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Короткий зміст освітнього компоненту:  
Розділ 1.Філософські проблеми пізнання і науки 

Тема 1.Пізнання як предмет філософського аналізу 

Тема 2. Структура та методи  наукового пізнання 

Тема 3. Наука як система. 

Тема 4. Філософія науки як галузь  філософського знання 

Розділ 2.Основні проблеми техніки 

Тема 1. Філософія техніки  

Тема 2. Техніка як діяльність  

Тема 3. Техніка як соціальний феномен 

Тема 4. Проблема «діалогу» людини і комп’ютера. 

 

Передумови для вивчення освітнього компоненту: дисципліни першого та 

другого рівня освіти: основи філософії (розділи: теорія пізнання, методологія 

пізнання) , соціологія, основи наукових досліджень 

 

Компетентності:  
Інтегральні: Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері 

транспортних систем та технологій, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 

Загальні: Здатність володіння сучасним світовим теоретичним 

термінологічним науковим апаратом, щодо об’єкту дослідження, здатність 

проводити огляд поточного стану та продукувати нові ідеї для розв’язання 

комплексних проблем професійної та/або дослідницької діяльності у галузі 

транспорту. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. Володіння методологією власного наукового дослідження, 



результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

Володіння навичками, щодо інтерпретації даних отриманих в результаті 

проведення експерименту, моделювання та пов’язувати їх з відповідною 

теорією. Здатність застосовувати свої знання та розуміння основних фактів, 

концепцій, правил та теорій, пов’язаних з предметом дослідження. 

Фахові: Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького 

характеру в сфері транспортних систем, оцінювати та забезпечувати 

ефективність виконуваних досліджень. Системний науковий світогляд та 

загальнокультурний кругозір. 

Результати навчання: Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати 

для обґрунтування висновків належні докази, зокрема, результати 

теоретичного аналізу, експериментальних досліджень (опитувань, 

спостережень, …) і математичного та/або комп’ютерного моделювання, 

наявні літературні дані. Глибоко розуміти загальні принципи та методи 

технічних наук, а також методологію наукових досліджень, застосувати їх у 

власних дослідженнях у сфері транспортних систем та технологій та у 

викладацькій практиці. 

 

Методи навчання, форми та методи оцінювання: Методи навчання: 

лекційні заняття, самостійна робота здобувача. Поточний контроль 

здійснюється шляхом усних опитувань на заняттях та виступів аспірантів. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі усного заліку по матеріалу 

після засвоєння аспірантами дисципліни. Підсумкова оцінка знань 

визначається (у накопичених балах та за національною шкалою) як сума усіх 

оцінок. 

 

Вимоги: до підсумкового контролю допускаються здобувачі, які за 

результатами поточного контролю на практичних заняттях набрали не менше 

30 балів. 

 

Критерії оцінювання: Оцінювання навчальних досягнень аспіранта 

здійснюється на основі трьох складових: усне опитування на заняттях, 

самостійної роботи (представлення рефератів або матеріалів доповідей) та 

підсумкового контролю. Підсумковою оцінкою за семестр є сума балів з 

вищевказаних складових. 
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