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Політика дисципліни Академічна доброчесність передбачає виконання і 

дотримання положень й понять передбачених ст. 42 

„Академічна доброчесність” ЗУ „Про освіту” та відповідних 

вимог ЗУ „Про вищу освіту”. Зокрема відповідно п.2 ч.3 

ст.32 ЗУ „Про вищу освіту” керуємося Кодексом 

академічної доброчесності Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини, 

затвердженого на засіданні вченої ради університету 

протоколом №4 від 28.11.2017 (URL:  

https://udpu.edu.ua/documents/doc/Якість освіти/Академічна 

доброчесність/Кодекс академічної доброчесності/Кодекс 

академічної доброчесності.pdf ) 

Відвідування занять є обов’язковим для аспіанта (за 

відсутності поважних причин). Пропуски семінарських 

занять відпрацьовуються в обов’язковому порядку. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти передбачає 

його творчу та новаторську діяльність під час вивчення 

даної дисципліни, якщо інше не  регламентовано 

спеціальними правилами та алгоритмами. 
Що будемо вивчати? Підготовка докторів філософії із сформованими науково-

методологічними установками на основі знання 

особливостей сучасної науки та інновацій. Формування 

теоретико-методологічних уявлень про основні філософські 

проблеми, структуру і динаміку наукового знання, його 

соціокультурну детермінацію, філософську інтерпретацію 

способів обгрунтування і механізмів розвитку. Здатність, 

використовуючи цілісні системні наукові знання з філософії 

науки та інновацій, проектувати і здійснювати комплексні 

наукові дослідження та педагогічну діяльність. 
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Чому це треба вивчати? Вивчення здобувачами актуальних проблем філософія 

науки та інновацій як сучасної світової традиції 

філософського осмислення інноваційної сутності науки; 

формування поглиблених знань про генезис, філософські 

підстави, сутність і перспективи наукового знання; 

розкриття аспектів буття науки як соціального інституту і як 

генерації нового знання; аналіз логіки категоріального 

мислення у сфері філософії науки та інновацій, а також 

процедур наукового пізнання; формування професійних 

компетентностей у відповідності до освітньо-наукової 

програми. 

Яких результатів 

можна досягнути? 

Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно 

важливих знань із різних джерел на основі сучасних 

методологій наукової діяльності з використанням 

інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій. 

Уміти критично і системно оцінювати результати науково-

дослідної роботи, визначати перспективи подальших 

наукових розвідок. 

Уміти полілогічно взаємодіяти зі світовою науковою 

спільнотою та громадськістю з проблематики дослідження. 

Уміння працювати над власним професійним та 

особистісним розвитком та вдосконаленням, визначати свої 

професійні можливості перспективи та виявляти прагнення 

до підвищення професійної кваліфікації та професійної 

мобільності. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння 

Здатність цінувати та поважати різноманітність та 

мультикультурність. 

Критичність та самокритичність. Здатність особистої 

відповідальності та незалежної наукової позиції. 

Здатність до саморозвитку і самовдосконалення протягом 

життя, оцінювання рівня власної фахової компетентності та 

підвищення професійноїкваліфікації та професійної 

мобільності. 

Здатність організовувати освітній процес за принципами 

студентоцентрованості, з урахуванням індивідуальних 

особливостей та потреб  здобувачів..  

Зміст дисципліни Філософські аспекти феномену науки. 

Концептуальні підходи до розуміння сутності філософії 

науки. 

Методологічні основи процесу формування наукових знань. 

Філософська  інтерпретація структури наукового пізнання. 

Традиції та інновації у розвитку науки. 

Динаміка науки і процеси продукування нового знання.  

Розвиток наукового пізнання і методологія інноваційної 

діяльності. 

Творчість як необхідна передумова інноваційної діяльності. 

Концептуальні принципи застосування інновацій у 

соціальній сфері. 
Обов’язкові завдання Засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять 

та самостійної роботи. 
Міждисциплінарні зв’язки Українська наукова мова, сучасні проблеми психологічної 

теорії та практики, методика викладання психологічних 

дисциплін у вищій школі. 
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