
Етика та світоглядні засади наукової діяльності 

(викладач – доктор політичних наук, професор Мамонтова Е.В.) 

Мета: формування цілісного уявлення про етичні аспекти науки; засвоєння 

глибоких обґрунтованих знань про принципи і норми етики  наукової 

діяльності; формування навичок їх успішного застосування у науково-

дослідній роботі та подальшій професійній діяльності.  

Завдання: 

− поглиблене вивчення принципів і норм наукової етики, ґрунтовне 

опанування змісту та елементів культури наукового дослідження 

формування цілісного уявлення про сучасні вимоги наукового 

середовища та суспільства до стандартів професійної етики дослідника; 

− формування науково-експертної компетентності в сфері соціального, 

культурного та гуманітарного розвитку; 

− розвиток аналітичних здібностей задля вирішення ключових 

світоглядних проблем, в т. ч. міждисциплінарного характеру, які 

виникають при роботі по вирішенню наукових, науково-освітніх та 

професійних задач;  

− засвоєння норм та правил корпоративної культури науково-

експертного середовища;  

− здобуття навичок запобігання порушень загальних моральних 

принципів наукової діяльності у процесі здійснення досліджень. 

Результатами опанування дисципліни повинні стати: 

 

- знання сутності, основних характеристик, принципів і норм наукової 

етики, функцій етичної інфраструктури наукової діяльності, 

історичного досвіду та сучасної практики у сфері влаштування етичної 

інфраструктури наукової діяльності, а також поглиблене розуміння 

етичного смислу наукового дослідження; 

 

- уміння розуміти та інтерпретувати основні положення концепцій 

наукової етики на теоретичному та прикладному рівнях; слідувати 

етичним нормам, прийнятим у науковому спілкуванні під час роботи у 

наукових колективах, в тому числі й міжнародних, з метою вирішення 

наукових та науково-освітніх задач; орієнтуватися у моральних 

колізіях сучасної науки, включаючи специфіку проблем окремих наук; 

організувати власне наукове дослідження, використовуючи сучасну 

методологію дослідницької роботи на засадах етичного кодексу 

вченого; 

 



- компетенції: успішне та систематичне застосування навичок аналізу 

основних світоглядних проблем, в т.ч. міждисциплінарного характеру, 

які виникають при роботі по вирішенню наукових, науково-освітніх та 

професійних задач; глибокі обґрунтовані знання про етичну сферу 

науки, її роль і розвиток у суспільстві;  здатність  відстежувати та 

аналізувати сучасні дослідження у контексті їх відповідальності 

нормам наукової етики; соціальна відповідальність за результати 

власних наукових досліджень. 

 

 

 

 

 


