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1. Опис навчальної дисциплін 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

3 

Галузь знань 

08 Право  
 

Спеціальність: 

081 Право  

Модулів – 1 

Освітній ступінь: 

доктор філософії 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1  1-й 1-й 

 Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

2-й 1-й, 2-й 

Лекції 

  

10 год. 6 год. 

Семінарські 

20 год. 4 год. 

Самостійна робота 

60 год. 80 год. 

Вид контролю: екзамен 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни «Методологія наукового пізнання» для 

підготовки докторів філософії за спеціальністю 081 «Право» є поєднання знань, 

які отримали аспіранти під час вивчення курсу “Соціальна філософія” з аналізом 

сучасних наукових концепцій і теорій, вивчення методів для отримання і 

подальшого аналізу наукових знань, розв’язання проблеми істинності наукового 

знання, можливості інтуїтивного отримання знань. Викладання курсу активізує 

знання основ філософії, сприяє підвищенню рівня методологічної підготовки 

майбутніх науковців, формування наукової картини світу, допомагає аспірантам 

краще підготуватися до кандидатського іспитів з філософії. 

Завдання: Основними задачами курсу є: аналіз наукового знання, 

осягнення закономірностей розвитку науки, розуміння науки як системи знань, 

діяльності та соціального інституту, вивчення і класифікація методів аналізу 

наукового знання, аналіз суттєвих ознак наукового знання, проблема істинності 

отриманих результатів, формування навичок рефлексії над науковою діяльністю 

та відповідальності за її наслідки, знайомство з науковою етикою. 
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Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з ОНП). 

Загальні компетентності: ЗК 01. Здатність виявляти та вирішувати 

проблеми, генерувати нові наукові ідеї на межі предметних галузей і здійснювати 

власні дослідження. 

ЗК 02. Здатність приймати обґрунтовані самостійні рішення, планувати, 

організовувати і здійснювати комплексні дослідження на сучасному рівні з 

використанням новітніх інформаційних і комунікаційних технологій на основі 

цілісного системного наукового світогляду з використанням знань в області 

права. 

ЗК 04. Здатність ініціювати і розробляти інноваційні проєкти та управляти 

ними. 

ЗК 06. Здатність ефективно спілкуватись, обмінюватись думками із 

загальною та спеціальною аудиторією у національному та міжнародному 

контексті, а також подавати інформацію у зручний та зрозумілий спосіб.    

Спеціальні компетентності: СК 01. Здатність формулювати наукову 

проблему, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної 

правозастосовної практики. 

СК 02. Здатність планувати і проводити наукові дослідження з 

використанням теоретичних та прикладних досягнень у сфері правозастосування 

та впроваджувати їх результати у практику роботи правоохоронних органів та 

суду. 

СК 03. Здатність ідентифікувати, збирати, опрацьовувати, аналізувати та 

критично оцінювати результати правотворчої діяльності, виробляти пропозиції 

щодо її удосконалення.  

СК 04. Здатність до підготовки власного наукового дослідження або 

наукової статті у фахове видання з юридичних наук. 

СК 08. Здатність кваліфіковано з дотриманням етики та академічної 

доброчесності відображати результати наукових досліджень у наукових статтях і 

тезах та опублікувати у фахових вітчизняних виданнях та у виданнях, які входять 

до міжнародних наукометричних баз. 

Результати навчання: РН 01. Самостійно мислити, проводити критичний 

аналіз, оцінку і синтез нових та комплексних ідей.  

РН 02. Знати методологічні засади (підходи, принципи та методи) правового 

дослідження.  

РН 03. Формулювати наукові гіпотези й завдання, обирати інноваційні 

напрями, методи й моделі вирішення проблем в галузі права. 

РН 04. Демонструвати навички самостійного виконання наукового 

дослідження, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, оцінювати 

результати автономної роботи і нести відповідальність за особистий професійний 

розвиток та навчання інших. 
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РН 11. Вміти самостійно збирати та критично опрацьовувати правові 

джерела, проводити їх текстологічне вивчення, тлумачення, надавати їм критичну 

характеристику. 

Міждисциплінарні зв’язки. «Методологія наукового пізнання» пов’язана з 

іншими навчальними дисциплінами, такими як: «Соціальна філософія», 

«Методика та організація підготовки та написання дисертації», «Методологія 

сучасної юриспруденції». Це обумовлено тим, що вона є методологічною 

основою будь-яких форм пізнання, узагальнюючим, інтегруючим фактором 

культури.  

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема № 1.   Методологічна функція філософії в науковому пізнанні 

Наука як об'єкт філософського дослідження. Типологія філософських і 

методологічних проблем науки. Аналіз ситуацій їх виникнення, особливостей 

прояву та шляхів розв'язання. Філософські підстави науки. Філософія як 

рефлексія над наукою. Прогностична місія філософської рефлексії. Філософія і 

наукова творчість. Риси творчої особистості «ідеального» вченого. Філософія як 

засіб включення результатів наукового пошуку у широкий соціокультурний 

контекст. Евристика наукового пошуку. Філософія як засіб адаптації наукових 

знань культурою та світоглядом. 

Особливості методологічного мислення сучасної науки. Стиль мислення і 

філософія. Взаємодія наук як фактор їх розвитку. Методологічна єдність і 

багатоманітність сучасної науки. Міграція методів, засобів і концептуальних схем 

із однієї галузі знання в іншу. Методологічне значення діалектики єдності і 

багатоманітності наук. 

 

Тема № 2.   Основні концепції філософської методології науки 

Позитивізм XIX от. Вчення про науку в філософії О.Конта. Еволюціонізм 

Г. Спенсера. Індуктивізм (Д.Мілль, І.Джевонс). Концепція філософії науки Е. 

Маха. Проблеми філософії науки у неокантіанстві Марбургської (Коген, Наторп, 

Кассірер)та Баденськоі (Віндельбанд, Ріккерт) шкіл. 

Марксизм. Філософська концепція науки в працях К. Маркса і Ф.Енгельса. 

Категоріальні засади наукового мислення. Соціально-практичні основи науки. 

Проблема деполітизації методології К. Маркса. 

Неопозитивістські концепції методології науки (Б.Рассел, М.Шлік, 

Л.Вітгенштейн, Р.Карнап, Ф.Франк). Концепція розвитку наукового знання К. 

Поппера. Теорія наукових революцій Г.Куна. Концепція П.Фейерабенда. 

Еволюційна модель Ст.Тулміна. 

Філософія науки Г.Башляра та А.Уайтхеда. Співвідношення наукової 

думки і наукового духу. Концепція «нового раціоналізму». «Новий образ» науки. 

Проблема зв'язку філософії (метафізики) і науки. 

Методологічні ідеї філософи структуралізму, феноменології та 

герменевтики. 
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Етика та праксеологія науки. Проблема гармонії істини, добра та краси в 

творчості вченого. Свобода наукового пошуку та соціальна відповідальність 

науковця. 

 

Тема № 3.   Структура наукового дослідження 

Анатомія науки. Наукове знання і науковий метод, їх структура. Наукові 

абстракції. Науковий текст. Інфраструктура науки. Основні форми наукового 

пізнання (факт, гіпотеза, закон, теорія, концепція). 

Основні процедури наукової діяльності (спостереження, вимірювання, збір 

даних, опис, експеримент, пояснення тощо). Наукові методики як засіб пізнання. 

Зв'язок гносеологічного, соціологічного, онтологічного, антропологічного, 

аксіологічного, методологічного, психологічного аспектів наукового пошуку. 

Філософські дискусії про засади і структуру наукового дослідження. 

Системний характер дослідницької діяльності. Наукова проблема і гіпотеза. 

Особливості емпіричного і теоретичного етапів. Вибір предмету, засобів і методів 

дослідження. Класифікація спеціальних наукових методів. Виклад та 

обґрунтування наукових результатів. 

Загальні принципи та концептуальні засади наукового дослідження, їх 

філософське підґрунтя. 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 семестр 1,2 семестр 

Модуль 1 

Тема 1.   

Методологічна 

функція філософії 

в науковому 

пізнанні 

28 2 6   20 22 2 

 

 

   20 

Тема 2.   Основні 

концепції 

філософської 

методології науки 

30 4 6   20 24 2 2 

 

 

  20 

Тема 3.   

Структура 

наукового 

дослідження 

32 4 8   20 44 2 2 

 

 

 

  40 

Усього годин  90 10 20   60 90 6 4   80 
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5. Теми семінарських занять  

(денна форма навчання) 

  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Методологічна функція філософії в науковому пізнанні 6 

2. Основні концепції філософської методології науки 6 

3. Структура наукового дослідження 8 

 Разом 20 

 

6. Tеми семінарських занять 

(заочна форма навчання) 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Основні концепції філософської методології науки 2 

2. Структура наукового дослідження 2 

 Разом 4 

 

7. Самостійна робота  

(денна форма навчання) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна 

форма 

1. Методологічна функція філософії в науковому пізнанні 20 

2. Основні концепції філософської методології науки 20 

3. Структура наукового дослідження 20 

 Разом 60 

 

Самостійна робота  

(заочна форма навчання) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна 

форма 

1. Методологічна функція філософії в науковому пізнанні 20 

2. Основні концепції філософської методології науки 20 

3. Структура наукового дослідження 40 

 Разом 80 
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Зміст самостійної роботи ад’юнктів, аспірантів складається з таких видів 

робіт: підготовка до усіх видів поточного і підсумкового контролю, у тому числі 

семінарських занять, модульної контрольної роботи і екзамену, самостійного 

опрацювання окремих питань, що не розглядалися у лекційному курсі, а також 

виконання творчо-аналітичних завдань до кожної з тем навчальної дисципліни.  

 

8. Індивідуальні завдання  

 

Навчальним планом передбачено, що ад’юнкт (аспірант) під час вивчення 

навчальної дисципліни «Методологія наукового пізнання» повинен виконати 

індивідуальне завдання, яке оформлюється у вигляді реферату або презентації, з 

обов’язковим захистом роботи на семінарському занятті. Метою виконання 

індивідуальної роботи є вирішення проблеми, що ґрунтується на комплексному 

опануванні матеріалу і методів дослідження, послідовного викладання.  

Темою індивідуальної роботи (предметом дослідження) є одна з актуальних 

проблем методології, яка відповідає завданням та умінням, передбаченим 

навчальною дисципліною. Тематика індивідуальних завдань міститься у додатках 

(додаток 1).  

  

 

9. Методи навчання 

 

Пояснювально-ілюстративний метод з використанням інтерактивних лекцій, 

репродуктивний, проблемне викладання, частково-пошуковий, дослідницький; 

методи оволодіння новими знаннями, формування вмінь і навичок, перевірки та 

оцінювання знань, умінь і навичок. 

 

 

10. Оцінювання результатів освітньої діяльності 

                                        (для денної форми навчання)  

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної 

навчальної дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.   

З навчальних дисциплін, що вивчаються впродовж двох і більше 

семестрів, підсумком є середньозважена оцінка, з урахуванням результатів за 

попередні семестри.  

Види робіт, які складають суму підсумкових балів здобувача вищої 

освіти:  

- робота на семінарських, практичних заняттях (аудиторна робота) –      

50 балів (на початку кожного семестру науково-педагогічний працівник в 

залежності від тематичного плану – кількості семінарських та практичних 

занять, передбачених тематичним планом за семестр -  визначає максимальну 

кількість навчальних занять, на яких здобувач вищої освіти може отримати не 

більше 50-ти  балів). Кількість балів за одне навчальне заняття, в залежності 
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від активності та прояву знань і вмінь здобувача вищої освіти, становить: «3», 

«4» або «5». В кінці семестру науково-педагогічний працівник розраховує 

суму підсумкового балу за роботу здобувача вищої освіти на семінарських та 

практичних заняттях за формулою:  

  

 ×50,  

  

де:  

∑ П – підсумковий бал за роботу на семінарських та практичних заняттях; 

∑КБ – сума накопичених балів  («3», «4», «5») під час семінарських та 

практичних занять;  

∑кз – кількість семінарських та практичних занять, передбачених тематичним 

планом за семестр;  

 «5» - максимальна кількість балів за одне навчальне заняття;  

«0,66» - балансуючий коефіцієнт;  

«50» - максимальна кількість балів, яку може накопичити здобувач вищої 

освіти на семінарських та практичних заняттях;  

- самостійна робота – 30 балів (у разі, якщо у семестрі робочою 

програмою навчальної дисципліни передбачено більше 1-єї самостійної 

роботи, тоді 30 балів ділиться на їх кількість, це і буде максимальна 

кількість балів за одну самостійну роботу);  

- модульна контрольна робота – 10 балів (у разі, якщо у семестрі 

робочою програмою навчальної дисципліни передбачено більше 1-єї 

модульної контрольної роботи, тоді 10 балів ділиться на їх кількість, це 

і буде  

максимальна кількість балів за одну модульну контрольну роботу);  

- залік/екзамен – 10 балів;  

- наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 балів.  

Здобувач вищої освіти, який в результаті навчання накопичив до 73-х 

балів включно, обов’язково складає підсумковий контроль.  

Здобувач вищої освіти, який в результаті навчання накопичив 74 і 

більше балів, має право отримати відповідну кількість балів та відповідну 

оцінку за національною шкалою при складанні підсумкового контролю. 

Здобувач вищої освіти, який бажає покращити свій результат, може складати 

підсумковий контроль.  

Здобувач вищої освіти, який в результаті складання підсумкового 

контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, допускається до повторного 

перескладання після закінчення екзаменаційної сесії.   

Підсумкові бали вносяться науково-педагогічним працівником в 

заліковоекзаменаційну відомість та індивідуальний навчальний план здобувача 

вищої освіти за шкалою оцінювання ECTS та національною шкалою.   
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(для заочної форми навчання) 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських 

занять і має на меті перевірку рівня підготовленості здобувача вищої освіти 

до виконання конкретної роботи в залежності від обраної форми завдання.  

Оцінювання успішності здобувача вищої освіти по засвоєнню 

навчальної дисципліни здійснюється посеместрово, тобто підсумкова 

кількість балів, яку необхідно набрати для того, щоб отримати позитивну 

оцінку накопичується здобувачем вищої освіти протягом всього семестру 

(модулю) і складає від 60 до 100 балів. Підсумкова оцінка з навчальної 

дисципліни визначається як середньоарифметична результатів засвоєння 

окремих залікових модулів, або за результатами екзамену (заліку). Для 

переводу підсумкової оцінки у 100 бальну шкалу оцінювання знань 

середньоарифметична підсумкова оцінка множиться на коефіцієнт 20.  

Результати підсумкового контролю, перераховані в бали, заносяться 

науково педагогічним працівником в заліково-екзаменаційну відомість та 

індивідуальний навчальний план слухача за шкалою оцінювання ECTS та 

національною шкалою.  

 

11. Критерії оцінювання знань на екзамені  

 

Оцінка “відмінно”/ А – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  має 

глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, 

співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; оволодів навиками 

аналізу, моделювання та адекватного оцінювання ситуації; обізнаний з 

науковими працями вітчизняних та зарубіжних фахівців в даній галузі; 

матеріал викладає логічно, послідовно, переконливо і аргументовано.  

Оцінка “добре”/ В, С – виставляється, якщо здобувач вищої освіти    

показав достатній рівень знання курсу; надав правильні, але не зовсім повні  

визначення термінів; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні 

неточності в розкритті окремих теоретичних положень.  

Оцінка “задовільно”/ D, Е – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  

в цілому засвоїв теоретичний матеріал курсу навчальної дисципліни, але 

декламує із деякими упущеннями при визначенні основних явищ та процесів; 

намагається висловити своє ставлення до проблемних питань, хоча і не зовсім 

аргументовано; вміє аналізувати набуті теоретичні знання і співвідносити їх з 

конкретними ситуаціями; викладає матеріал непослідовно, неточно, з 

наявними помилками.    

Оцінка “незадовільно”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти  виявив слабкі (відсутні) знання теоретичного матеріалу навчальної 

дисципліни; не зміг дати визначення основних категорій та явищ; відсутні 

знання основних норм і визначень; матеріал викладається непослідовно, 

нелогічно, фрагментарно та з допущенням помилок.  
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Оцінка А, В, С, D, E / “зараховано” – виставляється, якщо здобувач 

вищої освіти  виявив достатньо повні знання матеріалу навчальної 

дисципліни; вміє узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні 

знання з конкретними ситуаціями, дає правильні, хоча і не завжди повні 

відповіді на поставлені запитання;  допускає неточності у розкритті окремих 

теоретичних положень, норм та визначень.  

Оцінка “не зараховано” – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  

виявив слабкі знання або повну неготовність щодо вивчення ним матеріалу 

навчальної дисципліни; не зміг дати визначення основних термінів та 

визначень; викладає матеріал непослідовно, нелогічно, фрагментарно, 

неточно, стисло; відсутня переконливість у викладенні матеріалу.  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS  

  

За  внутрішньою 

шкалою  закладу  

освіти в балах  

вищої  
За шкалою ECTS /За національною 

шкалою   

   Вноситься до відомості  

   Екзамен  залік  

90 – 100   А/Відмінно   

А,В,С,D,Е/Зараховано  

  

82-89   В/Добре   

74-81   С/Добре  

64-73   D/Задовільно  

60-63   Е/Задовільно  

35-59  

 FX/Незадовільно  

   

FX/Не 

зараховано  

  

з можливістю повторного складання  

0-34  

 F/Незадовільно  

  

F/Не зараховано  

  

з обов’язковим повторним курсом  

 

12. Питання для підсумкового контролю 

Перелік питань для підготовки до екзамену 

1. Виникнення сучасної філософії науки. Предмет філософії науки. 
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2. Виникнення науки. Коло питань, що розглядаються наукою. Здатність 

філософії впливати на розвиток науки. 

3. Б. Рассел про співвідношення наукового, релігійного і філософського 

знання. Умови переходу проблеми із філософії в науку і навпаки. 

4. Охарактеризуйте особливості наукового знання. Знання і пізнання. Форми 

пізнання. Охарактеризуйте види знання. 

5. Виникнення позитивізму. Загальні положення позитивізму. Концепція 

«позитивної» науки О. Конта. 

6. Кумулятивітська концепція зростання наукового знання. 

7. Другий етап позитивізму. Загальні положення емпіріокритицизму або 

махізму. Принцип економії мислення. Назвіть роль і задачі філософії в 

науці в представленнях емпіріокритицизму. 

8. Наукові підстави і основні ідеї конвенціалізму. Проблеми об’єктивності у 

конвенціалізму? 

9. Неопозитивізм або логічного позитивізму. Принцип верифікації. Парадокс 

підтвердження К.Г. Гемпеля. 

10. Постпозитивізм. Проблема співвідношення науки і філософії в рамках 

постпозитивіських уявлень. Основні риси постпозитивізму. 

11. Критичний раціоналізм К. Поппера. Проблема росту наукового знання. 

Концепція теорія “трьох світів”. 

12. Проблема демаркації наукового і ненаукового знання. Принцип 

фаллібалізму. Принципу фальсифікації як критерій демаркації наукового і 

ненаукового знання. 

13. Концепція особистісного знання М. Полані. 

14. Теорія наукових революцій Т. Куна.  

15. Революції в науці як окремі події або перманентні процеси (на думку Дж. 

Агассі). 

16. Методологія науково-дослідницьких програм І. Лакатоса.  

17. Концепція методологічного плюралізму П. Фейєрабенда. Принцип 

проліферації. 

18. Біоепістемологія К. Лоренцо. Концепція «гіпотетичного реалізму» К. 

Лоренца. 

19. Теорія епістемології Ж. Паже. Концепція стадіального розвитку 

мислення. Роль інтуїції в науці. 

20. Еволюційна епістемологія Ст. Туліна. Проблема мінливості понять. 

21. Тематичний аналіз науки Дж. Холтона. Ефективність F3: застосування 

«тематичного аналізу». 

22. «Кейс стадієс» – ситуаційні дослідження. 

23. Метод і методологія. Основна функція методу в науці. Представлення про 

метод в історії філософії. 

24. Багаторівнева класифікація методів за ступенем загальності та колом 

застосування. Співвідношення між емпіричним і теоретичним рівнями 

пізнання. «Емпірична навантаженість» теорії. 

25. Спостереження як загальнонауковий метод емпіричного рівня пізнання. 

Види спостереження. Структура спостереження. Які функції спостереження 
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в науковому дослідженні. 

26. Структура і основні етапи наукового експерименту. Функції експерименту у 

науковому досліджені. 

27. Основні типи експерименту. Економічний, екологічний і етичні аспекти 

сучасного експерименту. 

28. Вимірювання. Види вимірювання. Застосування альтернативних видів 

вимірювання у сучасній біології. 

29. Абстрагування. Види абстракцій, що використовуються в науці. 

30. Ідеалізація. Доцільність використання ідеалізацій в сучасній науці. 

31. Уявний (мисленевий) експеримент. Доцільність використання уявного 

експерименту в сучасній науці. 

32. Формалізація. Умови створення «формальної» мови. Доцільність 

використання формалізації у сучасній науці. 

33. Дедукція. Використання дедуктивних умовиводів в сучасній юриспруденції. 

34. Індукція. Використання індуктивних умовиводів в сучасній юриспруденції. 

35. Аналіз і синтез. Їх класифікація в рамках категорій “річ”, “властивість”, 

“відношення”. 

36. Висновки за аналогією. Види аналогії в науці. Роль аналогії в праві. 

Біоніка. 

37. Моделювання. Види моделювання. Моделювання біосистем шляхом 

аналогії. 

38. Наукове передбачення. Необхідність наукового передбачення. 

39. Гіпотеза і її роль в розвитку наукового пізнання. Гіпотетико-дедуктивний 

метод. 

40. Наукова теорія. Основні типи і структура наукових теорій. 

41. Теорія як система законів. Аксіоматичний і гіпотетико-дедуктивний методи 

побудови теорії. 

42. Проблема істини у філософії і науці. Істина відносна і абсолютна істина. 

Критерії істини в сучасній науці. 

43. Концепції істини. 

44. Шкала істини. 

 

13. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Алексеев, П. В. Философия : учеб. / П. В. Панин, А. В. Панин. - М. : ТК 

Велби, Проспект, 2008. – 432 с. 

2.   Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія: 

     В 2 т . — К ., 1993 — Т . 1. — С . 3—30; Т .b2. — С . 256—308 - М.: РОС-

СПЭН, 2005. — 208 с. 

3. Андрущенко В. П. Історія соціальної філософії (західноєвропейський 

контекст) [ Текст ] / В. П. Андрущенко. – К. : Тандем, 2000. – 406 с. 

4. Гобозов, И. А. Социальная философия : учеб. для вузов / И. А. Гобозов. - М. : 

Академический Проект, 2007. – 382 с.  

5. Ивин, А. А. Социальная философия : учеб. пособие / А. А. Ивин. - М. : 
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Гардарики, 2013. – 508 с.  

6. История мировой философии : учеб. пособие / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. 

Сидориной. - М. : Астрель : АСТ : Хранитель, 2007. – 426 с. 

7. История и философия науки : учеб. пособие для аспирантов / под ред.       А. 

С. Мамзина. - СПб. : Питер, 2008. – 375 с.  

8. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для 

вузов. - М., 2000. – 381 с.  

9. Кармин, А. С. Философия : учеб. для вузов / А. С. Кармин, Г. Г. Бернацкий. - 

СПб. : Питер,2009. – 507 с.  

10. Кохановский, В. П. Основы философии науки : учеб. пособие для аспирантов 

/ В. П. Кохановский и др. . - Ростов н/Д : Феникс, 2005.- 342 с.  

11. Надибська О.Я. Філософія. Навчально-методичний посібник / - Одеса : ОЮІ 

НУВС, 2009 – 360 с.   

12. Новейший философский словарь / В. А. Кондрашов, Д. А. Чекалов, В. Н. 

Копорулина; под общ. ред. А. П. Ярещенко. -3-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. 

– 742 с. 

13. Социальная философия : учеб. для вузов / И. А. Гобозов. - М. : 

Академический проект, 2012. – 354 с. 

14. Социальная философия. Учебное пособие. За ред. Соколова С.В. – Москва., 

2013. – 487 с. 

15. Тягло О.В., Кривуля О.М., Воропай Т.С.    Філософія: У 2 кн. Книга 

Хронологично-тематичний огляд. - Харків: Ун-т внутр. Справ, 1999. –  363 с.   

16.   Філософія: Підручник / За ред. Прічепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А. – 

К. :   Академвидав, 2007. – 396 с. 

17. Философия. Университетский курс. / за ред. С.А.Лебедева. – Москва, 2013. 

– 417 с. 

18. Философия : учеб. пособие для высших учебных заведений / отв. редактор 

В. П. Кохановский. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 470 с. 

 

Допоміжна 

1. Абрамович С. А. Мовленнєва комунікація [ Текст ] : підруч. / С. Д. Абрамович, 

М. Ю. Чікарькова. – К. : ЦНЛ, 2004. – 469 с. 

2. Андрєєва Т. О. Від феномена людини до феномена людства [Текст] / Т. О. 

Андрєєва.– Донецьк : ДонНУ, 2002. – 237 с. – (Праці Донец. нац. ун-ту). 

3. Білецький І. П. Філософія і методологія наукового пізнання : конспект лекцій 

[Текст] / І. П. Білецький. – Харків : ХДЕУ, 2001. – 104 с. 

4. Больнов О. Ф. Новая укрытость. Проблема преодоления экзистенциализма. 
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Додаток 1 

 

Тематика індивідуальних завдань для самостійної роботи 

 

1. Предмет та особливості філософії науки. Внесок філософії науки у розвиток 

методологічної свідомості науковців, осмислення закономірностей розвитку 

науки. 

2. Філософія і наука. Особливості проблем, які розв'язує філософія. Умови 

переходу філософії в науку. 

3. Філософія: античні і сучасні уявлення. 

4. Антична філософія. Мілетська школа 

5. Античний атомізм. Демокрит про причинність. 

6. Причинність, детермінізм і індетермінізм. Ідеї Аристотеля про причинність і 

їхнє застосування в сучасній науці. 

7. Емпедокл і його філософське вчення. 

8. Філософське вчення Гіппократа як протидія теоретизуванню. Гіппократ про 

пізнання природи. 

9. Проблема пізнаванності світу. Агностицизм і скептицизм. 

10. Виникнення науки і її розвиток 

11. Способи впливу філософії на науку. Здатність філософії визначати розви- 

ток науки. 

12.Фактори, що впливають на розвиток науки. Інтерналізм та екстерналізм. 

13.Співвідношення науки та філософії у натурфілософії, позитивізмі та 

постпозитивізмі. 

14. Наукова революція ХVII століття і філософія Ф. Бекону і Р. Декарта. Нау- 

кові революції в біології. 

15. Історичні форми позитивізму. Проблема «видалення» метафізики з науки. 

16. Ідеї Е. Маха щодо економії мислення (другий етап позитивізму). 

17. Неопозитивізм (логічний позитивізм) про співвідношення філософії і 

науки. 
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18. Проблема демаркації наукового і ненаукового знання. Принцип фаль- 

сифікації. Ріст наукового знання як процес висування гіпотез і їхнього 

спростування. 

19. Теорія "трьох світів" - фізичного, ментального і " світу об'єктивного знан- 

ня". (К. Поппер). 

20. Теорія наукових революцій Т. Куна. Історична модель науки. Наука як 

діяльність наукових співтовариств. Дисциплінарна матриця (парадигма) як спосіб  

діяльності наукових співтовариств. Панування наукової парадигми (нормальна 

наука) і зміна парадигми ( наукова революція). 

21. Концепція методологічного плюралізму П. Фейерабенда. 

22. Методологія науково-дослідницьких програм (НДП) І.Лакатоса. Дослідницькі 

програми у сучасній біології. 

23. Принцип еволюціонізму: ріст наукового знання як окремий випадок 

світових еволюційних процесів. 

24. Еволюційна епістемологія (С.Тулмін, К.Лоренц, Дж.Кемпбелл та ін.) 

25. Форми організації науки. Наукові школи. М. Полані про "неявне знання". 

26. Співвідношення натуралістів і експериментаторів (Ф. Добжанський «Чи 

старомодні натуралісти?»). Шлях Р. Декарта і Ч. Дарвіна як пояснення цього 

співвідношення. 

27. Елементарні прийоми мислення: аналіз, синтез, порівняння, абстракція, їхня 

класифікація за допомогою категорій «річ», «властивість», відношення». 

28. Емпіричний і теоретичний рівні наукового пізнання. Співвідношення 

емпірії і теорії. 

29. Метод ідеалізації і формалізації. Математизація сучасної біології. 

З0. Спостереження, вимірювання у природничому пізнанні. 

31. Економічний, екологічний та етичний аспекти сучасного експерименту. 

З2. Роль моделей і моделювання в природничому пізнанні. Аналогія в біології. 

33. Індукція і дедукція в природничому пізнанні. Особливості індуктивних і 

дедуктивних висновків. 

34. Гіпотеза і її роль у розвитку наукового пізнання. 

35. Наукова теорія. Аксіоматичний і гипотетико-дедуктивний методи побудови 

теорії. Функції наукової теорії. 

36. Дж.Холтон про науку та антинауку. 

37. Формування ідеалів і норм науки: класичний, некласичний та 

постнекласичний періоди. 

38. Еволюція наукової картини світу. Сучасна наукова картина світу. 

39. Причини інтеграції наук: механізми інтеграції наук. Інтеграція і диференціація 

наукового знання в біології. 

40. Наука і цінності людського буття. 

41. Наука і глобальні проблеми сучасності. Суперечливий характер науки. 

42. Етичні норми в науці. Етика відповідальності. 

43. Біоетика та гуманізм. 

44. Проблема істини у філософії і науці. Суб'єктивне й об'єктивне в істині. 

Матеріальна і формальна істина. 

45. Критерії істини у різних концепціях (кореспондентній, когерентній, 
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прагматичній). 

46. Практика як критерій істини. Необхідність розробки і формулювання цього 

критерію. 
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