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І.Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрями 
підготовки, освітньо- 
кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної 
дисципліни

заочна форма 
навчання

Кількість кредитів, 
відповідних 
ЕСТS- 7

Галузь знань:
01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність:
016 Спеціальна освіта 
Освітньо- наукова 

програма:
Спеціальна освіта (за 

нозологіями)

Обов’язкова

Рік підготовки
1

Загальна кількість 
годин -  210

Семестр

1

Рівень вищої освіти:
другий (магістерський)

Лекції
6

Практичні заняття
8

Самостійна робота
196

Індивідуальні завдання
Творчі завдання

Вид контролю -  екзамен

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 
роботи становить -  11 % : 89 %.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни.
Мета навчальної дисципліні полягає у формуванні знань у галузі філософії і 

методології науки, вивченні та аналізі сучасних наукових концепцій і теорій, вивченні 
методів для отримання і подальшого аналізу наукових знань, розв’язання проблеми 
істинності наукового знання, можливості інтуїтивного отримання знань, знайомство з 
практичним застосуванням науково-методологічних знань у професійній діяльності.

Основні завдання навчальної дисципліни.
Навчальна дисципліна «Філософські проблеми наукового пізнання» викладається у 

відповідності з основними позиціями, що склалися в історії філософії і в сучасній філософії. 
Курс порушує найважливіші філософські проблеми науки, а також методологічних шкіл і 
напрямків.

Для побудови курсу в якості базових вибрані історико-філософський і системний 
підходи. Це дозволяє виявити і зіставити ключові феномени у розвитку філософії науки і 
методології. Курс тісно пов’язаний з ідеями синтезу знань, що здійснюється через 
розширення предметних полів досліджень, а також посередництвом формування 
методологічних технологій, здатних відіграти роль інфраструктур пізнавальної діяльності в 
усіх її сферах. Курс передбачає сполучення історико-філософських, системних, логічних 
підходів, і водночас, у своїх завершальних розділах передбачає вихід на використання
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філософії і методології у процесах розв’язання дослідницьких завдань в областях 
природничих, технічних і соціально-гуманітарних дисциплін.

Студенти мають набути загальних компетентностей :
Аналіз та синтез. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Системність мислення. Здатність поєднання нових знань з отриманим досвідом, 

вміння працювати автономно. Здатність до пошуку та диференціації інформації з освоєння 
нових методів дослідження.

Креативність мислення. Здатність генерувати нові ідеї та пристосовуватися до 
мінливих умов середовища, ініціативність.

Командна робота. Здатність розвивати свій загальнокультурний та професійний 
рівень. Здатність працювати в міждисциплінарній команді. Здатність до публічних, ділових 
та наукових комунікацій. Здатність до критики та самокритики. Здатність спілкуватися з 
експертами з інших галузей. Здатність працювати в міжнародному середовищі.

Комунікаційні навички. Навички усного та письмового спілкування рідною мовою, 
володіння іноземною мовою, культура мовлення, навички наукового письма, вміння 
спілкуватися з непрофесіоналами галузі тощо.

Презентаційні навички. Вміння провести презентацію з метою популяризації певних 
ідей, власних здобутків.

Етичні установки. Здатність дотримуватися загальних етичних норм, розуміння 
культур та традицій інших країн, вміння спілкуватися з урахуванням відмінностей та впливу 
культури інших, уміння працювати в міжнародному контексті.

В процесі вивчення навчальної дисципліни студенти мають набути також певних 
фахових компетентностей .

Автономія і відповідальність. Здатність до абстрактного мислення. Здатність 
самостійно здобувати та використовувати нові знання, уміння.

Здатність генерувати нові ідеї.
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Філософські основи наукового 

пізнання» здобувачі вищої освіти повинні знати:
-  основні теоретичні положення філософії науки, мати поняття про предмет, методи, 

завдання філософії науки;
-  історію взаємодії філософії і науки та роль філософії науки у сучасному житті;
-  особливості природничого та гуманітарного знання, в тому числі у конкретних 

дисциплінах і використовуваних методах;
-  сучасні теорії розвитку наукового знання;
-  функції філософії в науковому пізнанні;
-  види знання, основні форми пізнання;
-  характерні ознаки наукового знання;
-  загальні закономірності розвитку знання;
-  характерні риси науки;
-  розуміти природу криз наук, що періодично виникають, і необхідність прийняття 

нових парадигм у науковому знанні;
-  сучасні концепції розвитку науки (за К. Поппером, Т. Куном, І. Лакатосом, 

П. Фєйєрабендом);
-  особливості емпіричного рівня дослідження;
-  специфіку теоретичного пізнання;
-  класифікацію методів наукового пізнання;
-  основні концепції істини;
-  етичні норми науки;

уміти:
-  реконструювати пізнавальні методи, категоріальні схеми;
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-  використовувати сучасні методи пізнання;
-  пояснювати сучасні закономірності розвитку наукового пізнання;
-  аналізувати сучасну наукову картину світу;
-  розрізнити наукове знання від позанаукового;
-  характеризувати фактори, що впливають на розвиток науки;
-  характеризувати екологічні, етичні та економічні вимоги до сучасного
-  експерименту;працювати з науковими матеріалами у напрямку їх узагальнення і 

філософської інтерпретації;
-  працювати з категоріальним апаратом філософії, а також будь-якої іншої галузі 

знання, доводячи їх до рангів дослідницьких інструментів.

3. Програма навчальної дисципліни

1. Філософія, наука, методологія: аспекти взаємодії.
Двозначність визначення науки. Розмежування наукового і ненаукового знання 

Історичний вимір науки. Дата і місце народження науки. Міф, технологія, наука. Історична 
типологія стосунків філософії і науки. Наука і релігія. Наука як соціальний інститут. Етичні 
настанови науки. Наука і суспільство. Ціль і предмет філософії науки. Основні аспекти 
філософського вивчення науки.

2. Гносеологічні і структурні особливості наукового знання.
Функції наукового дослідження: опис, пояснення, передбачення, обґрунтування, 

доказ. Розрізнення емпіричного і теоретичного: факт і теорія. Структура емпіричного 
дослідження. Структура і функції наукової теорії. Аксіоматичний і гіпотетико-дедуктивний 
зразки побудови теорії.

Загальнонаукові методи: індукція і дедукція, аналіз і синтез, абстрагування і 
узагальнення. Загальнонаукові методи: ідеалізація, аналогія, гіпотеза, підтвердження і 
спростування. Проблема істини у філософії науки: наука як техніка. Питання про сутність 
техніки. Проблема співвідношення науки і техніки.

3. Методологічні новації античності.
Реконструкція міфологічного мислення.
Раціоналізації античної філософії. Перші зразки абстрагування і ідеалізації (Піфагор, 

Евклід). Метафоричне смислоутворення античної натурфілософії. Методологічна 
реконструкція майєвтики Сократа, теорії Платона, аналітики Арістотеля.

4. «Суверенітет» наукового методу.
Методологічні настанови мислителів Середніх віків. Пошук методу в епоху 

Відродження. Гносеологічна революція епохи новоєвропейської філософії. Визволення 
«органона» в науково-методичних проектах Ф.Бекона, Т.Гоббса. «Натурфілософія» Галілея і 
Ньютона. Версії раціоналізму Декарта і Лейбніца. Теорія пізнання Канта.

5. Основи наукової раціональності.
Породження метафізикою позитивізму (Конт). Відображення діалектики Гегеля в 

теоріях Дарвіна і Маркса. Онтологічні передсуди науки. Проблема редукціонізму. Ідеал 
науковості. Релятивізм наукового знання.
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6. Динаміка наукового знання.
Ідея кумулятивізму знання. Неопозитивістська концепція науки. Методологічний 

фальсифікаціонізм К. Поппера. Концепція наукових революцій Т.Куна. Тематичний аналіз 
науки Дж.Холтона. Еволюціоністська модель розвитку науки (Тулмін, Хукер, Хахлвег та ін.).

7. Критика науки.
Теорія «онтологічної відносності» В.Куайна. Методологія науково-дослідницьких 

програм І.Лакатоса. Анархічна епістемологія П.Фейєрабенда. «Строга наука» Е.Гуссерля. 
Герменевтика «наук про дух» Г.-Ґ.Ґадамера.

8. Сучасні тенденції і суперечності розвитку техногенної цивілізації.
Структура і функція наукового товариства (школи). Науковий етос і орієнтації 

вченого. Наука і суспільство. Глобальні кризи і проблема цінності науково-технічного 
прогресу. Людина як елемент у системі техніки. Проблема заміщення людини в техніці. 
Глобалізація технічної системи. Нові технології і перспективи людини.

4. Структура навчальної дисципліни

Кількість годин

Назви змістових модулів і тем заочна форма

Усього у тому числі
л прак. с/р

Модуль 1. Характеристика науки та пізнання

Тема 1. Філософія, наука, методологія: аспекти 
взаємодії.

30 1 2 30

Тема 2. Гносеологічні і структурні особливості 
наукового знання.

30 1 30

Тема 3. Методологічні новації античності. 20 1 30

Модуль 2. Методологічні проблеми сучасної науки та методи наукових досліджень
Тема 4. «Суверенітет» наукового методу. 20 1 30

Тема 5. Основи наукової раціональності. Динаміка 
наукового знання.

30 2 30

Тема 6. Критика науки. 30 1 2 14

Тема 7. Сучасні тенденції і суперечності розвитку 
техногенної цивілізації.

30 1 20

Разом 210 6 8 196

5. Теми лекційних занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Філософія, наука, методологія: аспекти взаємодії. 1
2 Гносеологічні і структурні особливості наукового знання. 1
3 Методологічні новації античності. 1
4 «Суверенітет» наукового методу. 1
1



5 Критика науки. 1
6 Сучасні тенденції і суперечності розвитку техногенної цивілізації. 1

Всього 6

Плани лекційних занять

1. Філософія, наука, методологія: аспекти взаємодії.

1. Двозначність визначення науки. Розмежування наукового і ненаукового знання 
Історичний вимір науки. Дата і місце народження науки. Міф, технологія, наука. Історична 
типологія стосунків філософії і науки. Наука і релігія.

2. Наука як соціальний інститут. Етичні настанови науки. Наука і суспільство.
3. Ціль і предмет філософії науки. Основні аспекти філософського вивчення науки.

2. Гносеологічні і структурні особливості наукового знання.

1. Функції наукового дослідження: опис, пояснення, передбачення, обґрунтування, 
доказ.

2. Розрізнення емпіричного і теоретичного: факт і теорія.
3. Структура емпіричного дослідження.
4. Структура і функції наукової теорії.
5. Аксіоматичний і гіпотетико-дедуктивний зразки побудови теорії.
6. Загальнонаукові методи: індукція і дедукція, аналіз і синтез, абстрагування і 

узагальнення.
7. Загальнонаукові методи: ідеалізація, аналогія, гіпотеза, підтвердження і спростування.
8. Проблема істини у філософії науки: наука як техніка .
9. Питання про сутність техніки. Проблема співвідношення науки і техніки.

3. Методологічні новації античності.

1. Реконструкція міфологічного мислення.
2. Раціоналізації античної філософії. Перші зразки абстрагування і ідеалізації (Піфагор, 

Евклід).
3. Метафоричне смислоутворення античної натурфілософії.
4. Методологічна реконструкція майєвтики Сократа, теорії Платона, аналітики 

Аристотеля.

4. «Суверенітет» наукового методу.

1. Методологічні настанови мислителів Середніх віків. Пошук методу в епоху 
Відродження.

2. Гносеологічна революція епохи новоєвропейської філософії. Визволення «органона» в 
науково-методичних проектах Ф.Бекона, Т.Гоббса. «Натурфілософія» Галілея і Ньютона.

3. Версії раціоналізму Декарта і Лейбніца. Теорія пізнання Канта.

5. Критика науки.

1. Теорія «онтологічної відносності» В. Куайна. Методологія науково-дослідницьких 
програм І. Лакатоса.

2. Анархічна епістемологія П. Фейєрабенда.
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3. «Строга наука» Е. Гуссерля. Герменевтика «наук про дух» Г.-Ґ. Ґадамера.

6. Сучасні тенденції і суперечності розвитку техногенної цивілізації.

1. Структура і функція наукового товариства (школи).
2. Науковий етос і орієнтації вченого.
3. Наука і суспільство.
4. Глобальні кризи і проблема цінності науково-технічного прогресу.
5. Людина як елемент у системі техніки.
6. Проблема заміщення людини в техніці.
7. Глобалізація технічної системи.
8. Нові технології і перспективи людини.

6. Теми та зміст семінарських/практичних занять.

Семінарські заняття мають на мету розвиток вміння працювати з філософською 
літературою, готувати виступи, формулювати та відстоювати свою позицію, брати ктивну 
участь у дискусії.

Тема 1. Феномен науки.
Тема 2. Основи наукової раціональності.
Тема 3. Історія гносеологічних новацій.
Тема 4. Сучасні методологічні програми.

Готуючись до семінарського заняття, студент повинен покладатися на зміст 
дисципліни, засвоїти відповідний обсяг матеріалу, використовуючи конспект лекцій, 
рекомендовану, довідкову та навчальну літературу до тем семінарів.

№
з/п

Теми
практичних

занять

Зміст
практичних занять

Форма
контролю

Кіл.
год.

1 Тема 1. Тема: 
Феномен науки.

Визначте межі, позначте зміст предметів 
«філософія науки», «методологія». 
Перелічить найважливіші особливості 
взаємодії філософії, науки, методології. 
Яка роль історико-культурних і логіко- 
методологічних факторів у взаємодії 
філософії і науки.
Порівняйте і дайте оцінку наслідкам 
революцій у науці і філософії.
Представте ключові зміни в ставленні до 
науки в постіндустіальному суспільстві. 
Що являє собою наука як соціальний 
інститут.
Місце і взаємний вплив міфологічного і 
раціонального в різні періоди 
становлення науки.
Визначте співвідношення метафізики і 
фізики, як воно мінялося.
Визначте раціональне і позараціональне,

Оцінювання 
виступів із 

реферативними 
повідомленнями 

та участі у 
групових 
дискусіях.

2
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вкажіть можливості для їх узгодження в 
рішенні пізнавальних завдань.
Визначте теоретичний, емпіричний рівні 
наукового знання, яке їх 
співвідношення.
Категоріальне знання, яке його 
співвідношення з емпіричним і 
теоретичним знанням.

2 Тема 2. Тема: 
Основи наукової 
раціональності.

Відтворіть гносеологічну схему 
сходження від чуттєво-конкретного до 
абстрактного і до розумово-конкретного, 
вкажіть яке її методологічне значення. 
Виділіть етапи в реалізації схеми 
сходження в процесі теоретизації.
Дайте визначення наукової теорії. 
Методи побудови наукових теорій і 
поняття теоретизації. Структури 
поширених у науці теорій.

Оцінювання 
результатів 

роботи в групах 
та виконання 
ситуаційних 

завдань.

2

3 Тема 3. Тема: 
Історія
гносеологічних
новацій.

Який методологічний потенціал 
міфологічного мислення, на яких стадіях 
дослідницького процесу і яким чином 
він може бути використаний.
Назвіть можливі напрямки для 
застосування в методології прийомів 
роботи з першоелементами давньої 
філософії.
Яким чином у давніх символах 
здійснюється зв’язок метафізики, 
онтології, методології.
Наведіть приклади застосування 
символів давньої філософії для 
систематизації матеріалу з будь-якої 
області науково-практичних інтересів. 
Визначте методи абстрагування і 
ідеалізації. Наведіть схеми цих методів, 
дайте приклади.
Яке методологічне значення мають 
майєвтика Сократа, анамнесис і пайдейя 
Платона, аналітика (мімесис і топіка) 
Арістотеля.
Проінтерпретуйте можливості побудови 
міркувань у руслах апофатичної і 
катафатичної традицій.
Методи номіналізму, реалізму, властиві 
епосі Середніх віків.
Назвіть найважливіші методологічні 
інновації епохи Відродження, Нового 
часу і наведіть їх приклади.
Яким чином будуються стосунки між 
філософією, натурфілософією, наукою. 
Позитивізм як явище інтелектуальної

Оцінювання 
виступів із 

реферативними 
повідомленнями 

та участі у 
групових 
дискусіях.

2
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культури: визначення, стосунок до 
філософії і до науки.
Причини краха програми логічного 
позитивізму
Критерії науковості і раціональності, 
розвинені в постпозитивізмі 
Основні течії постпозитивізму, 
характеристики пізнавальних програм, 
запропонованих К.Р.Поппером, 
И.Лакатосом, Т.Куном, 
П.Фейєрабендом, Ст.Тулміном.
Сучасна аналітична філософія: 

термінологічний апарат, методи. 
Особливості структуралістської 
програми: семіотичний і ужитковий 
аспекти.
Методологічний зміст і особливості 
феноменології: зв’язок філософської 
традиції і інновацій.
Представте “роботу” феноменологічного 
метода у вигляді алгоритму.

4 Тема 4. Сучасні
методологічні
програми.

Постмодерністське тлумачення 
методології: новий етап чи занепад? 
Методологічний зміст і порівняльний 
аналіз програм механіцизму, 
редукціонізму, еволюціонізму, холізму. 
Методологічний зміст синергетики і 
гомеостатики. Схеми систем 
гомеостатичного типу.
Схожість і відмінність в методологічних 
програмах природничих, гуманітарних, 
технічних наук.

Оцінювання 
результатів 

роботи в групах 
та виконання 
ситуаційних 

завдань.

2

Разом 8

7. Самостійна робота

№ Назва теми Кіл. год.
1 Філософія, наука, методологія: аспекти взаємодії. 30
2 Гносеологічні і структурні особливості наукового знання. 30
3 Методологічні новації античності. 30
4 «Суверенітет» наукового методу. 30
5 Основи наукової раціональності. 30
6 Динаміка наукового знання. 14
7 Критика науки. 20
8 Сучасні тенденції і суперечності розвитку техногенної цивілізації. 10

Разом 194

Завдання для самостійної роботи студентів 

Рекомендації для самостійного опрацювання літератури

1



Провідною вимогою до вивчення навчальної исципліни «Філософські проблеми 
наукового пізнання» є формування навиків для самостійної роботи з матеріалами трьох 
основних видів:

1) . з філософськими матеріалами на предмет виявлення в них структур категоріальної 
природи (категоріальних схем, систем категорій), які приступні для реконструкції в ранзі 
методів;

2) . з науковими матеріалами в напрямку їх узагальнення і філософської інтерпретації з 
наступним виявом у них проблематики загальної для даної науки і філософської методології;

3) . з досягненням інтелектуальної культури в цілому, де достатньо виразно 
простежуються механізми поширення філософських ідей і методів у різні сфери 
життєдіяльності і області осмислення.

Питання екзаменаційного контролю 
з навчальної дисципліни «Філософські проблеми наукового пізнання»

1. Проблема визначення науки.
2. Розмежування наукового і ненаукового знання.
3. Міф, технологія, наука.
4. Історична типологія стосунків філософії і науки.
5. Наука і релігія.
6. Наука як соціальний інститут.
7. Етичні настанови науки. Наука і суспільство.
8. Ціль і предмет філософії науки. Основні аспекти філософського вивчення науки.
9. Функції наукового дослідження.
10. Розрізнення емпіричного і теоретичного: факт і теорія.
11. Структура емпіричного дослідження.
12. Структура і функції наукової теорії.
13. Аксіоматичний і гіпотетико-дедуктивний зразки побудови теорії.
14. Загальнонаукові методи.
15. Проблема істини у філософії науки.
16. Питання про сутність техніки.
17. Проблема співвідношення науки і техніки.
18. Методологічна реконструкція міфологічного мислення.
19. Перші зразки абстрагування і ідеалізації (Піфагор, Евклід).
20. Метафоричне смислоутворення античної натурфілософії.
21. Методологічна реконструкція майєвтики Сократа, теорії Платона, аналітики 

Аристотеля.
22. Методологічні настанови мислителів Середніх віків.
23. Пошук методу в епоху Відродження.
24. Гносеологічна революція епохи новоєвропейської філософії.
25. Визволення «органона» в науково-методичних проектах Ф.Бекона, Т.Гоббса.
26. Натурфілософія Галілея і Ньютона.
27. Версії раціоналізму Декарта і Лейбніца.
28. Теорія пізнання Канта.
29. Породження метафізикою позитивізму (О.Конт).
30. Відображення діалектики Гегеля в теоріях Дарвіна і Маркса.
31. Основи наукової раціональності: онтологічні передсуди науки.
32. Ідеал науковості і проблема редукціонізму.
33. Релятивізм наукового знання.
34. Ідея кумулятивізму знання.
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35. Неопозитивістська концепція науки.
36. Методологічний фальсифікаціонізм К.Поппера.
37. Теорія «онтологічної відносності» В.Куайна.
38. Тематичний аналіз науки Дж.Холтона.
39. Еволюціоністська модель розвитку науки (Тулмін, Хукер, Хахлвег та ін.).
40. Концепція наукових революцій Т.Куна.
41. Методологія науково-дослідницьких програм І.Лакатоса.
42. Анархічна епістемологія П.Фейєрабенда.
43. Феноменологія Е.Г уссерля.
44. Герменевтика «наук про дух» Г.-Ґ.Ґадамера.

8. Індивідуальні завдання.

Індивідуальна робота здобувачів вищої освіти здійснюється за графіком індивідуальної 
роботи згідно з розкладом у формі консультацій, індивідуальної бесіди. Здобувачі вищої 
освіти також готують творчі завдання.

Творчі завдання.
Індивідуальні завдання для самостійної роботи.

1. Концепції походження науки
2. Схожість і відмінність філософії та науки, проблема їх стосунків.
3. Пізнавальний, особистісний, соціальний фактори в становленні науки.
4. Метафізика і фізика: історія і перспективи взаємодії.
5. Раціональне і позараціональне як фактори пізнання.
6. Наука як соціальний інститут.
7. Проблема інтеграції наук.
8. Математизація у науці.
9. Ключові винаходи в історії людського суспільства.
10. Сутність і «методологія» міфу.
11. Уявлення про час у давніх цивілізаціях.
12. Наука і релігія.
13. Давньокитайська медицина.
14. Досягнення давніх цивілізацій Америки.
15. Наука у Давній Індії.
16. Уявлення про природу і людину в античності.
17. Методологічний потенціал і відкриття античної філософії.
18. Розвиток астрономії в античності.
19. Аристотелівське розуміння науки.
20. Взаємозв’язок математики та філософії у Давній Греції.
21. Середньовічне розуміння природи та людини.
22. Європейська середньовічна наука.
23. Витоки Ренессансу.
24. Галілей та його роль у становленні сучасної науки.
25. Наукова революція Коперніка.
26. Вплив «Нового органону» Ф.Бекона на розвиток науки.
27. Природознавчі погляди у XVII ст. у країнах Європи.
28. Методологічні програми та ідеї Нового часу.
29. Розвиток концепції часу в європейській науці.
30. Натурфілософія і позитивізм.
31. Особливості критики і трансформації програм позитивізму.
1



32. Феноменологія як методологічна програма.
33. Постмодерністські винаходи в методології.
34. Історія герменевтики «наук про дух».
35. Моделі історичної реконструкції науки.
36. Позитивістські і неопозитивістські концепції науки.
37. Праця Т. Куна “Структура наукових революцій” та її роль у методології історії науки.
38. Наукові революції та їх роль у розвитку науки.
39. Постнекласична революція у сучасній науці.
40. Значення математики Лобачевського в історії науки.
41. Роль відкриттів Ейнштейна в розвитку науки.
42. Вплив техніки на життя людей.
43. Синергетичне бачення світу.
44. Філософські проблеми фізики.
45. Філософські проблеми математики.
46. Філософські проблеми геології.
47. Філософські проблеми техніки.
48. Філософські проблеми інформатики.
49. Інтернет як метафора глобального мозку.
50. Порівняльний аналіз теорій походження життя на Землі.
51. Філософські проблеми біології.
52. Філософські проблеми історичної науки.
53. Спроби створення єдиного знання в історії.
54. Філософські проблеми філологічних дисциплін.
55. Філософські проблеми психології.

Рекомендації до виконання індивідуальних письмових робіт:

Теми робіт сформульовані з урахуванням настанови до самостійного вивчання 
предмету, вміння підбирати відповідну літературу.

Зміст письмової роботи повинен повністю відповідати темі та повністю відображати 
даний аспект філософії науки.

Матеріал повинен бути добре структурований, викладений послідовно, згідно з
змістом.

Бажано використовувати кілька джерел. Для написання роботи користуватися 
належить переліком джерел за списком, що наведений у розділі «Список рекомендованої 
літератури», проте, можливо також користуватися науковою та навчальною літературою, що 
не входить до наведеного списку і підібрана за темою робити самостійно.

Обсяг роботи повинен досягати 20 аркушів.
Оформлювати роботу треба відповідно до загальних вимог.
У кінці роботи обов’язково має бути наявний список цитованої літератури: 
Обов’язково необхідно вказати авторів; назви книги; міста видавництва; року 

видання, сторінки наведеної цитати.
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Тестові завдання для самоперевірки:

Варіант 1.
1. В якому столітті виникла наука як 

соціальний інститут?
а) І ст. до н.е. в) XVII ст. н.е.
б) XII ст. н.е. г) XIX ст. н.е.
2. Назвіть філософа, який вважав, що 

філософія -  це «Нічия Земля», яка
розташована між теологією і наукою:
а) Б. Рассел в) Л.Вітгенштейн
б) К. Поппер г) О. Конт
3. Засновником позитивізму був:
а) О. Конт в) Р. Авенаріус
б) Е. Мах г) Р. Карнап
4. Хто з філософів запропонував 

принцип економії мислення:
а) О. Конт в) А. Пуанкаре
б) Е. Мах г) К. Поппер
5. Хто з філософів не належить до 

представників постпозитивізму:
а) О. Конт в) I. Лакатос
б) Т. Кун г) Л. Фейєрбах
6. Назвіть філософа, який ввів термін 

«парадигма»:
а) К. Поппер в) I. Лакатос
б) Т. Кун г) П. Фейєрабнд
7. Назвіть автора «Структури наукових 

революцій»:
а) К. Поппер в) I. Лакатос
б) Т. Кун г) Л.Фейєрабенд
8. Назвіть автора концепції науково- 

дослідницьких програм:
а) К. Поппер в) I. Лакатос
б) Т. Кун г) Л.Фейєрабенд
9. Який метод не належить до 

загальнонаукових теоретичних методів
пізнання:
а) дедукція в) абстрагування
б) індукція г) спостереження
10. Якого виду спостереження не 

існує:
а) наукове в) науково- 
повсякденне
б) повсякденне

2 варіант
1. В якому столітті виник напрям 

філософії «філософія науки»?
а) І ст. до н.е. в) XVII ст.
б) ХІІ ст.. г) XX ст.
2. Якого виду пізнання не існує:
а) ігрового в) міфологічного
б) дитячого г) наукового
3. Що вважалося основою знання в 

уявленнях позитивістів?
а) теоретичне знання в) математика
б) філософське знання г) факти
4. Назвіть філософа, який не належить 

до представників логічного
позитивізму:
а) М. Шлик в) Р. Карнап
б) І. Кант
5. Якого етапу немає в позитивізмі?
а) позитивізм в) науковий позитивізм
б) емпіріокритицизм г) неопозитивізм
6. Яку назву має період науки, коли 

повністю панує одна парадигма?
а) період насищення в) наукова 

революція
б) період нормальної 
науки
г) період нормального 
розвитку
7. Якого елементу немає у складі 

науково-дослідницької програми:
а) тверде ядро в) евристика
б) захисний пояс г) точка насищення
8. Хто з філософів вважав, що 

плюралізм є нормальним елементом 
розвитку

науки?
а) К. Поппер в) І. Лакатос
б) Т. Кун г) Л. Фейєрбах
9. Який з методів не належить до 

загальнонаукових емпіричних методів
пізнання:
а) індукція в) спостереження
б) вимірювання г) експеримент
10. Якого виду експерименту не існує:
а) мислене вий в) психологічний
б) філософський г) соціальний.
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9. Методи навчання

I. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
1) За джерелом інформації:
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням 

комп'ютерних інформаційних технологій (Презентація), семінари, пояснення, розповідь, 
бесіда.

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.
• Практичні: творчі завдання, аналітична робота..
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 

самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проєктів.
II. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально- 

пізнавальної діяльності:
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення 

ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій 
тощо).

10. Методи контролю

Поточний контроль, який здійснюється у формі фронтального, індивідуального чи 
комбінованого контролю знань здобувачів освіти під час перевірки активності під час 
аудиторних занять, теоретичних завдань, практичних занять, тестування, творчих завдань.

Підсумковий контроль -  екзамен.

Розподіл балів, які отримують здобувачі освіти
Поточний контроль та самостійна робота, 

Індивідуальне завдання
Творче
завданн

я

Екза
мен

Всьог
о

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 20 40 10010 10 10 10

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності

Оцінка
БСТБ

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики
для заліку

90 -  100 А відмінно

зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 Б задовільно
60-63 Е
35-59 БХ незадовільно з можливістю 

повторного складання
не зараховано з 

можливістю повторного 
складання

0-34 Б незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни



11. Рекомендована література ( основна).

1. Альберт Х. Трактат о критическом разуме. - М., 2001.
2. Баженов Л.Б. Строение и функции естественнонаучной теории”., М., 1978
3. Бургин М.С., Кузнецов В.И. Введение в современную точную методологию науки. 

Структуры систем знания: Пособие для ст-тов ВУЗов. - М., 1994. Бурдье П. Практический 
смысл. - М., 2001.

4. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки /ХVП-ХVШ вв./. Формирование научных 
программ нового времени. - М., 1987.

5. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки: становление и развитие первых научных 
программ. - М.,1980.

6. Гейзенберг В. Шаги за горизонт. - М., 1989.
7. Гуссерль Э. Философия как строгая наука. - Новочеркасск: Сагуна, 1994. -  357 с.
8. Ґадамер Г.-Ґ. Істина і метод. -  К.: Юніверс, 2000. -  Т. І. -  464 с.
9. Добронравова И.С. Нелинейное и сложное мышление // Философия мышления. -  

Одесса: Печатный дом, 2013. -  с.91-105.
10. Добронравова І.С. Норми наукового дослідження в нелінійному природознавстві // 

Філософська думка. К., 1994, №4
11. Зотов А.Ф., Воронцова В.В. Современная буржуазная методология науки. - М., 1963.
12. Идеалы и нормы научного исследования. - Минск, 1981.
13. Ильин В. В. Критерии научности знания. - М., 1989.
14. Кезин А. В. Научность: эталоны, идеалы, критерии - М., 1989.
15. Кримський С.Б. Запити філософських смислів. // Кримський С.Б. Під сигнатурою 

Софії. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008, 718с. С.444-717.
16. Крымский С.Б. Научное знание и принципы его трансформации. Киев, 1974.
17. Кун Т. Структура научных революций. - М.: АСТ, 2002. -  608 с. [М., 1975, 1980.]
18. Лакатос И. Методология программ научных исследований. - СПб., 2000.
19. Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. 

История науки и ее рациональные реконструкции // Кун Т. Структура научных революций. - 
М.: АСТ, 2002. -  С.269-524.

20. Лекторский В. А. Эпистемология классическая и неклассическая. - М., 2001.
21. Лекторский В.А., Швырёв В.С. Методологический анализ науки. (Типы и уровни) // 

Философия, методология, наука. - М., 1972
22. Лой А. Н. Свідомість як предмет теорії пізнання. - К.: Наукова думка, 1988. -  247 с.
23. Мамардашвили М. К. Классический и неклассический идеалы рациональности. -  М.: 

Лабиринт, 1994. -  89 с.
24. Методологические принципы физики. -  М., 1975.
25. Микешина Л.А. Детерминация естественно - научного знания. Л., 1977. С. 96.
26. Налимов В. В. Спонтанность сознания. - М., 1989.
27. Наука в России: состояние, трудности, перспективы. (Материа-лы «Круглого стола») 

Вопросы философии, 1994, №№10-11.
28. Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология.- М., 1998.- Ч.2.
29. Панфилов В.А., Филатов А.Б. Трудности рефлексии взаимодействия культур и 

философия науки ХХ века // Философия, культура, жизнь. Межвуз.сб.науч.тр. Вып.10. Д., 
2001.

30. Полани М. Личностное знание. - М., 1985.
31. Поппер К. Нормальная наука и опасности, связанные с ней // Кун Т. Структура 

научных революций. - М.: АСТ, 2002. -  С.525-537.
32. Поппер К.Р. Логика и рост научного знания. - М., Прогресс, 1983.



33. Пригожин И., Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. - М., 1991.
34. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. - М., 2000.
35. Пуанкаре А. Избранные труды. - М., 1999.
36. Разумов В.И. Методология подготовки и интеллектуально-технологического 

сопровождения научных исследований. 2001. http://www.auditorium.ru/books/386/
37. Разумов В.И., Сизиков В.П. Математические и философские основы теории 

динамических информационных систем. 2000. http://newasp.omskreg.ru/tdis (При поддержке 
ФЦП "Интеграция". Проект ОмГУ ИМ-4).

38. Ратников В. С. Фізико-теоретичне моделювання: підстава, розвиток, раціональність. - 
К.: Наукова думка, 1995. -  247 с.

39. Рациональность как предмет философского исследования. -  М.: РАН, 1995. -  187 с.
40. Рижко Л.В. Науковий простір: філософський і науковознавчий аспекти / Л.В. Рижко.- 

Київ, 2000. -  301с.
41. Рачков В.П. Техника и ее роль в судьбах человечества. - Свердловск. 1991.
42. Свирский Я. И. Самоорганизация содержание (Опыт синергетической онтологии). - 

М., 2001.
43. Современная философия науки: знание, рациональность, ценности в трудах 

мыслителей Запада. Уч. хрестоматия. -  М.: Логос, 1996. -  400 с.
44. Степин В.С. Наука и ценности техногенной цивилизации. // Вопросы философии, 

№10, 1989;
45. Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2000, гл. 2.
46. Степин В.С. Теоретическое знание. - М., 2000.
47. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. Гл.3. Структура научного познания. 

М.: Гардарики, 2006.
48. Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники. М., 1997 Leclerc I. 

Knowledge of Nature: Hegel and Whitehead // Contemporary Perspectives on Systematic 
Philosophy. State University of New York Press 1986. P. 167-170.

49. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. - М.: Прогресс, 1986.
50. Фролов И.Т., Юдин Б.Г. Этика науки: проблемы и перспективы. — М.,1986.
51. Хюбнер К. Критика научного разума. - М., 1994.

Підручники та посібники
1. Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика как часть теории научного познания и 

методологии: Фундаментальный курс. Уч. пособие для вузов в 2 кн. - М., 1994. Кн. 1 312 с., 
кн. 2 333 с.

2. Всемирная энциклопедия: Философия / Гл. ред. А.А. Грицанов. -  М.: АСТ, Мн.: 
Харвест, Современный литератор, 2001. -  1312 с.

3. Горюнов В.П., Гавришин В.К. Философия науки и техники: Конспект лекций. - СПб.: 
Изд-во Михайлова В.А., 2000. - 48 с.

4. Добронравова І.С., Білоус Т.М., Комар О.В. Новітня філософія науки // Підручник 
для студентів філософських факультетів та аспірантів -  Київ: “ Логос ”. — 2009, -243 с.

5. Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки -  Київ: ВПЦ 
"Київський університет", - 2008, - 223с.

6. Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки. Итоги XX 
столетия. - М., 2000.

7. Кравец А.С. Методология науки. - Воронеж, 1991.
8. Критика современных немарксистских концепций философии науки / Отв. ред. А.И. 

Ракитов. -  М.: Наука, 1987. -  239 с.

http://www.auditorium.ru/books/386/
http://newasp.omskreg.ru/tdis


9. Лешкевич Т.Г. Философия науки: традиции и новации: Учебное пособие для вузов. - 
М., 2001.

10. Липский Б.И. История и методология науки: Феномен специализированного 
познания. -  СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004. - 428 с.

11. Никифоров А.Л. Философия науки (Учеб. пособие). - М., 1998.
12. Никифоров А.Л. Является ли философия наукой? // Философские науки. 1989, №6; 

1996, №1. -  С.82-87.
13. Новая философская энциклопедия: В 4 т. -  М.: Мысль, 2001.
14. Пашков Ф.Е., Шубин В.И. Выдающиеся творцы неклассической физики. Страницы 

истории. -  Дн., 1998. -  174 с.
15. Реале Д., Антисери Д. Развитие науки в ХІХ веке. Эмпириокритицизм и 

конвенционализм // Западная философия от истоков до наших дней. Том 4. От романтизма до 
наших дней. -  СПб.: Петрополис, 1997. -  С.225-262.

16. Реале Д., Антисери Д. Развитие науки и эпистемологии в ХХ веке // Западная 
философия от истоков до наших дней. Том 4. От романтизма до наших дней. -  СПб.: 
Петрополис, 1997. -  С.645-755.

17. Современная философия науки. - М.: Наука, 1994. - 254 с.
18. Степин В.С, Горохов В.Г, Розов М.А. Философия науки и техники: Учеб. пособие. - 

М., 1995.
19. Томпсон М. Философия науки. -  М.: Фаир-Пресс, 2003. -  304 с.
20. Философия и методология науки / Под ред. В.И.Купцова. - М., 1996. Ч.1.
21. Философия и методология науки: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений / Под ред. В.И.Купцова.— М., 1996.
22. Философия техники: История и современность — М., 1997.
23. Шаповалов Е.А. Курс лекций по философии техники. - СПб., 1998.
24. Шубин В.И., Пашков Ф.Е. Культура. Техника. Образование. -  Дн., 1999. -  193 с.
25. Юдин Э.Г. Методологический анализ как направление изучения науки. - М., 1986.
26. Ратніков В. С. Історія та філософія науки. Хрестоматія: навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. Ш-ГУ рівнів акредитації / В. С. Ратніков, З. Ю. Макаров. - Вінниця: Нова Книга,
2009. - 411 с.

27. Семенюк Е.П. Філософія сучасної науки і техніки: підручник для студ. вищих навч. 
закл. / Е. П. Семенюк, В. П. Мельник. - Л.: Світ, 2006. - 152 с.

28. Семенюк Е.П. Філософія сучасної науки і техніки: [підручник] / Едуард Семенюк. - Л. 
: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. - 305 с.

29. Уёмов А.И. Системные аспекты философского знания / А.И. Уёмов. - Одесса: 
Негоциант, 2000. -  159с.

30. Уёмов А.И., Терентьева Л.Н., Чайковский А.В., Тихомирова Ф.А. Философия науки: 
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