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Бурхливий науково-технічний прогрес є невід’ємною складовою розвитку
людства на початку ХХІ століття. Визначальна роль науки у перетвореннях
сучасної доби передбачає філософське осмислення цього феномену.
Відповідно навчальна дисципліна є важливим компонентом підготовки
фахівців у межах системи вищої освіти.

Складність і глибина поняття „наука” обумовлює розмаїття її характеристик у
філософсько-науковому дискурсі. Суперечливі, часом протилежні оцінки
сутності науки, напрямів її історичного розвитку, засад наукового пізнання,
методологічних і методичних проблем дослідження можуть ускладнити
розуміння студентами зазначених питань. Пропонований навчальний курс
висвітлює фундаментальні проблеми філософії і методології науки



Метою вивчення курсу є базова теоретична підготовка до ведення науково-дослідницької

роботи аспірантами за всіма напрямами підготовки як з урахуванням історичного досвіду

наукового дослідження, так і в контексті сучасних соціокультурних умов. Вивчення

навчальної дисципліни передбачає:

формування у слухачів необхідних компетентностей:

• здатність розв’язувати складні методологічні проблеми, пов’язані із пізнанням та осмисленням
структури і динаміки науково-пізнавальної діяльності

• професійне застосування евристичних теорій та методів наук для адекватної оцінки стану і
перспектив сучасного когнітивного процесу

• базові знання фундаментальних основоположень філософії науки в обсязі, необхідному для
професійної діяльності

очікувані результати навчання:

• знання понять, теорій і методів, необхідних для вивчення і розуміння засобів і механізмів людського
пізнання та їх використання у сферах когнітивних наук та наукової методології

• здатність з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати й узагальнювати новітню наукову
інформацію для здійснення планованого та доцільного наукового пошуку в певних науках та
предметних сферах пізнання

• вміння застосовувати виправдані критерії для оцінки наукової значущості отриманих науково-
пізнавальних результатів, їх інноваційного характеру та визначення частки їх реального внеску у
прирощення наукового знання



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни: 

1
• Вступ до філософії і методології науки

2
• Філософські аспекти феномена науки

3
• Історія науки в її зв'язку з філософією

4
• Класична раціональність та постнекласична наука

5
• Актуальні напрями філософії науки


