Анотація
Назва дисципліни
Інформація про
факультети (навчальнонаукові інститути) і
курси навчання,
аспірантам яких
пропонується вивчати
цю дисципліну
Дані розробників
робочої програми
навчальної дисципліни,
науково-педагогічних
працівників, залучених
до викладання
Характеристика
навчальної дисципліни
(обов’язкова/вибіркова)
Попередні умови для
вивчення дисципліни

Опис

ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного
бізнесу
Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, 1 рік навчання
Спеціальність «Міжнародні економічні відносини»

Перепелиця Олег Миколайович, доктор філософських наук,
доцент, завідувач кафедри теоретичної і практичної філософії
імені професора Й. Б. Шада ХНУ імені В. Н. Каразіна

обов’язкова
Отримання освіти за другим (магістерським) рівнем вищої
освіти
Мета викладання навчальної дисципліни - поглиблення
знань з філософії та методології наукових досліджень,
актуальних філософських та методологічних проблем теорії
соціального/гуманітарного пізнання та шляхів їх розв’язання на
рівні, який відповідав би вимогам підготовки докторів
філософії.
Основні завдання вивчення дисципліни - формування та
розвиток у здобувачів програмних компетентностей, необхідних
для розв’язання ними актуальних проблем дослідницькоінноваційної, професійної та викладацької діяльності у сфері
міжнародних економічних відносин та відображення їх у власному
науковому дослідженні.
Кількість кредитів – 5.
Загальна кількість годин –150.
Теми аудиторних занять та самостійної роботи:
Розділ 1. Філософські засади наукового мислення
Тема 1. Предмет філософії та її місце у житті людини і структурі
університетської освіти/науки
Тема 2. Античні філософські підстави європейської освіти і науки
Розділ 2. Актуальні проблеми методології соціально-гуманітарного
пізнання
Тема 3. Сциентистсько-позитивістський напрямок у сучасній
європейській філософії
Тема 4. Буття і мова: феноменологія, герменевтика і «лінгвістичний
поворот
Тема 5. Методологічний зсув у гуманітарних науках др. пол. ХХ ст.:
від структуралізму до постструктуралізму
Розділ 3. Особливості розуміння сучасного суспільства
Тема 6. Соціальна філософія
Тема 7. Філософія політики і проблеми сучасної демократії

Методи контролю результатів навчання - поточний контроль,
підсумковий контроль у формі заліку.
Мова викладання: українська
Дисципліна "Філософські засади та методологія наукових досліджень" є
обовязковою в програмі підготовки докторів філософії з міжнародних економічних відносин
за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні
економічні відносини». Формує знання з філософії та методології наукових досліджень,
актуальних філософських та методологічних проблем теорії соціального-гуманітарного
пізнання та шляхів їх розв’язання на рівні, який відповідав би вимогам підготовки докторів
філософії.
Дисциплина «Философские основы и методология научных исследований" является
обязательной в программе подготовки докторов философии по международным
экономическим отношениям по третьему (образовательно-научному уровню высшего
образования по специальности 292 «Международные экономические отношения». Формирует
знания по философии и методологии научных исследований, актуальных философских и
методологических проблем теории социального гуманитарного познания и путей их решения
на уровне, который бы требованиям подготовки докторов философии.
The discipline "Philosophical Principles and Methodology of Scientific Research" is
mandatory in the program of training doctors of philosophy in international economic relations at the
third (educational and scientific) level of higher education in the specialty 292 "International
Economic Relations". Formative knowledge of philosophy and methodology of scientific research,
current philosophical and methodological problems of the theory of social and humanitarian
knowledge and ways to solve them at a level that would meet the requirements of training doctors of
philosophy.

