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Tematy Tytuł Filozofia nauki 

Całkowita liczba punktów i liczba 

godzin studiowania dyscypliny 

Kredyt 3,0 i / 90 lat 

Rodzaj kontroli końcowej Test 

Nauczyciel Sorochynska Tetyana Adamivna 

Profil nauczyciela (w) na stronie 

internetowej wydziału, w sieci 

społecznościowej 

http://www.rshu.edu.ua/kafedry-isf/kafedra-filosofii  

E-mail nauczyciela: olyasorochinska7@gmail.com 

Link do konwencji edukacyjnej tej 

dyscypliny w CMS Moodl (jeśli jest 

dostępny) lub w innym zasobie 

http: / /dir.rshu.edu.ua/2016/11/15/future-students/ 

Język instrukcji ukraiński 

Konsultacje Konsultacje okulistyczne : 2 godziny tygodniowo 

zgodnie z harmonogramem 

Konsultacje on-line : zgodnie z harmonogramem 

konsultacji 

  
Cele dyscypliny 

https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://www.rshu.edu.ua/kafedry-isf/kafedra-filosofii
mailto:olyasorochinska7@gmail.com
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://dir.rshu.edu.ua/2016/11/15/future-students/


Celem przedmiotu jest zarysowanie zakresu zagadnień filozofii wiedzy naukowej; identyfikacja jego historycznych i współczesnych 

parametrów; zapoznanie kandydatów z podstawowymi ideami, kierunkami, klasycznymi pracami z określonych przedmiotów. Studia na kursie dają 

studentom możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w swoich badaniach, integracji wiedzy teoretycznej z praktycznymi doświadczeniami z badań 

empirycznych. Kurs ma na celu badanie, badanie i zrozumienie podstawowych zagadnień filozoficznych wiedzy naukowej i ich praktycznego zastosowania 

w dziedzinie nauk społecznych i behawioralnych oraz pracy socjalnej . 
Student musi znać: główne etapy rozwoju filozofii nauki; aparatura kategorialno- pojęciowa kursu ; aktualne zagadnienia współczesnej filozofii 

nauki . 
Student musi umieć: zastosować aparat kategoryczny filozofii nauki do własnych badań ; kierować się metodologicznymi problemami 

współczesnych nauk ; kształtowanie własnego światopoglądu zgodnie z zasadami współczesnej nauki i wymaganiami dnia dzisiejszego; mieć 

systematyczne myślenie; wykorzystać zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu problemów zawodowych. 
Zdefiniowane przez kompetencje programu edukacyjnego: 
ЗК04. Umiejętność uczenia się i opanowywania współczesnej wiedzy; 
ЗК05. Umiejętność bycia praktycznym i samokrytycznym; 
ЗК11. Umiejętność zachowania i pogłębiania wartości moralnych, kulturowych, naukowych i osiągnięć społeczeństwa w oparciu o zrozumienie historii i 

wzorców rozwoju przedmiotu, jego miejsca w ogólnym systemie wiedzy o przyrodzie i społeczeństwie oraz w rozwoju społeczeństwa, technik i technologii. 

aktywny wypoczynek i zdrowy tryb życia; 
Oczekiwane efekty uczenia się 
PRN 04. Uzasadniać własne stanowisko, wyciągać niezależne wnioski na podstawie wyników własnych badań i analizy źródeł literaturowych 
PR 10 . Formułować opinię w sposób logiczny, przystępny, dyskutować, bronić własnego stanowiska, modyfikować wypowiedzi zgodnie z kulturową 

specyfiką rozmówcy; 
PR 17. Wykazać społecznie odpowiedzialne i świadome zachowanie, przestrzegać wartości humanistycznych i demokratycznych w działalności 

zawodowej i społecznej. 
  
  

Warunki wstępne studiowania dyscypliny w celu kształtowania programowych efektów uczenia się i kompetencji 
Efektywność opanowania treści dyscypliny „ Filozofia nauki ” znacznie wzrośnie, jeśli kandydat opanował wcześniej materiał z takich dyscyplin jak: 

„ Filozofia ”, „ Wprowadzenie do specjalności”. 
W badanych korzystających zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych osobom poszukującym motywacji wyższego, a mianowicie różnych metod 

promocji, stymulacji, przyciągania do nauki, które określają kierunek, intensywność treningu i żwawy yayut Twórz i kreatywność poszukiwacze 

szkolnictwa wyższego , rozumiejąc znaczenie nauka na przyszłość, chęć zdobycia prestiżu wśród rówieśników i nauczycieli . 
Wspólne (grupowe) działania przyczyniają się do aktywizacji i efektywności szkolnictwa wyższego, wychowania między nimi humanitarnych relacji, 

samodzielności, umiejętności udowodnienia i obrony swojego punktu widzenia, a także wysłuchania opinii rówieśników, kultury dialogu, odpowiedzialności 

za swoją pracę. 
Niezależna praca zapewnia osobom poszukującym pracy w szkolnictwie wyższym: przygotowanie do zajęć (wykłady ich i Prac TIC ); wykonanie 

indywidualnych zadań z dyscypliny w trakcie semestru; praca nad określonymi tematami dyscyplin naukowych, które są zgłaszane do samodzielnego 



opracowania; przygotowanie do wszystkich rodzajów kontroli (bieżąca, końcowa) ; udział w zajęciach do wyboru, specjalnych seminariach 

itp.; uczestniczyć w pracach naukowych i technicznych, uczestniczyć w konferencjach naukowych i praktycznych, seminariach, konkursach, konkursach i 

nie tylko . 
  

Lista tematów 
Moduł treści 1 

1.1. Filozofia nauki: podstawowe pojęcia i definicje 
1.2. Geneza nauki i główne etapy jej historycznej ewolucji . 
1. 3. Struktura wiedzy naukowej. 
1.4. Metodologiczny arsenał nauki. 
1.5. Filozoficzna refleksja na temat współczesnego etapu rozwoju nauki. 

Moduł treści nr 2 
2.1. Podstawowe pojęcia filozofii nauki 
2.2. Nauka, społeczeństwo, cywilizacja. 
2.3. Zmiana zasad rozumienia rzeczywistości we współczesnym naukowym obrazie świata. 
2.4 Wiedza społeczno-humanitarna i jej specyfika. 
2.5 Cechy metodologii poznania społeczno-humanitarnego 

  
  

Zalecana literatura i źródła informacji 

Podstawowy 
1.    Alternatywne światy wiedzy. - Petersburg. - 2000. 

2.    Weingartner P. Podstawowe problemy teorii prawdy / przeł. z angielskim - М.: РОССПЭН, 2005. - 352 с. 

3.    Grishunin SP Filozofia nauki: podstawowe pojęcia i problemy: podręcznik. - М .: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. - 224 с. 

4.    Ratnikov VS, Makarov ZY Historia i filozofia nauki. Czytelnik. - Winnica: NOWA KSIĄŻKA, 2009. - 416 str. 

5.    Filozofia nauki / red. S. A. Lebedeva: Podręcznik dla uniwersytetów. Ed. Piąty, przerobiony. i wew. - Moskwa: projekt akademicki; Alma Mater, 

2007. - 731 str . 

6.    Shtanko VI Filozofia i metodologia nauki. Podręcznik dla studentów i doktorantów uczelni przyrodniczych i technicznych. - Charków: KhNURE, 

2002. - 292 str. 

  
dodatkowo 

1. Gaidenko PP Ewolucja pojęcia nauki. - M., 1988. 

2. Galeev B. Człowiek, sztuka, technologia. - Kaz. Uniwersytet, 1987. 



3. Kedrov BM Filozofia jako nauka ogólna w stosunku do nauk prywatnych // Filozofia we współczesnym świecie. Filozofia i nauka. - M .: Nauka, 

1972. - S. 384–422. 

4. Wykładowca VA Epistemologia jest klasyczna i nieklasyczna. - М .: Эд иториал УРСС, 2001. - 256 с. 

5. Encyklopedia epistemologii i filozofii nauki. - M .: "Canon +" ROOI "Rehabilitacja ", 2009. - 1248 str. 

  
Zasoby informacji: 
1. http://www.gumer.info/ 
2. http: //krotov.inf o / 
3. http://platona.net/ 
4. http://pidruchniki.com/ 

  
Sprzęt i oprogramowanie 

Wsparcie informacyjne składa się z funduszy bibliotecznych RDGU, umiejętności pracy w Internecie (zajęcia komputerowe), obsługi własnej strony 

internetowej oraz urządzeń mobilnych do komunikacji online. W okresie między sesjami student potrzebuje dostępności sprzętu komputerowego i 

biurowego do wykonywania zadań samodzielnej pracy. Oprogramowanie użytkowe do pracy z treściami edukacyjnymi dyscypliny i wykonywania 

przewidzianych typów działań edukacyjnych : edytor tekstu MS Word do tworzenia dokumentów; Microsoft EXEL do tabelarycznego przetwarzania i 

analizy danych; program do tworzenia prezentacji ( Microsoft Power Point ) . 
Rodzaje i metody szkolenia i oceniania 

Kod kompetencji (według 

OPP) 

Nazwa kompetencji 

Kod i nazwa wyniku uczenia się 

programu 

Metody 

nauczania 

Metody 

oceny 

efektów 

uczenia się 

ЗК04. Umiejętność uczenia się i 

opanowywania współczesnej 

wiedzy 

PRN 04. Uzasadniać własne 

stanowisko, wyciągać niezależne 

wnioski na podstawie wyników 

własnych badań i analizy źródeł 

literaturowych 

MH1, MH2, 

MH3, 

MH4, MH6, 

MH5, MH7 

MO1, MO2, 

MO4, MO5, 

MO6, MO7, 

MO8 

https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://www.gumer.info/
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://krotov.info/
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://platona.net/
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://pidruchniki.com/


LC 5. Umiejętność praktyczna i 

samokrytyczna 

PRN 04. Uzasadniać własne 

stanowisko, wyciągać niezależne 

wnioski na podstawie wyników 

własnych badań i analizy źródeł 

literaturowych 

MN1, 

MN2 , 

MH3, 

MH4, MH6, 

MH5, MH7 

MO1, MO2, 

MO4, MO5, 

MO6, MO7, 

MO8 

PRN 10. Logiczne formułowanie 

opinii, przystępność, dyskusja, 

obrona własnego stanowiska, 

modyfikacja wypowiedzi zgodnie z 

kulturowymi cechami rozmówcy 

MH1, MH3, 

MH3, 

MH4, MH6, 

MH5, MH7 

MO1, MO2, 

MO4, MO5, 

MO6, MO7, 

MO8 

LC 11. Umiejętność zachowania 

i pomnażania wartości i 

osiągnięć moralnych, 

kulturowych, naukowych i 

społecznych w oparciu o 

rozumienie historii i wzorców 

rozwoju obszaru tematycznego, 

jego miejsca w ogólnym 

systemie wiedzy o przyrodzie i 

społeczeństwie oraz w rozwoju 

społeczeństwa, techniki i 

technologii, stosowanie różnych 

typów i form aktywność fizyczna 

dla aktywnego wypoczynku i 

zdrowego trybu życia 

PRN 17. Wykazać społecznie 

odpowiedzialne i świadome 

zachowanie, przestrzegać wartości 

humanistycznych i demokratycznych 

w działalności zawodowej i 

publicznej 

MH1, MH2, 

MH3, 

MH4, MH6, 

MH5, MH7 

MO1, MO2, 

MO4, MO5, 

MO6, MO7, 

MO8 

  
METODY NAUCZANIA 
MN1 - metoda werbalna (wykład, dyskusja, wywiad itp.); 
MH2 - metoda praktyczna (laboratorium i zajęcia praktyczne); 



MH3 - metoda wizualna (metoda ilustracji i metoda demonstracji); 
MH4 - praca z literaturą edukacyjną i metodyczną (podsumowanie, podsumowanie, opatrzenie adnotacjami, recenzja, opracowanie abstraktu); 
MH5 - metoda wideo w połączeniu z najnowszymi technologiami informacyjnymi i komputerowymi narzędziami uczenia się (na odległość, multimedia, 

zorientowanie na sieć itp.). 
MH6 - samodzielna praca (rozwiązywanie problemów); 
MH7 - samodzielna praca naukowa. 
  
METODY OCENY WYNIKÓW KSZTAŁCENIA 

MO1 - egzaminy; 
MO2 - ankieta ustna lub pisemna 
MO3 - kolokwium, 
MO4 - testowanie; 
MO5 - projekty zespołowe; 
MO6 - eseje, eseje; 
MO7 - prezentacje wyników wykonanych zadań i badań; 
MO8 - prezentacje i wystąpienia na imprezach naukowych; 
MO9 - ochrona pracy laboratoryjnej i praktycznej; 
MO10 - kredyt. 

  
Rozkład punktów uzyskanych przez studentów w badaniu 

dyscyplina „Filozofia nauki ”  
  

Bieżące testy i niezależna praca   Suma 

Moduł treści 1 Moduł treści 2 INDZ 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

20 100 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Sterowanie modułowe - 5 Sterowanie modułowe - 5 

  

System i kryteria oceny 
na Równym Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym 

Równoważny wynik w poszczególnych tematach / zajęciach może być różny, łączna liczba punktów za dany temat jest określana w rozkładzie 

punktów uzyskanych przez studentów studiów wyższych za studiowanie tej dyscypliny. 
Rezultat działalności dydaktycznej kandydata na studia wyższe ocenia się zgodnie z Regulaminem w sprawie oceny wiedzy i umiejętności 

kandydatów na studia wyższe RDGU według następujących poziomów i kryteriów: 



  
Iloś

ci 

pun

któ

w 

za 

100
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a 
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ktow
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Zaliczenie

w ECTS 

Wartość 

oceny 

ECTS 
Kryteria oceny 

Poziom 

kompet

encji 

Wynik w 

skali kraju 

badanie 
tes

t 

90-
100 

A 
doskona

le 

Studentka pokazach szkolnictwa wyższego specjalne zdolności twórcze, jest w staniewiedzy 

zdobywanejniezależnie , bez pomocy zeznalezisk nauczycieli i przetwarza informacje niezbędne, jest w stanie 
wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności do podejmowania decyzji w nietypowych sytuacjach,przekonująco 

argumentuje odpowiedzi,niezależnie ujawnia własne zdolności. 

Wy

soka 

(kre
aty

wna

) 

doskona
le 

uznan

y 



82-

89 
B 

bardzo 

dobrze 

Z kandydatem na studia wyższe biegle posługuje sięmateriałem teoretycznym, stosuje go w praktyce, swobodnie 

rozwiązuje ćwiczenia i problemy w standardowychsytuacjach, 
samodzielniepoprawia błędy, których liczba jest nieznaczna 

Wystar

czające 
(zmien

na 

konstru
ktywna

) 

w 

porz

ądku 

74-
81 

C 
w 

porządk

u 

Od getterszkolnictwo wyższepotrafi zestawiać ,syntetyzować , zystematyzuvatyinformacje podkierunkiemnauczy

ciela ,generalnie zamostiynostosować je wpraktyce ;kontrolowaćwłasne działania ;Aby poprawićbłędy , od -

 między którymi istniejąistotne , abywybraćargumentów dlapotwierdzenia opinii                            

64-

73 
D 

zadowa

lająco 

Ponieważ kandydat z wyższym wykształceniem odtwarza znaczną część materiału teoretycznego, wykazuje 

znajomość i zrozumienie podstawowych przepisów, z pomocą nauczyciela może przeanalizować materiał 
dydaktyczny,poprawić błędy, wśród których znajduje się znaczna liczba istotnych 

Śred

ni 

(reproduk
cyjny) 

zadow

alająco 

  



60-

63 
E 

 
dość 

Kandydaci na studia wyższe posiadają materiał dydaktyczny na poziomie wyższym niż podstawowy, znaczna 

jego część odtwarza na poziomie reprodukcyjnym. 

35-

59 
FX 

niezado

walając

y z 
możliwo

ścią 

ponown
ego 

montażu 

kontroli 

semestra
lnej 

Wnioskodawca dysponuje materiałem na poziomie poszczególnych fragmentów, które stanowią niewielką część 

materiału edukacyjnego . 

Niski 

(chło
nny-

produ

ktyw
ny) 

niedosta

tecznie 

nie 

przyp
isano 

1-

34 
F 

niezado

walając

y z 
obowiąz

kowym 

ponown
ym 

studiow

aniem 
dyscypli

ny 

Kandydat na wyższe wykształcenie dysponuje materiałem na poziomie elementarnego rozpoznawania i 

odtwarzania poszczególnych faktów, elementów, przedmiotów . 

Niski 

(chło
nny-

produ

ktyw
ny) 

niedosta

tecznie 

nie 

przyp
isano 

  
Ocena końcowa (ogólna) z dyscypliny jest sumą ocen (punktów) 

uzyskanych za poszczególne oceniane formy aktywności edukacyjnej : bieżąca i końcowa ocena stopnia przyswojenia materiału teoretycznego na zajęciach 

i samodzielnej pracy (sterowanie modułowe);ocena (punkty) za wykonanie badań laboratoryjnych ; ocena (punkty) za zajęcia praktyczne ; ocena przez 

IDP; ocena (punkty) za udział w konferencjach naukowych, konkursach, przygotowywanie publikacji naukowych itp. 



Szukający Szkolnictwa Wyższego po zajęciach mają prawo podnieść ranking 

tuż poniżej jest kompilacją egzaminów (końcowe moduł sterowania) do zaplanowanego egzaminacyjnej sesji. Test jest ustalany na podstawie wyników 

aktualnego sterowania modułowego, przeprowadzany jest po zakończeniu studiów dyscypliny. 
  

Polityka dyscypliny 
Organizując proces kształcenia, kandydaci, nauczyciele, metodycy i administracja działają zgodnie z: Regulaminem organizacji procesu kształcenia w 

RDGU, Regulaminem rzetelności akademickiej, Regulaminem oceny wiedzy i umiejętności osób ubiegających się o wykształcenie, Regulaminem 

praktyk, Regulaminem wewnętrznego zapewniania jakości . 
Każdy nauczyciel stawia na zajęciach kandydatów wymagania systemu szkolnictwa wyższego i zasady postępowania ubiegających się o wykształcenie 

wyższe, zwraca ich uwagę na wytyczne dotyczące wykonywania różnego rodzaju prac. Jednocześnie należy liczyć się z frekwencją na zajęciach i 

aktywnością na zajęciach praktycznych; (nie) dopuszczalność nieobecności i opóźnień na zajęciach; korzystanie z telefonu komórkowego, tabletu lub 

innych urządzeń mobilnych podczas lekcji; niepowodzenie zadania i tak dalej. al. 
  

Polityka uczciwości 
Kandydaci na studia wyższe, wykonujący pracę samodzielną lub indywidualną, muszą przestrzegać zasady uczciwości. W przypadku plagiatu w 

jakimkolwiek rodzaju pracy kandydata otrzymuje ocenę niedostateczną i musi ponownie wykonać zadania przewidziane w sylabusie. 
 


