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Про дисципліну  

Анотація курсу:  

    в т.ч. мета та цілі 

курсу*  

Актуальність дисципліни визначається: необхідністю 

впровадження ідей 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.  
Мета − формування знань у галузі філософії і методології науки, 

вивченні та аналізі сучасних наукових концепцій і теорій, вивчення 

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. 

Компетентності та 

результати навчання*  

Перелік соціальних, 

м'яких навичок (soft 

skills)  

Завдання навчальної дисципліни. За результатами 

оволодіння знаннями та навичками з навчальної дисципліни 

«Філософські основи наукового пізнання» здобувач вищої освіти 

повинен сформувати такі компетентності: 

- загальні: аналіз та синтез, системність мислення, креативність 

мислення, командна робота, комунікаційні навички, презентаційні 

навички, етичні установки; 

- професійні: автономія і відповідальність, здатність генерувати 

нові ідеї/ 

Структура курсу*  Модуль І. Характеристика науки та пізнання. 
Тема 1. Філософія, наука, методологія: аспекти взаємодії. 
Тема 2. Гносеологічні і структурні особливості наукового знання. 
Тема 3. Методологічні новації античності. 
Модуль ІІ. Методологічні проблеми сучасної науки та методи 

наукових досліджень. 
Тема 4. «Суверенітет» наукового методу. 
Тема 5. Основи наукової раціональності. 
Тема 6. Динаміка наукового знання. 
Тема 7. Критика  науки. 
Тема 8. Сучасні тенденції і суперечності розвитку техногенної 

цивілізації. 

Го

д. 

л/с 

Тема Результати Завдання Інформ. 

для осіб з 

інвалід-

ністю 
1/- Тема 1. Філософія, 

наука, методологія: 
аспекти взаємодії 

Знати: 
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. 

Вивчити самостійно: 
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 

2/2 Тема 2. 
Гносеологічні і 
структурні 
особливості 
наукового знання 

-/2 Тема 3. 
Методологічні 
новації античності 
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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. 

2/- 

 

Тема 4. 
«Суверенітет» 
наукового методу 

Знати: 

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/ 

Вивчити самостійно: 
Породження метафізикою 
позитивізму (Конт). 
Відображення діалектики 
Гегеля в теоріях Дарвіна і 
Маркса. Онтологічні 
передсуди науки. 
Проблема редукціонізму. 
Ідеал науковості. 
Релятивізм 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.). 

1/2 Тема 5. Основи 
наукової 
раціональності 

-/2 Тема 6. Динаміка 
наукового знання 

2/- Тема 7. Критика 
науки 

Знати: 

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. 

Вивчити самостійно: 
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. 

1/2 Тема 8. Сучасні 
тенденції і 
суперечності 
розвитку 
техногенної 
цивілізації 

 

 

Місце дисципліни в 

освітній траєкторії 

здобувача вищої освіти  

Дисципліна інтегрує відповідно до свого предмету знання з 
іншими галузями знань: соціологічних, педагогічних, психологічних 
наук тощо.  

Розширена інформація 

Методи, технології 

навчання та викладання  
Лекції, семінари, презентації, демонстрація, обговорення, аналіз 
конкретних ситуацій, дискусія, дебати,  
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Засоби навчання  Мультимедійна апаратура, екран, бібліотечні фонди, проектор  

Інформаційні ресурси*  1. Добронравова І.С., Білоус Т.М., Комар О.В. Новітня філософія  

науки // Підручник для студентів філософських факультетів та аспірантів – 

Київ: “ Логос ”. — 2009, -243 с. 

2. Ратніков В. С. Історія та філософія науки. Хрестоматія: навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / В. С. Ратніков, З. Ю. 

Макаров. - Вінниця: Нова Книга, 2009. - 411 с. 

3. 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. 

4. Філософія науки: курс лекцій / В.О. Ханстантинов. — Миколаїв: 

МНАУ, 2017. — 188 с. 

Повний список інформаційних ресурсів наведено у робочій програмі 

навчальної дисципліни. 

Правила та вимоги  

Оцінювання досягнень 

здобувача вищої 

освіти*  

Поточний контроль та самостійна робота, 

Індивідуальне завдання 

Твор

че 

завда

ння 

Екз

аме

н 

 

Всьо

го 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 
20 40 100 

10 10 10 10 
 

Дедлайни та 

перескладання*  

Перездача та повторне вивчення дисципліни здійснюється 
відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в 
ДЗВО «УМО» (сайт УМО) 
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