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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Філософія та методологія 

науки» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

магістрів усіх напрямів підготовки та спеціальностей. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Філософія та методологія 

науки» є наука як когнітивний та соціокультурний феномен, основні 

методологічні програми сучасності. 

Міждисциплінарні зв’язки: Курс «Філософія та методологія науки» 

органічно пов'язаний як з нормативною дисципліною «Філософія», так і з 

дисциплінами природничо-наукового та соціально-гуманітарного 

спрямування, що складають зміст навчального процесу всіх спеціальностей 

ХДУ. Методологічна підготовка для засвоєння знань здійснюється також за 

допомогою дисципліни «Основи наукових досліджень», що викладається для 

студентів всіх напрямів підготовки ХДУ. 

1.Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Філософія та 

методологія науки» є методологічна підготовка фахівців різних галузей 

наукового знання. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни «Філософія та методологія 

науки»: 

Теоретичні: 

- забезпечення глибокого засвоєння філософсько-методологічних питань 

науки; 

- сприяння формуванню сучасних наукових світоглядних уявлень. 

Практичні: 

- вміння використовувати методологічні принципи та настанови в 

конкретнонаукових дослідженнях (природничого, технічного, соціально-

гуманітарного спрямування) та міждисциплінарних наукових галузях. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми магістранти 

повинні: 

Знати: основний зміст розділів даної спеціалізованої дисципліни, які 

насьогодні склалися, оволодіти основними філософсько-методологічними 



програмами та принципами, усвідомити необхідність «людиновимірного» 

аспекту науки як соціального та когнітивного феномену.  

 

Вміти: на основі теоретичного знання в галузі філософії та методології 

науки виробити самостійний критичний стиль мислення, формувати власну 

світоглядну позицію, застосовувати набуті філософсько-методологічні 

знання в подальшій науковій та викладацькій діяльності. 

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 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Наука як предмет філософського дослідження 

2. Методологія наукового дослідження як підрозділ філософії науки 



 

1. Наука як предмет філософського дослідження 

Історія науки. Виникнення передумов наукових знань в стародавньому 

світі. Зародження і розвиток класичної науки. Некласична наука. 

Постнекласична наука. Наука і практика. 

Наука і суспільство. Багатоманітність форм знання. Наукове і 

позанаукове знання. Наукове знання як система, його особливості і 

структура. Класифікація наук і проблема періодизації історії науки. 

Спадковість, єдність кількісних і якісних змін у розвитку науки. 

Диференціація та інтеграція наук, взаємодія наук та їх методів. 

Посилення математизації, теоретизації та діалектизації науки. Динаміка 

наукового знання. 

Наука як соціокультурний феномен. Наука, людина, повсякденність. 

Наука як відповідь на людські потреби. Етика науки. Філософський портрет 

вченого. Професійна і соціальна відповідальність вченого. 

Філософія науки. Співвідношення філософії і науки. Предметна сфера 

філософії науки. Виникнення філософії науки як напряму сучасної філософії. 

Етапи розвитку філософії науки. Позитивізм. Емпіріокритицизм. 

Неопозитивізм. Постпозитивізм. Особливості філософії науки кінця ХХ – 

початку ХХІ століття. 

2. Особливості наукового пізнання. Емпіричний і теоретичний рівні 

наукового пізнання 

Рівні мислення (розсудок, розум). Форми мислення (поняття, судження, 

умовивід). Особливості емпіричного дослідження. Емпіризм і схоластичне 

теоретизування. Прийоми і засоби емпіричного дослідження: опис, 

порівняння, вимірювання, спостереження, експеримент, аналіз, індукція. 

Факт як найважливіший елемент емпіричного дослідження. Фактуалізм і 

теоретизм у розумінні природи факту. Емпіричні узагальнення. 

Специфіка теоретичного пізнання та його форми. Співвідношення 

раціональної та ірраціональної, інтуїтивної та дискурсивної (логічної) сторін 

пізнання. Структурні компоненти теоретичного пізнання: проблема, гіпотеза, 

теорія, закон. 

Структура і функції наукової теорії. Основні елементи структури теорії: 

вихідні основи (фундаментальні поняття, принципи, закони, рівняння, 

аксіоми), ідеалізований об’єкт, логіка теорії, філософські настанови, 

соціокультурні та ціннісні фактори, сукупність законів і тверджень, 

виведених як наслідки з основоположень. Основні типи теорій. Специфічна 

структура теорій соціально-гуманітарних наук. 

Закон як ключовий елемент наукової теорії. Класифікація законів. 

Єдність емпіричного і теоретичного, теорії та практики. Проблема 

матеріалізації (об’єктивації) теорії. Умови матеріалізації теорії. 

 

3. Філософські засади наукової картини світу 

Історичний ракурс проблеми наукової картини світу. Світоглядне 

значення наукової картини світу. Механістична картина світу та її 



теоретичні і соціокультурні наслідки. Електродинамічна картина світу. 

Квантово-релятивістська картина світу – фізична картина світу за часів 

некласичної науки та її філософські засади. Суперечність між 

гносеологічними і онтологічними засадами квантово- релятивістської 

картини світу. 

Проблема скінченності і нескінченності простору і часу в контексті 

космологічних уявлень: класичних (Ньютон), релятивістських (Ейнштейн, 

Фрідман), сучасних (Вайнберг, Лінде). Проблема незворотності часу в 

класичній і некласичній фізиці. 

Причинність і необхідність в класичній фізиці: лапласівський 

детермінізм і динамічні закони. Ймовірнісна причинність в некласичній 

науці: статистичні закони як зв’язок  необхідного і випадкового. 

Редукціонізм: його можливості та межі. 

І.Пригожин: Синергетика як нове світобачення. Руйнування звичних 

уявлень про світ. Хаос в якості створюючого начала. Закономірність і 

випадковість. Шляхи розвитку складноорганізованих систем. Механізм 

локалізації (виникнення структур та їх еволюція). Принципи оперування зі 

складними системами та керування ними. Синергетика як спосіб розкриття 

закономірностей і умов протікання швидких лавиноподібних процесів та 

процесів нелінійного самостимулюючого зростання. 

Ідеї російського космізму (К. Циолковський, А. Чижевський) та їх 

значення для формування сучасної наукової картини світу. Ноосферні ідеї 

В.Вернадського. 

Пассіонарність і коеволюція як актуальні проблеми філософії науки 

ХХІ століття. 

Віртуалістика і феномен клонування в контексті нової парадигми.  

 

4. Наукова раціональність як філософська проблема 

Класична і некласична раціональність: розум і культура. 

Багатоманітність форм раціональності. Раціональність як спосіб відношення 

людини до світу. Структура і типологія раціональності. 

Детермінанти розвитку наукової раціональності. Історичні типи наукової 

раціональності. Глобальні наукові революції і зміна історичних типів 

наукової раціональності. Класичний ідеал раціональності і його втілення в 

історичному типі раціональності класичної науки. Виявлення обмеженості 

класичного ідеалу раціональності під час наукової революції початку ХХ 

століття. Некласична і постнекласична  наукова раціональність. 

Епістемологічні характеристики наукової раціональності. Ідея 

об’єктивізму  в традиційній епістемології. Критика об’єктивізму філософами 

феноменологічного  та аналітичного напрямів. Суб’єктивна і комунікативна 

раціональність. Істина і цінності. 

Раціональність в когнітивних і соціальних системах. Соціокультурні 

та екзистенційні передумови кризи наукової раціональності. Наука як форма 

панування і фактор відчуження. Проблема налагодження зв’язку науки з 

життєвим світом людини. Наукова раціональність і техніка. Технізація і 



життєвий світ. Раціоналістичний проект модерну та його критика. Сучасна 

філософія науки на шляху до нового розуміння наукової раціональності. 

 

5.Методологія наукового дослідження як підрозділ філософії науки 

Метод і методологія. Класифікація методів. Основні моделі 

співвідношення філософії і спеціальних наук. Функції філософії в науковому 

пізнанні. Загальнонаукові методи і прийоми дослідження. Нормативний 

характер методологічних принципів науки. Загальнонаукові методологічні 

принципи як вимоги до наукової теорії. Вимога перевірюваності або принцип 

спостережуваності. Вимога максимальної узагальненості теорії або її 

пояснювальної сили. Вимога передбачувальної сили теорії. Вимога 

принципової простоти теорії. Розуміння і пояснення. 

Основні методологічні програми сучасності: індуктивізм, 

фальсифікаціонізм, конвенціоналізм, історизм. Критицизм і раціональність в 

концепції К. Поппера. Релятивність норм пізнавальної діяльності (М.Полані). 

Еволюційна епістемологія і еволюційна програма Ст.Тулміна. Історико-

еволюціоністський напрям (Т.Кун). Логіко-нормативна модель зростання 

знання в науково-дослідницькій програмі І.Лакатоса. Плюралізм в 

епістемології П. Фейєрабенда. Тематичний аналіз науки (Дж.Холтон).  

Стилі наукового мислення та методологічні проблеми конкретних 

наук. Стиль наукового мислення як конкретно-історичний спосіб існування 

ідеалів і норм наукового дослідження, що відповідає науковій картині світу 

свого часу. Методологічні принципи як складова стилю наукового мислення, 

історичний характер методологічних принципів конкретних наук, їх 

евристична роль. Ідеали і норми пояснення в фізиці як методологічні 

настанови: принцип причинності, принцип дальнодії і близькодії , принципи 

збереження. 

Філософські основи природничих наук. Філософська методологія та її 

застосування у сфері соціально-гуманітарного знання. 
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9. Нурманбетова Д. Н. Философия и методология науки. Учеб. 
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10. Основы философии науки / под ред. С. А. Лебедева. – М. : 

Академический проект, 2005. – 544 с. – Режим доступу до джерела : 

http://platonanet.org.ua/load/knigi_po_filosofii/uchebnye_posobija_uchebniki/lebe

dev_osnovy_filosofii_nauki/27-1-0-1056 

11. Поппер К. Открытое общество и его враги / Карл Поппер. – М. : 

Феникс, 1992.  – Т. 1. – 448 с. – Режим доступу до джерела : 

http://platonanet.org.ua/load/knigi_po_filosofii/politologija/karl_popper_otkrytoe_

obshhestvo_i_ego_vragi_v_dvukh_tomakh_tom_1/21-1-0-229 

12. Современные проблемы естественных, технических и социально-

гуманитарных наук : учебник для аспирантов и соискателей ученой степени 

кандидата наук. / под ред. В. В. Миронова. – М. : Гардарики, 2006. – 639 с. – 

Режим доступу до джерела: 

http://platonanet.org.ua/load/knigi_po_filosofii/filosofija_nauki_tekhniki/mironov_
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13. Структура и развитие науки. Из Бостонских исследований по 
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ki_iz_bostonskikh_issledovanij_po_filosofii_nauki_sbornik_perevodov_1978/74-

1-0-177 
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4.Форма підсумкового контролю успішності навчання – диференційований 

залік. 

http://www.philsci.univ.kiev.ua/
http://www.philsci.univ.kiev.ua/


5. Засоби діагностики успішності навчання: усне опитування, написання 

рефератів, контрольних та тестових робіт. Підсумкова тестова контрольна 

робота. 

 


