTнa
yЗaгaJIьIIIoBaти тa фopмyлroвaти нaйбiльшr зaгaльнi зaкoни poзBиткy oб'ективнoi
pеaльнoстi, BизнaчaTиоя зi змiстoм тa poляMи оyб'ективниx чинникiв y тBopчoмy
нayкoBoМy i coцioкyльтyplroмy llpoцeсax. Cy,racнa фiлoсoфiя € yзaгaJIЬI{енoю
дyМкolo лIодcтBa' щo гpyIITyетЬсЯ Еa тeoprтиЧниХ нaдбaнняx, здoбyтих y лонi
кoжнoi нaцioнaльнoi фiлoсoфii. oснoвoю оYчaснoi фiлoсoфii е зaгaльнoлroдськi
пpiopiтeти i цiннoстi. Фiлoсoфii як сфеpi дyxoвнoi свoбoди пpитaМaнне poзмaiття
пi,цxo,цiв, мeтoдoлoгiй' Tеopетичних пoбy,Цoв.

Фiлoсофiя слyгye й пoтyжним метoдoлoгiчниM д)кepелoM. Tyт, з o.цнoгo
бoкy, фiлoсoфiя е TеopeTичIIиМ oбrpyнryвaнням змiсry Ta xaрaкTepy

фyнкцioнyвaнIrl MеToдy' a з iнrпoгo фiлoсoфiя с rpyIrToBIIиМ oсMислeEняМ

феноменy нayки, peфлекоiеro зaсa,ц ЕayкoBoгo ,цoслi,цженIIя Ta зaстoсyвallн,l
знaння для стBopення пpoгрaМ оoц1€rльнoгo poзвиткy сyопlлЬсTBa.

I, нaйгoлoвнirпe, фiлocoфiя пoотae як ,Цyхoвнiсть. Cyть фiлoоoфii як
дyxoBl{oст1 пoлЯгae B ствopeннl 1 oсягненн1 нeю оoц1€lлЬниx l.цeaJllв' пapaдигМ
oоoбистiснoгo i сycпiльнoгo пpoгprсy' зaсaд фopмyвaння кpеaтиBrroстi в лтoдинi.

Poбoчa ПpoгpaМa мiстить BитЯг з нaBЧaлЬнoгo пЛal{y, Мe.ry Bивчeння,
кoМпетентtloстi, якi мaе здoбyти aспipaнт, пpoгpaмнi pезyЛЬTaTи нaвнaння, дaнi
щодo BикЛaдaч1в' зMlcT кypсy' темaтикy пpaкTичних зaIIяTь' BиMoги дo
Bикoнaння iндивiдyaльнoгo зaBдaнIIя' шкaлy oцiнtoвaння знaнь' вмiнь тa IIaBичoк
aопipaнтa, poз'яснeння .цеЯкиx aспeктiв opгaнiзaцiT нaBЧaJIьнoгo пpoцeоy' cписoк
нaBчaJlьIlo-Метoдичнoгo зaoeзпеченI]Я' д}кrpеЛ тa лlTеpaTypи для п1дгoToBки дo
пpaктич}lих зaняTь тa викoнaIIHЯ iндивiдyaльнoгo зaв.цaння. Aбсoлtoтнy
бiльrпiоть пoзицiй зi спиокy poзмiщенo нa oсвiтньoмy оaйтi кHУБA aбo ж зa
uiсю aдpeсoю мiстяться пoсилaнFIЯ нa цi джepелa тa лiтeparypy в iнтepнeтi.
Taкoж пpoгpaмa мiстить oснoвнi пoлo)кeнЕ{я щoдo пoлiтики aкa,цeмiчнoi
дoбpo.rеснoотi тa пoлiтики вiдвiдyвaнoстi зaнять.

Кoмпетeнтпостi aспipaнтiв, щo фopмyк)ться B pезyльтaтi зaсвoсllня
Дисциплlни

Iнтегpaльнa
Кoмпeтентнiсть(IК)

IК Здaтнiсть пpoдyкyвaти новi iдеi, poзв'язувaти
кoмплeкснi пpoблеми в гaлyзi apxiтектypи тa
бyдiвництвa в сфepi бy,ЦiвниЦтвa i цивiльнoi iнжeнеpii
тalaбo дослi.цницькo-iннoвaцiйнoi дйльнoстi'
зaсToсoвyвaти метoдoлoгiтo нaщoвoi тa педaгoгiянoi
дiяльнoстi, a тaкoх( пpoвoДиTи влaсне нayl(oBе
дoслiджeння, prзyлЬтaти якoгo МaIoTЬ IrayкoBy IloBизIly'

Ta пDaктичIIr зцaчеIlня.



Зaгaльнi
кoмпетентнoстi (ЗК)

ЗК01. Здaтнicть дo aбcтpaктнoгo миcлення, aналiзy
оиЕтезу IIoBиx тa кoМплeксних iДей.

3К02. Здaтвicть дo сaмoстiйнoгo пoшryкy, oбpoбки тa
aншiзy iнфopмaцii з piзних джеprJI' фopмyrпoвaти тa
oбrpyнтoвуъaти нaщoвi гiпoтез, пpoвoдити тa yпpaвJlяти
aктуaлЬними нayкoвиМи дoслiдженнями iнrroвaцiйнoгo
хapaктеpy.

ЗК03. Здaтнiсть пpaцIoBaти в мiжнapoднoмy кoнтeкстi
rraд iдептифiкaцiсro aкryaльних нayкoвих пpoблем,
гeнеpyBaти нoвi кpeaтивнi iдеi. зaстoсoвyвaти
нeстандapтнi пiдxoди дo виpirпeння склaдниx i
нетипoBих зaвдaнь з дolpиМaнням пpийнятиx в
нayкoвoмy cвiтi клтoчoвиx зaоaд пpoфесiйнoi етики,
МopaЛьнo-eтичIlих нopм тa мiжкyльтypних цiннoстей.

ЗК04. Здaтнiсть poзpoбляти iнrroвaцiйнi нaщoвi пpoсктl,r
впpoвa,цх(yвaти ix тa щpaвляти ними, взaeмодiяти в
кoлeктивi' вияBJUIти лiдеpськi здiбнoстi пpи викoнaннi,
деМoнстpyючи rp1тrтoвнi зншrня тa poзyмiння
фiлoсoфcькoi метoдoлoгii нaщoвoгo пiзнaння.

Фаховi кoмпетeнтнoстi
спецiaльнoстi (ФК)

Фк01. З'цaтнiсть ,цo cиcтеMl{oгo aнaлiзy свiтoвoi
нa1кoвo-теxнiтнoi iнфоpмaцii, з фopмyлIoвalrняМ
виоrroвкiв вi.цпoвiДrro дo цiлeй дoолiджеrrня в cфepi
бyДiвництвa тa цивiльнoi iнясeнepii.

ФК02. Здaтнicть opгaнiзoB}'вaтИ тa уIJpaBII'rTИ Ila).кoвo.
пpофеоiйними видaми дiяльнoстi iз зaстocyвal{I{'IМ
iнтегpoвaнoгo знaння i poз1ъliння iншrих с1тлiжниx
iнженеpних диcЦиплiн, бepy.rи нa ceбе вiдпoвi,цaльпicть
зa peзyльтaTи пpийнятих pirпeнь.

Пpoгрaмrri рeзYльтaTи нaвчaпня (ПPH)
ПP01. ЗдaтцiстЬ пpoдеМoнcтpyвaTи зIIaпIUI тa poзyмiння фiлoоoфськoi мeтoдoлoгii
нayкoвoгo пiзнаяня, псиxoлoгo.педzlгoгiщlих aспектiв пpoфесiйнo.нayкoвoi дiяльнoстi,
влaсний нaщoвий свiтoгляд тa мopaльHo-кyльтypнi цiннoстi.
ПP02. Здaтнiсть пpo.цеМoнстрyвaти глибинlri оистемпi знaння i poзyltiння вiтчизняrroгo тa
зapyбiжIroгo нayкoвoгo .цopoбкy тa пpaктичногo дoовiдy, суraсI{oi метoдолoгi.lнo-
МeToдитп{oi бaзи пpoBедеtIIIJI нa1кoвих дocлiджепь y Цapинi бyдiвниЦтвa.
ПP05. Bмiння BИЯBЛ'|^Г|4 зв,язки мiж сyчaсними нa}.кoBими кoнцeпцiями в с}T{i)к}tиx
пpедмeп{иx сфepaх, вмiння пepеоцiнювaти вже iонyю.ri знaння i пpoфеоiйнi прaктики.цля
oбтpyнтyвaння нoвI[x TеopетичI{Еx тa пpaктичI{их pекoмeндaцiй .цля poзв'яз)ъzц{ня
Ea}кoвo-пp.lкTиiпlих зaдaч B oблaотi Tеopетичних дocлiджeнь, зacтocoвyвaти iх в сфеpi
бy.ЦiвниЦтва тa цивiльнoi iнжeнepii.
ПP07. Зtraння тa poзyмiння тeopeтиЦlих зaсaд cтвopel{I{я tloвиХ бy.Цiвельпtтх мaтepiaпiв'
кoнстpyкцiй, poзpoблeнвя нoвих теxlloЛoгiй, yдoскoнaлення oргaнiзaцii бyлiвельнo.
Мo}IтzDкIIиx пpouесiв, щo пoв.язaнi зi спopyДжeнням' pекoнсlpyкuiсro. pеcтaвpaцiсro,
prМoIIтoM бyдiвeль, спopyд i кoмплекciв, y тoмy uислi B oсoблиBиx yl\{oBzrх.



ПP09.Знaннятapoзуъ , t iнняпpинцип iвсТвopeння i@
poзpaх}Цкy Ta eкcпepиМеIlтaльниx доcлiджeнЬ спopyд)кeниx' вiднoвлених тa пiдсилених
кoпсщщцiй, вл.lIIITyв.u{Ilя iнженepних Mеpeж' пpoсктyвaння тa виpoбництвa бyдiвельниx
мaтepiaлiв, вoлoдiти Tеoprтичнo.МeToдолoгitними бaзиcaми пpoсктyBaIIня й opгaнiзaцii
теxнoлoгiчниx пpoцeсiв' щo нaйбiльпr пoвнo вpaхoв5пoть cпeцифiкy впливiв зoйilIlнuo.o

пoBaгy 'цо plзIloMal{lтнoстl тa МyлЬTикyЛьтщнoотi в пoeднaннi з вoлoдiнням пеpeдoвиMи
MетoдикtlMи викJIaдaння y вищiй шкoлi i пoстiйниM сllмoвдocкoнaлеI{I{яМ пpoфeсiйнoгo тa

пcихoлогiчтroi сYмiснocтi тa етики

Пpогpaмa пaBчaлЬнoi Дисциплiни
Пpoгpaмa нaвчaЛьнoi Дисциплiни

Moдyль 1. Фiлoсoфськi тa наyкoвi пapaдигми N{исЛенпя.

Teмa 1. Лroдинa-свiт-кyльT}рa-фiлoсoфiя.

Teмa 2..{aвнiй cBiT тa дoбa eBpoпейсЬкoгo сepедньoвiччя'

Teмa 3. fioбa мoдеpнy тa пoотMoдеpнa фiлoоoфiя.
Tемa 4. oсoбливoстi фiлoсoфii УкpaiЪи.

Moдyль 2. Фiлoсoфiя як oптoлoгiчнa тa MетoДoлoгiчЕa oснoвa

дoслiдясення.

Teмa 5. Пpoблемa бyття (oнтoлoгiя).

Teмa 6. Пpoблeмa д1,хoвнoгo.

Т eмa 7 . Фiлoоoфiя оyспiльствa.

Teмa 8. Фiлoсoфiя пiзнaння.

Moдyль 3. Фiлoсoфськi сMисЛи сoцiaльнo-кyЛьTyplrиx пpaктик

Tемa 9. Фiлoсoфiя нayки i Тexl{iки.

Tемa 10. Фiлoсoфiя eкoлoгii.

Tемa 11. Фiлoсoфiя глoбaлЬниx пpoблeМ сyraонocтi.

Темa 12. Етикa вченoгo.

нayкoвoгo



. l е]ttи киx Заllя' l.ь

]ф
Haзвa тeми Кiлькiсть

гo.цин
t . Tемa 1. Фiлoсoфiя в сиcтeмi кyльтypи. 2
2. Teмa 2. Пpoблеми с]"raснoi свiтoвoi фiлoсoфii. 4

Teмa 3. Укpaiнськa фiлocoфiя: мин1ъrпicть i сьoгo,цeння.. 2
4. Tемa 4. Фiлocoфськa aнтpoпoлoгiя тa aкоioлoгiя лloдоькoгo бyгтя.
5. Tемa 5. Пpoблeмa cвiдoмoстi y фiлocoфii (фiлocoфiя cвiдoмoстi). 2
6. Teмa 6. Фiлocoфiя пiзнaння. 2
1. Teмa 7. Фiлocoфiя кvльтypи i нaуки. 4
8. Tемa 8. Coцia:lьнa фiлocoфiя тa фiлoсoфiя iстopii. 4
9. Teмa 9. Фiлoсoфiя глoба"'rьних пDoблеM сvчaснoстi. 4
10. Tемa 10. Етикa вченoгo. 2

Paзoм 30

2. Tемtц сеlltiнa

IнДивiДyальнi зaвдaння.
l. Bикoнaння pефеpaTy зaГaJIьIIиM oбсягoМ oдин Дp.apк. нa oбpaнy тeМy з

pекoМендoBalloгo пеpeЛiкy TeМ ( зpaзoк BикoIIaння дo.цaеTьcя).
2. Пi,цгoтoвкa нayкoвиx пoвiдoМлelrь щoдo зaдal{иx TeМ пpaктиrIIIих зaIUITь' тa

BисTyпи нa пpaкTичIlих зaн,lттяx.

3' Пiдгoтoвкa дo iспитy.

Meтoди нaвЧaння.

Пpи виклaдaннi .цисциплiни зaсToсoвyоTься слoBeсIli тa нaoчIIi.

Cлoвeснi i нaoчнi BикopиоToByIoTЬся пiд чaс лекцiй' пpaктиrll{i пpи

пpoведelrнi пpaктиЧних poбiт.

Пiд чaс пpoBеденнll лекцiй викopисToвyюTься Taкi слoBeсIIi Meтoди як:

poзпoвiдь' пoяснeнн,l тa нaoчнi Mетoди: iлtoстpaцiя, демoнстpaцiя.
Пеpед пpoвeденняМ пpaктичних poбiт виклa,цaчеM пpoвoдяться

кoнсyлЬтaц11: всTyпн1' IIoToчн1' п1ДсyMкoBl.

Пi.ц чaс пpoвeдrнЕя пpaктичниx poбiт зaотocoвyloTЬcя: слoвeснi бeci.ци:

BстyпЕi' пoтoчнi' peпpo.цyктивнi (вiдтвopeнa pепpoдyкцiя як зaсiб пoBTopeнIrя

3.Caмoстiйнa
Ne
з/тt

Haзвa тeми Кiлькiсть
гoдин

oпaнvвaння лекцiйним мaтeоiалoм 20
2 Пi.цгoтoвкa дo пpaкTитп{их зaнять тa iндивiдyaльнoi poбoти пiд

кeрiвництвoм BикJIa.цaчa
20

3 Bикoцaння iндивiДуaльнoгo зaвдaння 20
+ Poбoтa з лiтepaт},lэolo тa елeктpoнними нoоiями 15

Усьoгo гoлип / э

гoтoBиx зpaзк1в aoo poooTa зa гoToвиМи 3paзкaМи,' пlдс).МкoB1.



I] oлiтикa щoдo aкaДе ,ti.rнoi дoбpouеснoстi
Tексти iндивi.цya;rьниx зaBдaI{Ь (в т.u. y paзi, кoли Boни викoнyloтЬся y

фopмi пpeзентaцiй a6o в irrrпих фopмax) пеpевipяroться нa плaгiaт. ,Цля цiлeй
зaxистy iндивiдyальнoгo зaBдaI{ня opигiнaльнiстЬ TeксTy Мar склaдaTи IIе MeIIIIе

70Yo. Bvткtlтoчeння cтaнoBJIяTь Bипaдки зapaxyBalrня гryблiкaцiй aспipaнтiв y

мaтepiaлaх нayкoвих кoнфеpенцiяx тa iнrшиx нayкoBиx збipникax, якi вже

пpoйurли пеpевipкy нa плaгiaт.
Cписyвaння пiд нaс TeотyBaння тa iнrпиx oпиTyBaнь, якi пpoвoдяться y

письмoвiй фopмi, зaбopoнeнi (в т..r. iз Bикopистaнням мoбiльниx дeвaйсiв). У

paзi виявлення фaктiв списyвaння з бoкy сTyдrЕтa 81н oтpиМyr 1IIше зaBдaEIIя.

Пoлiтикa щo.цo BЦBiдyBання
Aспipaнт, який пpoпyотив ayдиTopl{е зaняття з пoBa)книx пpиlIиII' Mae

пpoдеМoнстpyвaти BикJIaдaчy тa :яaДaT't дo дrкaнaтy фaкyльтeтy (вiддiлy

.цoктopalrтypи i aспipaнтypи) дoкyмент, який ЗaсBi.цчyе пp!нини пpoпyскy.

Aспipaнт' який пpoгryстив лeкцiйне зa'g.ЯTtЯ, пoвиI{eн зaкoнсIIeкTyBaTи

змiст цьoгo зaнJITTя тa пpoдeМoнстpyвaTи кoнспeкт BикJIa,цaчy дo cкЛaдal{ня

екзaМeнy.
Aспipaнт, який пpoгrycтив пpaктичнe зaня.гтя, IIoBиIIeн зaкoнспeктyBaти

джepеЛa, якi бyли визнaчeнi виклaдaчeМ як oбoв'язкoBi .цЛя кoнопeктyBaIIн,I, тa

пpo,цеMollстpyвaTикoнспекTBикJIaдaчy,цoоклaдaнняекзaМeнy'aтaкo)кBикoнaTи
iндивiдyaльнe зaBдaння' якщo йoгo викoнaння бyлo пеpeдбa.reнe плaЕoМ зaIIяTTя.

Зa oб'ективниx пpичин (xвopoбa' мiжнapoдне стa}кyBaIIнЯ Toщo) }IaBчaнIr,I

Moхe вiдбyвaтиcЬ B ol{-Лaйн фopмi зa пoгoдя(енняМ iз кepiвникoм кypсy.

Mетoди кoнтрoЛя
oснoвнi фopми }дIaсTi aспipaнтiв y нaв'raльнoNIy пpoцесi, що пiдлягaтoть

пoтoчIIoMy кoнтpoлю: Bистyп нa пpaкTичIIих зaЕятTяx; дoпoBIlенItя' зaпитaння.цo

BистyIIaючoгo' pецензiя I{a Bистyп; yЧaстЬ y диcкyсiяx; aнaлiз пеprшoдх(epeл;

писйoвi .u"дu""" (тeстoвi, iндивiдyaльнi poбoти y фopмi pефеpaтiв); тa iншri

письмoвi poбoти, oфopмленi вiдпoвiднo дo виMoг. Кoжнa TeМa кypсy' щo
BиI{есенa нa лекцiйнi тa пpaктиянi зaнятгя' вiдпpaцьoвyeться aопipaнтaм*l' у тiil

чи iнтцiй фopмi, нaве,ценiй вище. oбoв'язкoBa пpисyтнiоть нa лекцiйниx

зaнЯT.tях, aктивнiсть BтIpoдoBж сеMeстpy' вiдвiдyвaння/вiдпpaцтoвaння yсiх

оeМiнapоькиx зaнять' BикoIIaння iнtпиx ви.цiв poбiт, пеpедбaчениx т{aBч€tJIЬниМ

плaнoМ з цiсi ,цисциплiни.
Пpи oцiнroвaннi piвня знalrЬ aспipaнTa aншIiзy пiдлягaroть:
- xapaкTepиотики вiдпoвiДi: цiлiснiсть' пoвI{oтa'

oбгpyнтoвaнicть' пpaBилЬнiстЬ ;
- якiстЬ зЕaнь (стyпiнь зaсBoсEня фaктиvнoгo

ocМисJlelriсть, глибинa, пlyчкiсть, дieвiсть, сиотeмнiсть, yзaгальнeнiсть, мiцнiсть;
- стyпiнЬ офopМoвaнoстi yмiння пoe.цIIyBaти тropiтo i пpaктикy пiд чac

poзглядy оитyaцiй, пpaкTичних ЗaB.цaнь;

лoг1чн1сть'

мaтеpiarry):



- piвенЬ Boлo.цiнtlя poзyМoBиMи oпepaцiяMи: BМiI-tня aнaЛiзyBaTи'
синтeзyBaTи' пopiвнтoвaти, aбсщaryвaти' yзaгaльнюBaТИ, poбИTkl висIIoBки з
пpoблeМ' щo poзгля.цaloTЬcя;

дoсвiд твop.roi дiяльнoотi: yмiння в;ИЯBЛя.|LI пpoблеми, poзв'язyвaти
ix, фopмyвaти гiпoтези;

сaмoстiйнa poбoтa: poбoтa 3 I{aBчЕlлЬнo.МeToдичнoю' нayкoBolo'
дoпoмiжнoro вiтчизнянoro тa зapyбiжнoro лiтeparyporo з питaнЬ' щo
poзглядaються' yмiння oтриMyвaTи iнфopмaцiro з piзнoмaнiтниx дх(еpeл
(тpaдицiйних; опецiaльниx пеpioдинниx BИДaНЬ'' ЗMI, Internet тoщo).

Tестoвe oпиTуBaIIня Мoтtе пpoBoдитисЬ зa oдниМ a6o кiлькoмa
змiстoвими МoдyляMи'

Пiдсyмкoвий кollTрoль здiйснloеться пiд vaс пpoBедення зaлiковoi сeсii з
}?axyвaнняМ пiдсyмкiв пoтoчнoгo тa MoдyлЬнoгo кoнщoлIo. Пiд чaо
сeMecTpoBoгo кoнтpoлIo вpaxoвyloTьоя peзyльтaти здa.ri yсix видiв нaв.raльнoi
poбoTи згiднo зi стpyкTypolo кpeдитiв.

oцiнroвaння пpoBoдиTЬся зa l00-бaльнoю пIкaлoю. Учaсть в poбoтi
Bпpo.цoв)к сeмeстpy - l00.

Фopмa пiдоyмкoвoгo кoнтpoлЮ _ Екзaмен.
Бали нapaxoв).IoTьсЯ зa нaсTyпIlиМ спiввiднorпенням:
- сеMiнapськi зaвдaння 40Yo ceмecтpoвoi oцiнки;
- iндивiдyaльнa poбoтa 20 Yo ceмecтpoвoi oцiнки;
. Мoдyльний кoнтpoль -40% ceМеотpoвoi oцiнки.

Poзпoдiл бaлiв, якi oтриll{yк)ть аспipaпти
Пoтoчне тeстyвaння тa оaмoотiйнa poбoTa Cyмa

M1
М1 NI2 Mз P"ф. Cеместp. кol{тpoль.

Екзaмeн
10 10 20 20 40 100

lllкaлa oцiнювaння: нaцioнальнa тa ЕCTS

Cyмa балiв зa
всi види

нaвчaльнoi
дiяльнoстi

oцiнкa
ЕСTs

oцiнкa зa нaцioнaльнoтo шкttлolo

дJUI екзaменy' кypсoBoгo
пpoeктy (poбoти)'
пpaктики

для з€lJllкy

90 - 100 A B1,цМ1ннo

зaDaxoBallo
82-89 B

дoбpe74-8r с

64-7з D
3aдoBlльнo60-63 Е



з5.59 Fх
нeзaдoBiльнo з

МoжливiстIo IloBтopнoгo
скJIaдaнIUI

не зapaxoвaнo з
Мo)клиBiсTIo

пoвтopнoгo cклaдaння

0-з4 F

незaдoBlльнo з
oбoв'язкoвим

IIoBтopниМ вивчeнняМ
дисциплiни

не зapaxoвЕlllo з
oooв-язкoвим

пoBтopниМ BивчeнняМ
дисциплiни

Умoви Дoпyскy Дo пiдсyмкoвoгo кoнтpoЛя

Aспipaнтy, якиЙ' мae пiдоyмкoвy oцiнкy зa диоциплiнy вiд 35 дo 59 бa;riв,
пpизнaчarтЬся ДoДaткoвa зaлiкoвa сесiя. B цьoмy paзi вiн пoвинeн викoнaTи
дoдaткoвi зaвДaння, визнaченi BикJтaдaчeМ.

Aспipaнт, який не здaъ тa/aбo нe зaxистив iндивiдyaльнe зaBдaI{ня' не
дoпyскaстьcя Дo скJIадaння зaЛiкy.

Aспipaнт, який нe BикoЕaв вимoг poбo.roi пpoгpaми пo змiстoвиx Мo.цyлях'
нe дoпyскaеTЬся дo окЛaдaння пiдсyмкoвoгo кoнтpoлIo. B цьoмy paзi вiн пoвинeн
Bикoнaти Bизнaчене BиклaДaчeМ дoдaткoве зaBдaння пo змiсry вiдпoвiдниx
зМiстoвиx мoдyлiв в пеpioд мirк oонoвнoro Ta .цoдaткoBoro сесiями.

Aопipaнт Мa€ пpaвo нa oпpoтеcтyBalIня pезyлЬтaтiв кoнтpoлro (aпeляцiro).
Пpaвилa пoдallня Ta poзгЛя,цy aпeляцii визнaченi внyщiшнiми дoкyМентaМи
кHyБA, якi poзмiщeнi нa оaйтi кHУБA тa зМiсТ якиx дoBo,циться дo aспipaнтiв
нa пoчaткy BиBчeHнЯ дисциплiни.
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,Цoдaтoк 1

ПoЛoжЕнHЯ ПPo It{ Д\ИB|ДУAЛЬHЕЗABДAHHЯ
(PЕФЕPAT)

Bикoнaння iндивiдyaльнoгo зaBдaння е oбoв'язкoвoю скЛaдoвoro фiлoсoфcькoi
пiдгoтoвки aспipaнтiв тa здoбyвa.riв.
Aспipaнт, здoбyвa.r сaмoстiйнo oбиpae /пepeлiк зЕaxoдиться нa кaфелpi/ TeMy з
пеpeлiкy зaпpoпolloBaних i пoгoдlкyе ii.з кepiвникoм сeмiнapськoi гpyпи lдeннa

фopмa нaвvaяня/ i з зaвiдyвa.rем кaфедpи lзaoчнa фopмa нaв.raння/.
CтpYкгvрa DефeDaтv вклroчaе:

д) титvльний лист встaцoвлeнoгo зpaзкa:
z) змiст /пepелiк oснoвцих питaнь/;
э) aнoтaцiro Yкpaiнськoro тa aнглiйськorо мoвaми /в aнoтaцii
нeoбхiднo кopoткo /дo 500-б00 знaкiв/ виклaсти oснoвний змiст pефеpaтv.
зoкpеMal Bкaзaвши:
а) акmуальнicmь mе14u;
6) cmан poзpoбкu в лimepаmуpi:
в) ЗначеннЯ dля фiлocoфcькoi кульmуpu наукoвця /oнmoлoziннe,
zнocеoлoziнне, coцioкульmуpне /cвimozляdнe/, пpакceoлoеiчнe, еcmemuчне' emuчнe
t|oщo//;
Ц вик;raД oснoвнoгo змiстY тeми. який вклroчaс oбrpYнтYвaппя
aктYaльнoстi теми. стaнY iТ рoзpoбки. фopмYлювaння пpoблеми. oснoвнi
пoложeпня змiстY тa виснoвoк;
a список викopистaнoi лiтеDaтYpи мaс мiстити не мeпrпе .цeсяти
нoвiтнiх нaYкoвих ДясeDел. якi Цитyroться в pефеpaтi вi.цпoвiДнo Дo iснYroчих
t|opм циTyBaнHя.
Peфеpaт мaс б1ти викoнaний дep)I(aвIroю MoBoIo (oкpiм iнoземниx гpoмaдян)
oбсягoм 1 дpyкoваний аpкyпr /24 стopiнки A.4/. чepез 1,5 кoмп'roтepнoгo
iнтеpвarry, кeгль 14, Timеs Nеw Roman.
Дoдaтoк дo pефepaтy. .Цо pефеpaтy дoдaеTЬcя cтvтcлиЙ виклaд (l-3 стopiнки)
фiлoсoфcькиx пI{TaIIЬ нaпpяMкy lrayкoBoгo дoолiджeння aспipaнтa vи здoбyвaua
(вкaзyеться теМa дисеpTaцii). (fluвacь кMеmoduчнi nopаda do poзкpammя в
peфepаmi,,>),
Пoзитивнa oцiнкa peфеpaтy с пiдстaвoю дoпyскy aопipaнтa vи здoбyвava дo
скJIaдaнI{JI кaнДиДaтсЬкoгo пiдоyмкoвoгo iопитy.
oцiнкa зa pефеpaт BIIoситЬся B пpoтoкoл eкзaМeнy i с склaдовoro зaгaльнoi
oцiнки eкзaМeнy.
Peфеpaт пoдaeTЬся нa кaфедpy дЛя pецеЕзyBaння дo 15-гo квiтня /вeснянa сесiя/
тa Дgf,{дцщiloсiння сeсiя/ пoтoчнoгo poкy.

MЕTOДI{III{I ПoPA,.ци
Дo poзкpиття в pефepaтi мeтoдoлoгi.rних тa фiлoсoфськиx питaнь
дисеpтaцiйнoгo ДoслiДяtення (нaпpямIq/ IlayкoBoгo Дoслiджeння).
I. Hеoбxiднo в тepмiнax Мeтo,цoЛoгii тa фiлoсoфii нayки oписaти МeTy
диоepтaцiйнoгo дoслiдження (нaпpямкy ЕayкoBoгo дocлiдження). Нaпpиклaд:
дoслiдницькoIo l\,teтoю с:



1) oдepя(alrня тa aн€шIiз (iнтepпpeтaцiя) нoвoi eмпipиuнoi iнфopмaцii; 2)
пepeвipкa пeвнoi теopетиvнoi iдei, гiпoтeзи, кoнцeпцii; 3) пoбyдoвa мaтемaтичнoi
MoдеJIi .цеякoгo яBищa;
4) теopeти.rнe пoяснeннlт пеBIIиx нayкoBиx фaктiв тoщo.
П. Cфopмyлтoвaти пpoблемy, якiй пpиcвяvyrтьсЯ,цoслi,ц)кeння' oщpeоЛиTи
oсIIoBIli вixи poзpoбки цiсi пpoблeми (ocнoвнi peзyльтaти) i uим iснyro.ri

BлaпIтoBYIoTь нayкoBy пpaктикy. Haвестиздoбyткиздooyтки y ц1и гaлyзl зapaз I{е BлaIIITotsyIo'r.Ь нayкUjjy lrРaкlикy.

apryМенти нa кopl4оть неoбxiднoстi poзв'Язaння poзглядyBalloТ пpoблeми.
ц1и гaлyз1

ПI' oxapaктеpизyвaтилoгiкo-кolrцепTyaльнy склaдoвyдoслiдження, BpaMкaх
якoi вoнo BикoHyетЬся:
1) oснoвнi кoнцellтyaлЬI{i зaсaди (iдeя, <пapaдигМa)), (нayкoвo-дoолlдницькa

пpoqpaМa)' (ЕayкoBa I[кoЛa))' (нayкoBa Tpaдицiя>>, тeopiя, кoнцепцiя тoщo);

) oснoвний тип дoслiдя<eння (фyндaментaльнltй, пpиклaдний, тeхнiвний,
теxнoлoгiчний тoщo);
' oснoвнi нayкoвi МеTo,ци (спoстеpeжeння, дocлiд, rкспеpиМeнт' aнaлiз,
сиIITез.).

IV. Bизнaчити Tипи MeтoдoлoгiТ .цoслiдницькoi теМи: кJraсиЧнa' некJIaсичнa,
пoстЕeкJlaсиllнa. Bкaзaти тi пpикмети, якi нaйвaжливirшi ,цля дисеpтaцiйнoгo
дoслiджeння (нaпpиклaд, якщo пoстнекJlaсичнa метoдoлoгiя, тo зBеpIryTи yBaгy
нa ii <i.цeoлoгiro>: нeлiнiйнiсть, стoxacтичнiсTЬ' ЕIезBopoTнiсть, глoбaльний
евoлюцioнiзм, пpoблемa aнтpoпнoстi, сaмoopгaнiзaцiя' сyб'ект-сyб'ектних
кoмyнiкaцiй, гepМeIIеBтикa, кoмпapaтивiстикa тoщo i т.д.).

Bкaзaти нa фiлoсoфсЬкi пpoблеMи, щo пoв'язaнi з нayкoBolo тrМolo
(нaпpямкoм дocлiдження):
. TеopеTикo.пiзнaвaльнi;
. свiтoгrrяднi;
. aкоioлoгi.rнi;
. сoцioкyльтypнi;
. eтиvнi;
. eстeтиvнi;

пpaктиянi (пpaгмaтиuнi)
назBaти B Мeжaх якoi фiлoсoфоькoi тpaдицii (шкoли) фopмyroться фiлoсoфськi
пpoблeми, щo М€lIoTЬ мiсце y дисеpTaцiйнoмy ,цoслiдженнi (нaпpиклaд:
пoзитивiзм, пpaгМaтизМ' eкзиcтенцiaлiзМ' cтpyкTypaлiзм, гepменевтикa тoщo).
VI. Пеpелiк Bищeвкaзaних пyнктiв не с сyBopo peглaMeнToBaниM, a нoоиTь
peкoмeндaцiйний xapaктеp.
VII. Peкoмендyеться кoнсyлЬтaцiя з нayкoвим кеpiвникoМ .циcеpтaцiйнoгo
дoолiдlкенrrя щoдo висвiтлення в pефеpaтi мeтoдoлoгiчниx пpoблeм.


