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Мета.  Програма з курсу «Філософія і методологія наукової діяльності» 
покликана забезпечити глибоке засвоєння специфіки філософського осягнення 
дійсності, високу світоглядно-методологічну культуру магістрів.  Формування і 
розвиток сучасної світоглядно-методологічної парадигми студентської молоді 
неможливе без філософії як теоретичної основи людського світобачення, без 
розуміння філософії як життєвого завдання.  Запропонована програма створена 
на основі найвищих досягнень класичної і сучасної філософії і враховує 
зростаючий попит на оволодіння філософією як відповідним типом, способом 
мислення.  
Результати навчання дисципліни:  
знати: сутність, структуру філософії науки, методи і підходи до процесів, які 
відбуваються в природі, суспільстві та методи наукових досліджень; особливості та 
сутнісні аспекти суспільних відносин і наукових процесів; історію становлення та 
розвитку науки, сучасний стан світової та вітчизняної філософської та наукової 
думки; знати класичні твори, що становлять джерельну базу філософської науки; 
сутність основних філософсько-методологічних підходів до аналізу наукових ідей 
та наукового розвитку; зміст основних концепцій, теорій наукового розвитку; 
основні філософські категорії та загальнонаукові методи, структуру філософії 
науки та класифікацію наук; мати базові уявлення про основи філософії науки; 
засвоїти увесь спектр підходів до філософсько-методологічного аналізу наукового 
знання;  
вміти: застосовувати в свої наукових дослідженнях та переконливо володіти 
категоріально понятійним апаратом філософії науки; свідомо приймати участь у 
наукових дослідженнях та суспільному житті; вирішувати свої науково-практичні 
тажиттєві проблеми в цивілізованому співробітництві з іншими людьми, 
поважаючи їх інтереси й наукові переконання; застосовувати отриманні знання в 
науково-практичній діяльності; ефективно використовувати сучасну методологію 
наукового пізнання та новітні методи наукових досліджень; творчо 
використовувати загальнонаукову методологію у ході наукових досліджень та 
практичній діяльності, давати моральну оцінку власним вчинкам, коректно 



покладатися на джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, 
відомостей, усвідомлюючи норми академічної доброчесності; усвідомлювати 
значущість норм академічної доброчесності; оцінювати приклади людської 
поведінки відповідно до норм академічної доброчесності; давати моральну оцінку 
власним вчинкам, співвідносити їх з моральними та професійними нормами; 
здатен: продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми у певній галузі 
професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, застосовувати 
методологію наукової та педагогічної діяльності, а також проводити власне 
наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та 
практичне значення; розробляти проекти та управляти ними; абстрактно 
мислити; генерувати нові ідеї (креативність); формувати системний 
науково/мистецький світогляд, професійну етику та загальний культурний 
кругозор; спілкуватися іноземною мовою; використовувати інформаційні та 
комунікаційні технології; працювати в міжнародному контексті; розуміти та 
розв’язувати теоретичні, методологічні, світоглядні проблеми сучасної науки, а 
такожнадання цілісного викладу основних проблем філософії науки і методології 
дослідженьна рівні об’єктивного, ідеологічного незаангажованого бачення 
проблем сучасної науки;  
володіти навичками: практично використовувати основні філософські 
поняття, методи й підходи в процесі науково-творчої діяльності; змістовно 
аналізувати особливості головних течій та напрямків у філософії науки та 
наукових концепцій; застосовувати знання основних філософських 
загальнонаукових методів; спроможністю ґрунтовно й логічно доводити і 
обстоювати свою науково-концептуальну позицію; свідомим підходом щодо своєї 
професійної діяльності; діяти у професійних і навчальних ситуаціях із позицій 
академічної доброчесності та професійної етики;  
самостійно вирішувати: науково-практичні та життєві проблеми в 
цивілізованому співробітництві з іншими людьми, поважаючи їх інтереси й 
наукові переконання; застосовувати отриманні знання в колективній науково-
практичній діяльності; застосовувати критичне мислення до аналізу результатів 
власного наукового дослідження, його наукової новизни, теоретичного і 
практичного значення відстоювати принципи толерантності та наукової і 
професійної коректності в процесі співпраці з колегами в межах наукової 
спільноти.  
Необхідні навчальні компоненти (пререквізити, кореквізити і 
постреквізити): іноземна мова для академічних цілей; інформаційно-
комунікаційні технології в наукових дослідженнях; інтелектуальна власність та 
комерціалізація наукових досліджень; педагогічна майстерність у вищій школі; 
педагогічна практика. 
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Змістовий модуль 1. Історико-філософські аспекти філософії науки  

Тема 1. Наука як предмет філософського осмислення. Філософія 

науки як філософська дисципліна. Філософські засади науки. Наука в системі 

культури. Загальнокультурна обумовленість науково-пізнавального процесу. 

Поняття науки. Сутність та функції науки. Наука і суспільство. Основні соціальні 

функції науки.  

Тема 2. Концепції філософії науки. Формування ідеї науки в Новий час. 

Позитивізм про предмет і завдання філософії. Постпозитивізм про предмет і 

завдання філософії. Неопозитивістська філософія науки Віденського гуртка. Наука 

й науково-пізнавальний процес у тлумаченні позитивізму. Постмодерністська 

філософія науки. Сцієнтизм і антисцієнтизм як світоглядні орієнтації 20-21 

Тема 3. Специфіка і структура наукового пізнання. Традиції й новації 

в науці. Наукові революції. Типи наукової раціональності. Емпіричний і 

теоретичний рівні наукового знання, їх відмінність і взаємозумовленість. 

Емпіричне дослідження: цілі і методи проведення, спосіб узагальнення 

результатів. Специфіка теоретичного рівня науки. Взаємозв'язок різних рівнів 

знання. Структура наукової дисципліни. Особливості наукового пізнання 

суспільства. Герменевтика «наук про дух» В. Дільтей, Е. Бетті.  

Тема 4. Етика науки. Моралізм та імморалізм наукової діяльності. 

Внутрішні наукові й поза наукові критерії етичності. Свобода наукового пошуку і 

соціальна відповідальність вченого.  

Тема 5. Логіка науки. Вчення про роль наукових фактів у розвитку 

пізнання. Проблема, концепція, ідея в науковому пізнанні. Гіпотеза та її роль у 

науковому пізнанні. Види гіпотез. Призначення гіпотез в системі наукового 

пізнання та їх специфічні риси. Наукова теорія, її структура та функції.  

Тема 6. Поняття методу й методології. Предмет методології науки. 

Завданням методології. Філософські методи та загальнонаукові методи. Методи 

міждисциплінарного дослідження. Методи спеціальних наук. Методологія 

індуктивізму. Методологія фальсифікаціонізму. Методологія історизму.  



Тема 7. Мова науки, її особливості. Мова науки, її особливості. 

«Лінгвістичний поворот» у філософії науки Б. Рассела і Л. Вітгенштейна. 

Прагнення до точності мови. Методологія конвенціоналізму. Редукціонізм у науці.  

Модуль 2. Методологічні та практичні аспекти філософії науки  

Тема 8. Концепція «науково-дослідницьких програм» І. Лакатоса. 

Два рівня моделі науки І. Лакатоса. Внутрішня та зовнішня історія. Позитивна 

евристика  

Тема 9. Концепція наукових революцій Т. Куна. Історициська критика. 

Боротьба парадигм як рух науки.Наукова революція та нормальна наука  

Тема 10. Філософська герменевтика М. Гайдеггера, Г. Гадамера. 

Фундаментальна онтологія М. Гайдеггера. Проблема світу та «іншого». 

«Раціональна творчість» у Г. Гадамера. «Текст» та «інтерпретатор»  

Тема 11. «Критичний раціоналізм» і «фальсифікаціонізм» К. 

Поппера. Верифікація тверджень в науці. Метод спроб та помилок. Проблема 

істини та лжи. Аналіз висунення, формування, перевірки та зміни наукових теорій  

Тема 12. Соціологія науки і «етос науки» Р. Мертона. Структурно-

функціональна теорія. Соціальна аномія. Інституційні імперативи етоса.  

Тема 13. Структуралістські концепції науково-пізнавальної 

діяльності. Структура як базове поняття. Ж. Лакан подібність між структурами 

мови та механізмами дії несвідомого. К. Леві-Стросс – структура та моделювання 

структури.  

Тема 14. «Критична теорія» науки Франкфуртської школи. Хоркхаймер 

«Традиційна і критична теорія». Маркузе «Філософія і критична теорія». 

Розвиток критики класичної науки  

 

Програма та структура навчальної дисципліни «Філософія ні 
методологія наукової діяльності» 

 
 Назви змістових модулів і 

тем 
Кількість годин  

денна форма Заочна форм  
л п с.р. інд л п с.р.  

Змістовий модуль 1. Історико-філософські аспекти філософії науки  
 

1.  Наука як предмет 
філософського осмислення. 

        

2.  Концепції філософії науки.         
3.  Специфіка і структура 

наукового пізнання. 
        

4.  Етика науки.         
5.  Логіка науки         
6.  Поняття методу й         



методології. 
7.  Мова науки, її особливості         

Модуль 2. Методологічні та практичні аспекти філософії науки  
 

8.  Концепція «науково-
дослідницьких програм» І. 
Лакатоса. 

        

9.  Концепція наукових 
революцій Т. Куна. 

        

10.  Філософська герменевтика 
М. Гайдеггера, Г. Гадамера. 

        

11.  «Критичний раціоналізм» і 
«фальсифікаціонізм» К. 
Поппера. 

        

12.  Соціологія науки і «етос 
науки» Р. Мертона. 

        

13.  Структуралістські концепції 
науково-пізнавальної 
діяльності. 

        

14.  «Критична теорія» науки 
Франкфуртської школи. 

        

          
          

 
 
 

 Теми семінарських занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Наука та інновації як предмет філософського аналізу. 2 
2 Особливості філософії науки та інноваційного розвитку, як 

філософської дисципліни 
4 

3 Передумови виникнення науки в контексті історико-
філософського розвитку 

2 

4 Походження науки: її становлення та розвиток. НТП та 
інноваційний розвиток 

2 

5 Філософія науки: основні етапи розвитку 2 
6 Філософський аналіз понять наука-техніка-інновації 2 
7 Методологія наукового пізнання 2 
8 Основні проблеми досліджень у філософії техніки 2 
9 Філософське осмислення глобальних проблем людства, 

технологізація суспільства 
2 

 РАЗОМ 20 
 
 

Приклади контрольних питань 
1. Філософський аналіз поняття «наука»  
2. Співвідношення науки та філософії    
3. Предмет і функції філософії науки. Наукознавство   
4. Місце філософії науки в структурі суміжних дисциплін 
5. Роль науки в сучасному суспільстві    



6. Наукова революція нового часу: формування засад класичний науки    
7. Становлення некласичної науки    
8. Від некласичної науки до постнекласичної: ґенеза норм наукового 
пізнання   
9. Проблема демаркації наукового й ненаукового знання в діахронному і 
синхронному аспектах    
10. Наука та інші форми духовної культури    
11. Синергетика як наукова перспектива ХХІ століття  
12. Розвиток науки в межах богословської традиції  
13. Основні складові інновації  
14. Походження терміну «інновація»    
15. Наука як виробництво інноваційних знань  

 
 



5.  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1 
1.  Поняття світогляду та його структура.   
2.  Типи світогляду, які склались історично.   
3.  Функції світогляду.   
4.  Специфіка філософського світогляду.   
5.  Структура філософського знання.   
6.  Матеріалізм та його види.   
7.  Ідеалізм та його форми.   
8.  Загальне питання філософії та дві його сторони.   
9.  Наукове знання, як система.   
10.  Структура наукового знання.   
11.  Проблема періодизації історії науки.   
12.  Сцієнтизм та антисцієнтизм.  Наука і суспільство.   
13.  Погляди Ф.  Бекона на ідею створення «нової науки».   
14.  І.  Кант про можливість наукового знання.   
15.  Філософія, як «наука наук» Гегеля.   
16.  Наука – само по собі філософія.  Погляди Огюста Конта.   
17.  Диференціація та інтеграція наук  
18.  Теоретизація та діалектизація науки.   
19.  Взаємодія наук та їх методів.   
20.  Єдність кількісних та якісних змін.   
21.  Емпіричний рівень наукового пізнання.   
22.  Теоретичний рівень наукового пізнання.   
23.  Структура і функції наукової теорії.   
24.  Закон, як ключовий елемент наукової теорії.   
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2 

1.  Поняття предмету, теорії, методу.   
2.  Метод, як єдність об’єктивного та суб’єктивного.   
3.  Класифікація методів.   
4.  Загальні функції методів.  
5.  Функції філософії в науковому пізнанні.   
6.  Загальна характеристика діалектиці.   
7.  Принципи діалектиці.   
8.  Метафізика та її значення для наукового пізнання.   
9.  Закони діалектиці.   
10.  Натурфілософія та природознавство.   
11.  Загальні наукові методи.   
12.  Наукові методи емпіричного дослідження.   
13.  Наукові методи теоретичного дослідження.   
14.  Класичне природознавство та його методологія.   
15.  Філософські погляди представників Нового часу.   
16.  Одиничне та загальне.  Форма та зміст.   
17.  Частина та ціле.  Система, елемент та структура.   
18.  Причина та наслідок.  Поняття детермінізм.   
19.  Поняття соціального пізнання.   
20.  Методологія соціальних наук М.  Вебера.   
21.  Філософська герменевтика Г.  Гадамера.  
22.  Структурний метод в гуманітарних науках (Фуко).   
23.  Концепція науки і наукове знання К.  Поппера.   
24.  Концепція зміни парадигм Т.  Куна.   



25.  Реконструкція історії науки П.  Фейєрабендом та його плюралізм.   
26.  Проблема, її постановка та рішення.   
27.  Гіпотеза, як форма та метод розвитку науково-теоретичного знання.   
28.  Теорія, її структура та функції.   
29.  Суспільний прогрес, його критерії та межі.   
30.  Соціальне прогнозування: види, типи, методи.   
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