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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Філософія та методологія 

науки» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

магістрів з усіх спеціальностей.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Філософія та методологія 

науки» є ознайомлення із загальними закономірностями та тенденціями 

наукового пізнання як особливої діяльності з виробництва наукових знань, 

взятих в їх розвитку і розглянутих в історично змінюваному 

соціокультурному контексті.  

Предметом цієї дисципліни, зокрема, є способи формування, структура і 

динаміка як в цілому наукового знання, так і знання конкретних наукових 

дисциплін, де аналізуються проблеми логіки і методології наукового 

дослідження, питання типології методів наукового пізнання, діалектика 

процесу наукового дослідження, основні методи, способи і прийоми 

емпіричного і теоретичного рівнів пізнання, а також методика і технологія їх 

практичного використання в науково-дослідній і практичній діяльності. 

Активна і плідна наукова розробка проблем філософії науки, важливі 

фундаментальні результати, отримані в ході дослідження феномена науки, 

призвели до необхідності широкого включення цих результатів в освітній 

процес вищої школи.  

Міждисциплінарні зв’язки. Курс філософії та методології науки 

органічно пов'язаний як з дисциплінами природничого спрямування, так і з 

різноманітними галузями соціально-гуманітарного знання, що складають 

зміст навчального процесу всіх напрямів підготовки ХДУ. Світоглядна 

підготовка для засвоєння знань з філософії та методології науки здійснюється 

за допомогою дисциплін «Філософія (Предмет філософії, Історія філософії, 

Логіка, Етика)», «Соціологія». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Філософія та 

методологія науки» є ґрунтовна філософсько-методологічна підготовка для 

заняття науковою роботою і критичного сприйняття результатів наукових 

досліджень. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Філософія та 

методологія науки» є:  

Теоретичні:  



– сприяти оволодінню студентами основних концепцій логіки, філософії та 

методології науки; 

– сформувати у студентів цілісне уявлення про: особливості історичного 

розвитку наукового мислення; основні положення логіки, філософії та 

методології науки; сучасні погляди на наукове знання і про існуючу 

полеміку; науку як про соціальний інститут; проблемах розвитку науки 

та наукового знання. 

Практичні:  
- надати знання з «Філософії та методології науки» як наукової та 

навчальної дисципліни; 

- озброїти студентів знаннями і навичками про основні методи наукового 

мислення і наукової діяльності; 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

Знати: 

- базові уявлення з «Філософії та методології науки» як наукової та 

навчальної дисципліни; 

- категоріально-понятійний  апарат з області логіки, філософії та 

методології науки; 

- методи наукової діяльності в їх історичному розвитку; 

- основні етапами розвитку науки,  внутрішніми і зовнішніми 

принципами організації науки; 

- про науку як про соціальний інститут, про проблеми взаємодії науки і 

державної влади; 

- навички самостійного логічного та наукового аналізу, навички 

конструктивно-критичного ставлення до результатів наукової 

діяльності. 

Вміти: 

- вміти аналізувати структурні компоненти наукової теорії, поняття, 

методи, факти, їх взаємозв'язок, особливості наукового знання і способи 

його перевірки; 

- використовувати основні положення методології при формулюванні 

програм своїх наукових досліджень та аналізу одержуваних результатів; 

- орієнтуватися у школах і традиціях філософії науки, бути здатними 

застосовувати розроблені у них підходи для вирішення поставлених 

перед студентами наукових завдань; 

- розуміти  основні проблеми розвитку науки як соціального інституту; 

Вивчення дисципліни «Філософія та методологія науки» дає можливість 

сформувати у студентів компетентності, які узгоджуються із загальною  та 

професійною підготовкою: 

- базові знання з філософії та методології науки, що сприяють 

поглибленню підготовки студентів до наукової діяльності; 

- розуміння місця і ролі науки в суспільстві, цінностей наукової 

раціональності; 



- вміння критичного оцінювання та використовувати методологічні 

програми та методи сучасної науки; 

- володіння способами філософської та наукової аргументації, 

навичками застосування законів, принципів, категорій, що необхідні 

для осмислення природних і соціальних явищ, мисленнєвих  процесів; 

- здатність до самостійного навчання новітнім методам наукового 

дослідження; 

- здатність до ефективних комунікаційних взаємодій в науковому 

співтоваристві, в тому числі засобами інформаційних технологій. 

Очікувані результати навчання: 

Курс «Філософія та методогія науки» дає можливість магістрантам 

отримати знання  сучасного рівня розвитку філософії та методології науки та 

оволодіти вмінням застосовувати набуті знання в науковій та практичній 

діяльності. 

Засвоївши курс «Філософія та метологія науки», магістрант повинен 

знати основний зміст розділів даної спеціалізованої дисципліни, які на 

сьогодні склалися, оволодіти основними філософсько-метолологічними 

програмами та принципами, усвідомити необхідність «людиновимірного» 

аспекту науки як соціального та когнітивного феномену. 

Вміти на основі теоретичного знання в галузі філософії та метології 

науки виробити самостійний кпитичний стиль мислення, формувати власну 

світоглядну позицію, застосовувати набуті філософсько-метолологічні знаня 

в подальшій науковій та викладацькій діяльності. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Розділ І Наука у філософському ракурсі 

 

Тема 1.1. Наука як специфічний тип знання. 

Поняття науки. Головні відмінні ознаки науки. 

Різноманіття людського знання. Наукове і буденне пізнання.  

Філософія і наука. Предметна сфера філософії науки. 

Наука і мистецтво. Наука і релігія. Наука і філософія. Філософія як 

наука. Наукове і ненаукове знання. Проблема істини. Проблема наукового 

методу. Динаміка наукового знання. 

Сцієнтизм і Антисцієнтизм. 

Наука як соціальний інститут. Наука як система знання. Філософські 

дисципліни, що вивчають науку. 

Виникнення філософії науки як напрям сучасної філософії.  

Наука як пізнавальна діяльність. Актуальні проблеми науки XXI 

століття. Евристика. Філософія і методологія синергетики. Феномен 

синергетики. Синергетика і термодинаміка. Синергетика і теорія 



особливостей. Зведення основних понять синергетики. Узагальнений образ 

синергетичної системи. Сильна і слабка синергетика.  

 

Тема 1.2. Основні етапи розвитку науки 

Генезис науки. Від міфу до логосу. Від логосу до преднауки. Антична 

наука. Стан "преднауки" і розвинута наука. Форми абстрагування й 

узагальнень у традиційному суспільстві. Духовна революція Античності. 

Уявлення про множинність можливих форм дійсності. Роль античної 

демократії в еволюції наукового пізнання. Наука у Середньовіччі. Наукова 

революція і початок Нового часу. Крах антично-середньовічної космософіі. 

З'єднання абстрактно-теоретичної (умоглядно натурфілософської) традиції з 

ремісничо-технічною. 

Класична наука. Затвердження гіпотетико-дедуктивної методології 

пізнання. 

Позитивізм як філософський напрямок і його підхід до тлумачення 

природи науки і сутності філософії. Поняття наукового факту. Поняття 

наукової парадигми. Позитивізм О. Конта. Еволюція позитивізму. 

Неопозитивізм. Еволюція постпозитивістських концепцій розвитку науки в 

ХХ столітті. Логічний позитивізм: Етап догматичного верифікаціонізма. Етап 

імовірнісного верифікаціонізма. Поняття наукових революцій. Історія науки 

у контексті наукових революцій. Проблема прогресу наукових теорій. 

Критичний раціоналізм (К. Поппер). Історіографічний підхід (Т. Кун). 

Методологія дослідницьких програм (І. Лакатос). Від класики до сучасності. 

Некласична наука. 

 

Розділ 2. Принципи, структура і методи наукового пізнання 

 

Тема 2.1. Принципи наукового пізнання 
Внутрішні принципи науки: принцип раціоемпіризму, принцип 

помірного платонізму, принцип піфагореїзму, принцип гносеологічного 

оптимізму, принцип помірного скептицизму. 

Зовнішні принципи науки. Підстави наукового знання: Дедукція. 

Індукція. Визначення поняття. Вимір. Захист наукової роботи. 

Методологічні принципи сучасної науки: принцип та концепція 

додатковості. Принцип відповідності. Принцип спостережливості. Принцип 

симетрії. Фундаменталізм і антифундаменталізм. 

Наукова мова, наукові методи, наукова апаратура. Ціннісні орієнтації і 

цільові установки суб'єкта наукової діяльності. 

Емпіричний і теоретичний рівні наукового пізнання. 

Абстрагування і абстракція у структурі наукового знання. Проблема 

абстракції в історії філософії. 

Науковий закон. Розуміння і пояснення. 

Метатеоретичний рівень наукового пізнання як співвідношення емпірії і 

теорії. 

Тема 2.2. Структура і методи наукового пізнання 



Структура емпіричного дослідження: Наукове спостереження. Опис, 

порівняння, вимірювання. 

Гносеологічна функція приладів. Експеримент. 

Систематичні і випадкові спостереження. Процедури переходу до 

емпіричних залежностей і фактав. Узагальнення та обробка емпіричних 

даних. 

Методи теоретичного пізнання: Ідеалізація. Формалізація. 

Математичний апарат та його інтерпретація. Математичне моделювання.  

Рефлексія як основний метод метатеоретичного пізнання у науці. 

Структури наукового дослідження як одиниці логіко-методологічного 

аналізу теорії. Екстраполяція. Проблема. Факт. Гіпотеза. Наукова теорія. 

Особливості функціонування теорій. Науково-дослідницька програма. 

Логічні прийоми утворення понять: Аналіз. Синтез. Порівняння. 

Абстрагування. Узагальнення. Дедукція. Індукція. 

Дедуктивна логіка. Штучні та природні мова. Формальна символічна 

мова. Про закони формальної логіки. Синтаксис і семантика. 

Коротка історія логіки. Принципи (основні закони) розумової діяльності. 

Індуктивна логіка. Індуктивні міркування. Методологічні проблеми індукції. 

Міллевскі методи виявлення причинних зв'язків. Міркування за аналогією. 

Індуктивна схема розвитку знання. Вірогідність та індукція. Вибір 

гіпотези у науковому дослідженні. Статистичні методи в індукції. 

Теоретичні моделі у структурі теорії: Гіпотетико-дедуктивна модель 

наукової теорії. Дедуктивно-номологічна модель наукового пояснення. 

Альтернативні моделі наукового пояснення.  

Альтернативні моделі наукової теорії. Модель науки Карла Поппера: 

фальсифікація  як критерій демаркації. Конвенціоналізм у філософії Поппера. 

Еволюція наукового знання. Модель науки Імре Лакатоса: докази і 

спростування. Процес збагачення знання. Філософія дослідницьких програм. 

Модель науки Томаса Куна. Модель науки Пола Фейєрабенда. 

 

Розділ 3. Проблеми динаміки наукового пізнання 

Становлення і розвиток наукової теорії. Імовірнісна теорія 

підтвердження. Перевірка і прийняття наукової теорії. 

Соціологічне та історичне вимірювання наукового пізнання. 

Зростання наукового знання: розриви і спадкоємність. 

Формування конкретнонаукових теоретичних схем і законів. Процедури 

конструктивного обґрунтування теоретичних схем. 

Логіка відкриття і логіка виправдання гіпотези. 

Великі і малі зміни у науці. Питання наукової творчості. 

Історичні типи наукової раціональності. 

Поняття «нормальної» науки. «Нормальна» і революційна наука. 

Наукові революції і зміна типів наукової раціональності. Наукова революція 

як вибір нових стратегій дослідження. Глобальні наукові революції: від 

класичної до постнекласичної науки. 

 



Розділ 4. Сучасна наукова картина світу 

Фізична картина світу в її розвитку. Моделі розвитку наукового знання. 

Натурфілософські парадигми. Механічна картина світу. Термодинаміка і 

електромагнетизм. Кванти і відносність. Вакуум, мікрочастинки і Всесвіт. 

Розділ 5. Філософія наукової картини світу 

Філософія механістичної картини світу. Філософія квантової теорії. 

Філософія теорії відносності. Взаємодія наукової картини світу і досвіду. 

Картина світу і досвідчені факти на етапі становлення наукової дисципліни. 

Наукова картина світу як регулятор емпіричного пошуку у розвиненій науці. 

 

Розділ 6.Філософські проблеми сучасної наукової картини світу 

Універсальна теорія Всесвіту. Проблема антиречовини. Майбутнє 

Всесвіту. Антропний принцип. Універсальна історія. 

 

Розділ 7.Соціально-культурні аспекти науки 

 

Тема 7.1. Наука як соціальний інститут 
Поняття наукового співтовариства. Типологія наукових співтовариств. 

Соціологічний підхід до аналізу науки. Феномен університету як центру 

культури, науки і освіти. Університети дослідного і навчального типу. Історія 

становлення феномену університету. Людина науки. Мотиви наукової 

діяльності. Проблема покликання в науці. Типологія вчених. Особливості 

визнання в науці. 

Соціальні характеристики наукової професії. Структура масиву 

публікацій. Функції масиву публікацій. Відтворення наукової професії як 

соціальної системи. Винагороди, санкції та мотиваційний контроль. Типи 

комунікації. 

Фази розвитку наукової спеціальності («невидимого коледжу»). 

Наукове співтовариство і громадські рухи. Наука в загальному 

культурному проекті. 

Наука і бізнес. Наука і політика. Наука і мистецтво. Наука і релігія. 

Міждисциплінарні дослідженні. Когнітивна соціологія науки - пошуки 

ідентичності. 

 

Тема 7.2. Наука, суспільство, цивілізація 

Загальні риси і особливості природничих наук, наук про суспільство і 

гуманітарних наук. Проблема застосовності методології природничих наук 

до соціальних. Аргументи В. Дільтея й інших супротивників застосовності. 

Проблема застосовності у контексті співвідношення модернізму і 

постмодернізму. 

Наука – основа економічного і соціального прогресу сучасного 

суспільства. Структура науково-технічного прогресу. Особливості сучасного 

етапу інтеграції науки і виробництва. 

Глобальні кризи й проблема цінності науково-технічного прогресу. 

 



Тема 7.3. Етика науки 

Світоглядний авторитет науки: наука як джерело блага. Ціннісні і 

моральні установки «великої науки». Цінності науки та проблема соціальної 

відповідальності. Професійна відповідальність вченого. Рольова структура 

наукової діяльності. Культурна складова наукової професії. Науково-

технічний прогрес і його моральні проблеми. Логіка розвитку науки і 

проблеми соціальної відповідальності. Етичне регулювання наукових 

досліджень. 

 

Тема 7.4. Філософія інтелектуальної власності 
Сутність та структура інтелектуальної власності. Роль інтелектуальної 

діяльності в інноваційній економіці. Становлення і розвиток категорії 

«інтелектуальна власність». 

Сутність, основні етапи та закономірності становлення науково-

технічного потенціалу (НТП) сучасних розвинених країн. 
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4.Форма підсумкового контролю успішності навчання – 

диференційований залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: усне опитування, написання 

рефератів, контрольних та тестових робіт. Підсумкова тестова контрольна 

робота. 

 


