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Обсяг освітнього компоненту: 4 кредитів ЄКТС (120 годин), в тому числі: 

– для денної форми навчання лекцій – 48 год., самостійна робота 

здобувача - 72 год.,  

– для заочної (дистанційної) форми навчання – лекцій 8 год., самостійна 

робота здобувача – 112 год.,  

 

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:  

Інтегральна:  

Здатність формулювати і розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

професійної та дослідницько-інноваційної діяльності у сфері енергетичного 

машинобудування, що передбачає глибоке переосмислення наявних та 

створення нових цілісних знань та професійної практики. 

Загальні: 



 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

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

 Здатність генерувати нові ідеї. 

 

Спеціальні:  

 Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати 

наукових досліджень та/або інноваційних розробок українською та 

іноземною мовами, глибоке розуміння іншомовних наукових текстів за 

напрямом досліджень. 

 Здатність формулювати наукову проблему (задачу), що має теоретичне та 

практичне значення в галузі енергетичного машинобудування, визначати 

шляхи її вирішення із залученням сучасних теоретичних та 

експериментальних методів та інформаційних технологій. 

 Здатність використовувати новітні досягнення сучасної науки і передових 

технологій в наукових дослідженнях.  

 

Результати навчання:  

 Мати передові концептуальні та методологічні знання з енергетичного 

машинобудування і на межі предметних галузей, а також дослідницькі 

навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на 

рівні останніх світових досягнень, отримання нових знань та здійснення 

інновацій. 

 Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями 

результати досліджень, наукові та прикладні проблеми галузі 

енергетичного машинобудування державною та іноземною мовами, 

кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях 

у провідних вітчизняних і міжнародних наукових виданнях. 

 Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для обґрунтування 

висновків належні докази, зокрема, результати теоретичного аналізу, 

експериментальних досліджень і математичного та комп’ютерного 

моделювання, наявні літературні дані. 

 Глибоко розуміти сучасні проблеми науково-технічного розвитку науки і 

техніки, враховуючи світові досягнення в галузі енергетичного 

машинобудування з урахуванням техніко-економічних і екологічних 

напрямів, знати і застосовувати сучасні технології енерго- та 

ресурсозбереження. 

 Провадити викладацьку діяльність у закладах вищої освіти, застосовуючи 

інноваційні форми, засоби та технології при розробці методичного 

забезпечення навчального процесу та під час навчально-виховної роботи, в 

т.ч. шляхом формування у студентів навичок самостійно здобувати знання.  

 

Методи навчання, форми та методи оцінювання: 



Методи навчання: лекційні заняття, самостійна робота здобувача. 

Форми та методи оцінювання в 1му семестрі: усне спілкування (залік). 
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