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ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів
наступних компетентностей:
загальні:
- ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- ЗК02. Здатність до формування системного наукового світогляду,
професійної етики та загального культурного кругозору.
- ЗК03. Здатність застосовувати теоретичні знання у практичних ситуаціях
у науковій діяльності.
- ЗК06. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
спеціальні:
- СК02. Фундаментальне знання філософії інформації, теорії соціальної
комунікації, теоретико-методологічних засад розвитку інформатики,
документознавства, бібліотекознавства, архівознавства, суміжних наук
соціокомунікативного циклу.
- СК08. Здатність розробляти програму та виконувати складні наукові
дослідження з використанням широкого кола якісних і кількісних методів
та високоспеціалізованого інструментарію прикладного аналізу.
МЕТА, ЗАВДАННЯ І ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета: підготовка аспірантів до проведення наукових досліджень в галузі
культурології.
Завдання: оснащення аспірантів 1) знаннями основних закономірностей
людського пізнання як процесу відображення у свідомості явищ об’єктивної та
суб’єктивної реальності, когнітивних можливостей основних форм суспільної
свідомості та засобів пізнання (філософії, науки, релігії, мистецтва,
практичного досвіду, основні закони діалектичної та формальної логіки; 2)
формування практичних навичок дослідження на основі апробованих методів
та оволодіння основами вербального представлення результатів дослідження у
формі тез, рефератів, доповіді, статті, дисертації, монографії.
Предмет: філософія науки (гносеологія) та методологія наукового
дослідження.
Аспірант повинен знати: особливості суспільних та індивідуальних форм
(засобів) пізнання, основні методи наукового дослідження, основні поняття та
закони діалектичної та формальної логіки.
Аспірант повинен вміти: виявити існування наукової проблеми у
досліджуваній галузі культури, обґрунтувати її актуальність та визначити
стратегію вирішення шляхом аналізу тематично дотичної наукової літератури.

Результати навчання за дисципліною:
- ПРН3. Володіти та застосовувати фундаментальні знання філософії
інформації, теорії соціальної комунікації, теоретико-методологічних засад
розвитку інформатики, бібліотекознавства, архівознавства, суміжних наук
соціокомунікативного циклу як методологічної бази власних наукових
досліджень.
- ПРН9. Розробляти та реалізовувати проекти, включаючи власні
дослідження, які дають можливість переосмислити наявне та створити
нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язання значущих
соціальних, наукових, культурних, етичних та інших проблем предметної
галузі.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ
РОЗДІЛ 1. ПІЗНАННЯ, ЙОГО СУТНІСТЬ, ФОРМИ ТА ЗАСОБИ
ТЕМА 1.1. ПІЗНАННЯ ЯК ПРОЦЕС ВІДОБРАЖЕННЯ РЕАЛЬНОСТІ У
ЛЮДСЬКІЙ СВІДОМОСТІ
Критичний огляд існуючих визначень. Аналіз етимології слова та
предметного змісту поняття. Короткий екскурс в історію виникнення людської
свідомості. Пізнання як базовий інстинкт та усвідомлена життєва потреба
людини. Поняття «пізнання» та «свідомість».
Виникнення суспільної свідомості – початок людської історії. Суспільна та
індивідуальна свідомість. Їх взаємозв’язки та «взаємодія».
ТЕМА 1.2. ОСОБЛИВОСТІ ФІЛОСОФІЇ, НАУКИ, МИСТЕЦТВА, РЕЛІГІЇ
ТА ДОСВІДУ ЯК ФОРМ ТА ЗАСОБІВ ПІЗНАННЯ. МОДУСИ ПІЗНАННЯ:
ЧУТТЄВЕ, ІНТЕЛЕГИБЕЛЬНЕ, «НАДЧУТТЄВЕ» (ЕКСТРАСЕНСОРИКА),
ХУДОЖНЄ (МИСТЕЦЬКЕ)
Загальна характеристика сутності та специфіки форм суспільної та
індивідуальної форм свідомості як засобів та носіїв результатів процесу
пізнання. Чуттєве, мислительне та «надчуттєве» пізнання. Екстрасенсорика:
міфи та реальність.
Види суспільної свідомості як засоби (джерела) пізнання. Порівняльний
аналіз можливостей філософії, науки та мистецтва як засобів пізнання світу.
Види індивідуальної свідомості як засоби пізнання. Порівняльна
характеристика відчуття, сприйняття, уявлення (фантазії) та поняття як
«інструментів» пізнання.
ТЕМА 1.3. ПОНЯТТЯ ТА ЗАКОНИ ДІАЛЕКТИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ
НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Формальна логіка та діалектика як основа методології наукового
дослідження. Основні поняття діалектики. Порівняльна характеристика законів
діалектики та формальної логіки. Своєрідність («відмінність) формальної та
діалектичної логік. Основні поняття діалектики та їх значення як інструментів
пізнання. Порівняльна характеристика «законів» діалектики формальної логіки.
ТЕМА 1.4. ПОНЯТТЯ ТА ЗАКОНИ ФОРМАЛЬНОЇ ЛОГІКИ ЯК
ІНСТРУМЕНТИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Мислення як інструмент пізнання. Формальна логіка. Основні закони та
правила оперування поняттями: (додавання, віднімання, множення, поділ,
класифікація). Правила визначення понять. Судження та операції з ними.
Правила («закони») формальної логіки та їх пізнавальна роль. «Софістика» як
порушення правил логічного мислення.

РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ФОРМИ
ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ
ТЕМА 2.1. НАУКОВІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ВІДМІННІСТЬ ВІД
МИСТЕЦЬКИХ
Поняття методу та характеристика історичного еволюційного предметного
змісту. Порівняльна характеристика наукового методу аналізу й синтезу
(індукція та дедукція) та його відмінність від художнього (традукції, або
метафори).Сутність системного методу дослідження та його відмінність від
«комплексного
підходу».
Характеристика
«допоміжних»
методів
(«історичного», «біографічного», «мистецтвознавчого», «культурологічного»
тощо).
ТЕМА 2.2. НАУКОВА ПРОБЛЕМА, СПОСОБИ ВИЯВЛЕННЯ ТА
ОБҐРУНТУВАННЯ ЇЇ АКТУАЛЬНОСТІ
Поняття «проблема», його предметний зміст. Відмінність наукових
проблем від проблем «житейських», виробничих, побутових тощо.
Критичний аналіз тематично дотичних наукових публікацій – шлях
виявлення та обґрунтування актуальності наукових проблем.
ТЕМА 2.3. ФОРМИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
Залежність способу та форми представлення результатів дослідження від
специфіки наукової дисципліни. Характеристика вербальних форм,
характерних для гуманітарних наук, зокрема культурології. Особливості
«жанрів» наукової літератури – повідомлення, тези, доповідь, реферат, стаття,
монографія, дисертація.
ТЕМА 2.4. ДИСЕРТАЦІЯ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ ЯК НАУКОВОГО ТВОРУ
Структура дисертації. Зміст та «стильові» особливості текстів Вступу,
Першого, Другого та подальших розділів. Вимоги ДАК України щодо змісту та
оформлення дисертації. Організація роботи дисертанта в період підготовки
(добір наукової тематично дотичної літератури, її аналіз; формування
джерельної бази) та написання тексту («техніка та технологія» писемного
викладу думок), апробація результатів (участь у наукових конференціях,
публікація статей).
ТЕМА 2.5. МОВА НАУКОВОГО ТВОРУ, ЇЇ ВІДМІННІСТЬ ВІД
ПОБУТОВОЇ ТА ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ
Хибність уявлень про якусь особливу «академічну» мову.
Простота побудови, чіткість та ясність вираження думки – основна риса
нормального наукового твору. Особливості лексики: змістовна точність і
смислова ясність слів та понять, якими вони означуються.
Шкідливість надуживання іноземними (без потреби) словами, метафорами,
термінами, запозиченими з суміжних наук, та «жаргонізмами», характерними
для засобів масової інформації.

РОЗПОДІЛ ГОДИН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
№ з/п
1.
2.

Назва теми
Тема 2.3. Форми представлення результатів наукового
дослідження
Тема 2.4. Дисертація та її особливості як наукового твору
Усього годин

Кількість годин
денна форма
2
6
8

КОНТРОЛЬ ЗА САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ АСПІРАНТІВ
Самостійна робота спрямована на закріплення та поглиблення знань,
отриманих в процесі теоретичного вивчення дисципліни. Вона зорієнтована на
формування у аспірантів базових наукових та професійних компетентностей та
умінь, необхідних для самостійної роботи з літературою. Метою самостійної
роботи є формування у майбутніх докторів філософії теоретичних та
практичних підвалин для реалізації ними концепції «освіта впродовж життя».
Виконання самостійної роботи дозволяє сформувати індивідуальну освітню
траєкторію здобувача освіти у процесі опрацювання ним предметного
наповнення освітньої програми.
Основною формою контролю та оцінювання самостійної роботи є
проведення контрольних заходів. Контрольні заходи включають поточний та
підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час проведення
лекційних та практичних занять.
Під час лекційного заняття контроль за самостійною роботою
здійснюється у формі короткого письмового опитування на початку або
наприкінці лекції. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання,
перевіряються на предмет їх виконання на кожній лекції. На лекційному занятті
здійснюється перевірка опрацьованості матеріалів, що виносяться на
самостійне вивчення в рамках попередньої теми.
Контроль за самостійною роботою здійснюється в усній формі
(співбесіда, дискусія, обговорення, виконання завдань, що передбачають пошук
нестандартних рішень, творчі наукові конференції тощо) під час проведення
лекції-конференції та практичних занять.
Підсумковий контроль за самостійною роботою включає семестровий
контроль. Навчальний матеріал, передбачений для опрацювання у формі
самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним
матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.
Бали, отримані аспірантами за виконання самостійної роботи,
враховуються при підрахунку загального рейтингового балу з дисципліни.
Критеріями оцінки результатів самостійної роботи є: оцінка рівня
засвоєння аспірантом навчального матеріалу, що винесений на самостійне
вивчення; умінь практичного використання отриманих теоретичних знань при
виконанні практичних завдань; умінь правильного оформлення матеріалів, що
засвідчують виконання самостійної роботи у належному обсязі та згідно з

висунутими вимогами.
В умовах запровадження дистанційної форми навчання перевірка
самостійної роботи здійснюється у тестовій формі за допомогою електронних
ресурсів на різних платформах та під час проведення занять в онлайн-форматі.
ВИДИ РОБІТ І ЗАВДАНЬ. ІНСТРУМЕНТАРІЙ НАВЧАННЯ
Види робіт для осмислення понять і практичного засвоєння курсу:
- підбір теоретичного матеріалу для проведення лекційного заняття;
- розробка належного методичного забезпечення, яке є найбільш
відповідним даному матеріалу та сприяє його якісному засвоєнню
студентською аудиторією;
- підготовка презентаційних матеріалів до лекції;
- проведення міні-лекції з наукової тематики, яка відповідає предмету
наукового дослідження аспіранта;
- аналіз, обговорення та коментування лекцій колег;
- обговорення педагогічний задач (ситуацій), напрацювання варіантів їх
розв’язання;
- обговорення провідного педагогічного досвіду України та світу;
- знайомство з історією становлення педагогічних ідей як джерелом
сучасного інноваційного педагогічного досвіду.
- Індивідуальні завдання:
- підготовка міні-лекції та презентації до неї;
- підготовка педагогічних задач для обговорення в аудиторії;
- підготовка короткої доповіді з висвітленням ідей та досвіду одного з
представників педагогічної думки історії чи сучасності та обговорення
цих ідей у форматі круглого столу.

ПОЛІТИКА КУРСУ
Оцінювання (усних повідомлень і практичних завдань із питань курсу,
аналізу наукової й навчально-методичної літератури, самостійна й
індивідуальна робота за темами, виконання тестових завдань і т. ін.)
здійснюється з позицій дотримання академічної доброчесності, ґрунтоване на
чинних нормативних документах.
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка
ECTS

90–100
84–89
74–83
66–73

A
B
C
D

61–65

E

Оцінка за національною шкалою
для іспиту, курсового проекту
для заліку
(роботи), практики
відмінно
добре
зараховано
задовільно

21–60

FХ

незадовільно з можливістю
повторного складання

0–20

F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни

незадовільно з
можливістю
повторного
складання
незадовільно з
обов’язковим
повторним
вивченням
дисципліни
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