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ФІЛОСОФІЯ НАУКИ 

 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Філософія науки» є 

формування цілісного уявлення і розуміння у аспіранта сутності науки як 

багатофункціонального явища духовного життя, її історії і роль у сучасному 

глобалізаційному світі, ознайомлення з сучасними концепціями розвитку 

наукового знання, особливостями сучасних наукових відкриттів; розвитку 

здатності виділяти у наукових проблемах головне і креативне, накопичувати 

такий інтелектуальний багаж, який може забезпечити необхідну для 

науковця комунікативну спроможність у сферах академічного спілкування. 

Курс спрямований на розвиток наступних компетентностей  аспірантів: 

1. Ціннісно – смислову компетентність ( формування та 

розширення глибоких знань аспіранта в галузі використання здобутків 

сучасної філософії науки у різник сферах професійної комунікації); 

2. Загально - культурну компетентність (розуміння ролі 

філософії науки в консолідації зусиль вчених в осмисленні кризових явищ, 

породжених науково-технічним прогресом); 

3. Навчально – пізнавальна компетентність (формування у 

аспіранта знань про сутність і роль науки в історії і в сучасних умовах 

глобалізованого суспільства. Ознайомлення з методами наукової діяльності 

та ролі філософських знань в науковому зростанні доктора наук, 

використання набутих знань у професійній діяльності з метою розвитку 

креативної компетентності); 

4. Інформаційну компетентність ( розвиток вмінь аспіранта до 

аналізу наукових проблем і використання отриманої інформації в межах 

професійної діяльності); 

5. Комунікативну компетентність (розвитку в аспіранта здатності 

роботи в команді шляхом реалізації групових проектів, вміння презентувати 

свій власний проект та кваліфіковано вести наукову дискусію з проблем 

професійної діяльності); 

6. Компетентність особистісного самовдосконалення (елементи 

фізичного, духовного й інтелектуального саморозвитку, емоційної 

саморегуляції та само підтримки; підтримка потреби до самовдосконалення 

та самопізнання, шляхом постійного пошуку нестандартних підходів). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Огляд курсу 

Найменування 

показників  
Галузь знань та спеціальність 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

Кількість 

кредитів – 2 

05-соціальні та поведінкові науки;12- -

інформаційні технології; 13-механічна 

інженерія; 15-автоматизація та 

приладобудування;17- електроніка та 

телекомунікації; 19- архітектура та 

будівництво; 27- транспорт 

Відповідно до циклу з 

навчального плану 

Змістових  

модулів – 0 

Спеціальність  

051 – Економіка;126 – Інформаційні 

системи та технології; 133 – Галузеве 

машинобудування;  152 – Метрологія та 

інформаційно-вимірювальна техніка; 172 – 

Телекомунікації та радіотехніка;  192 – 

Будівництво та цивільна інженерія; 273 – 

Залізничний транспорт; 275 – Транспортні 

технології (залізничний транспорт) 

Рік підготовки: 

1-й  

Загальна 

кількість годин 

–60 

Семестр 

1,2-й  

Лекції 

Тижневих 

годин для 

денної форми 

навчання: 

  

аудиторних – 4 

  

самостійної 

роботи 

здобувача – 4 

Третій рівень вищої освіти: 

(доктор філософії) 

20 год.  

Практичні 

  

Самостійна робота 

40  

Індивідуальні завдання:  

не 

передбачено 
 

Вид контролю: диференційний 

залік 

 

Теми курсу: 
Тема 1. Об’єкт, мета і завдання курсу «Історія і філософія науки» 

Об’єкт, мета і завдання курсу «Історія і філософія науки». Фактори, що визначають 

самостійність дисципліни. Її внутрішня і зовнішня характеристика. Інтегруюча роль 

курсу. Його відмінність від суспільної історії, природничих, технічних та інших 

спеціальних дисциплін. 

Історія і філософія науки як складова культури, гуманітаризації навчання 

спеціалістів. Її синтезуючий характер. Роль та місце в університетській системі освіти. 

Мережа спеціалізованих центрів, інститутів, лабораторій світу, що ведуть 

дослідження з історії і філософії науки. Видання різних країн світу та їх зміст. 

Тема 2. Наука в її історичному розвитку 

Наука і типи цивілізаційного розвитку. Протонаука в структурі традиційних 

цивілізацій. Античний ідеал науки. Становлення перших наукових програм в античній 

культурі. Зародження досвідних наук. 

Оформлення дисциплінарно-організаційної науки в культурі Відродження та Нового часу.  

 

 



Тема 3. Наука і людська діяльність 

 Наукова картина світу як характеристика предметно-онтологічних структур 

наукового дослідження. Ідеали і норми науки як схема діяльності. Поняття сталого 

наукового мислення. Філософські підстави науки. Природа наукового знання. 

Тема 4. Структура і динаміка наукового пізнання 

Емпіричний і теоретичний рівні наукового пізнання, їх єдність і різниця. Структура 

емпіричного дослідження. Факт як форма наукового пізнання. Специфіка емпіричних 

узагальнень і закономірностей. Поняття експерименту. Поняття наукової теорії. 

Абстрактні об’єкти теорії і їх системна організація. «Ідеальні об’єкти» у структурі 

наукової теорії. Функції наукової теорії. 

Тема 5. Методологічний інструментарій сучасної науки 

Поняття методу і методології. Концепція методологічного знання. Специфіка 

філософсько-методологічного аналізу науки. Методика і техніка наукового дослідження. 

Сутність системного підходу. Наукове дослідження в методологічному осмисленні. 

Об’єкт дослідження. Мета і завдання в структурі наукового дослідження. Структура, 

механізми обґрунтованих критеріїв наукового методу. Методи емпіричного дослідження: 

спостереження, опис, вимірювання, експеримент. Методи теоретичного дослідження: 

ідеалізація, формалізація, уявний експеримент, гіпотетико-дедуктивний метод, метод 

математичної гіпотези. Обґрунтування результатів дослідження. Види  

обґрунтування (доказ, підтвердження, інтерпретація, пояснення та ін.). Методи 

систематизації наукових знань (класифікація, типологізація та ін.). Мова науки. 

Визначення та їх роль у формуванні наукової термінології 

Тема 6. Філософія і наука на межі ХХ і ХХ1 століть 

Філософія і футурологія. Глобалізація як процес формування нового світопорядку 

та об’єкт соціально-філософського осмислення. Основні моделі і сценарії глобалізації. 

Соціокультурні параметри глобалізації. Комунікативна парадигма в сучасній соціальній 

філософії. Глобальний ринок інформаційних технологій і мережі структури комунікацій. 

Етика комунікацій і дискурсу. Філософія та екологічні імперативи сучасної цивілізації. 

Людина і природа в техногенній культурі. Перспективи сталого розвитку та коеволюція 

людини і біосфери. Етика, економіка і право як необхідні компоненти постіндустріального 

суспільства. 

Тема 7. Наука як найважливіша форма пізнання в сучасному світі. 

Поняття науки. Наука як діяльність, соціальний інститут і система знання. Форми 

рефлексивного осмислення наукового пізнання: теорія пізнання, методологія і логіка 

науки. Наукове і ненаукове пізнання. Специфіка наукового пізнання. Роль науки в 

сучасному суспільстві. Поняття інноваційної діяльності. 

Тема 8. Наука як суспільний інститут 

Еволюції організаційних форм науки. Наука як система фундаментальних і 

прикладних досліджень. Соціальне замовлення і стратегія науково-дослідних і дослідно-

конструкторських розробок (НДДКР). Академічна, галузева і вузівська наука: цілі, 

завдання та перспективи розвитку. Наука і освіта. Школи в науці. Проблема 

спадкоємності і зміни поколінь у науковому товаристві України. Поняття наукової школи. 

Соціальна мобільність і зміна статусу вченого в сучасному суспільстві. Комунікації в 

сучасній науці. Форми наукової комунікації. Аргументація, її структура, види і роль у 

науковій дискусії. Культура ведення наукової дискусії. Наука і соціальні технології в 

сучасному суспільстві. Наука і політика. Наука та ідеологія. Проблеми соціальної 

регуляції науково-дослідної діяльності. 

Тема 9.  Наука і високі технології 

Інноваційна діяльність і високі технології. Поняття кластерної зони. Парк високих 

технологій. Взаємодія природничих і технічних наук. Генетична революція в біології і 

становлення синтетичної теорії еволюції. Зв’язок науки і виробництва в умовах 

інформаційного виробництва. Вплив високих тенологій на світоглядне знання. 



Тема 10. Основні парадигми в розвитку природничо-наукового знання 

Виникнення дисциплінарного природознавства і роль у цьому процесі філософії. 

Особливості взаємозв’язку фізики, хімії, біології. Проблема єдності наукового знання. 

Некласичне природознавство: революційні зміни в умовах Х1Х-ХХ століть. Філософські 

аспекти спеціальної та загальної теорії відносності, квантової механіки і космології. 

Кібернетика і загальна теорія систем, їх роль у зміні стилю наукового мислення. 

Діяльнісний підхід як методологічна основа некласичного природознавства. 

Постнекласичне природознавство і пошук нового типу раціональності. Людиномірні 

об’єкти, що історично розвиваються, комплексні системи як об’єкти дослідження в 

постнекласичному природознавстві. Можливості та перспективи міждисциплінарної 

методології.  

Тема 11. Наукова, технічна та матеріально-виробнича діяльність. 

 Технологія. Інформаційні технології.  Науково-технологічна політика. Поняття 

«наукоємне» виробництво як феномен, які діяльність із забезпечення повного життєвого 

циклу об’єкту. Різниця між технічною і матеріально-виробничою діяльністю. Єдність 

теорії і практики, проектувальної, наукової, інженерної,виробничої, управлінської та 

інших видів діяльності. 

Тема 12.  Наука в умовах сучасних глобалізацій них процесів. 
 Суперечливий характер розвитку науки в умовах глобалізації і соціального 

розвитку. Інноваційна стратегія у контексті глобалізацій них процесів. Поняття 

«еволюційні» та «революційні» форми розвитку науки. Основна соціально- значуща їх 

функція. Соціальне замовлення на науково-технічні досягнення як сумарне вираження 

потреб суспільства. 

Тема 13.  Проблема зростання знань у К. Поппера. 

 Наука як система, що змінюється і розвивається. Зростання наукового знання як 

процес висунення сміливих гіпотез і найкращих теорій. Принцип фальсифікації як 

спростування неістинності наукових теорій. Три вимоги до зростання наукового знання: 1. 

Нова теорія повинна виходити з простої. Нової, плідної, узагальнюючої ідеї; 2. Вона 

повинна мати можливість незалежної перевірки і призводити до явищ, які до цього не 

спостерігались; 3. Хороша теорія повинна витримувати нові ретельні перевірки. 

Тема 14.  Концепція розвитку знань Т. Куна. 

 Розвиток наукового знання як процес зміни парадигм. «Нормальна» і 

«ненормальна» наука. Парадигма як основна одиниця виміру процесу розвитку науки. 

Локальні і глобальні наукові революції. Наукова революція кінця ЇЇ – початку ХХ1 ст. – 

відкриття в мікро – і мега – світі, початок глобальної перебудови всіх знань про Всесвіт. 

Тема 15. «Методологічний анархізм» П. Фейєрабенд. 

 Позиція теоретичного і методологічного плюралізму. Прийняття будь-якої 

теоретичної концепції – правомірне. Принцип «пролефірації» (розмноження) теорій. 

Альтернативи як найефективніший засіб захисту науки від догматизму і застою. 

Діяльність ученого не підкоряється ніяким раціональним нормам. Розвиток науки. 

Ірраціональний процес. 

Тема 16. Еволюційна модель розвитку науки С. Туліна. 

  Концепція «селекційної моделі науки». Наука як популяція проблем. Понять і 

пояснювальних процедур. Розвиток знань як результат синтезу понять і пояснювальних 

процедур. Теорія еволюції науки. Науковий процес – постійний і ненаправлений процес 

боротьби ідей за виживання шляхом найкращої адаптації до середовища існування. 

Тема 17. Синергетика як нова стратегія наукового пошуку. 

 Концепції нестабільного, нерівноваженого світу, невизначеності та багато 

альтернативного розвитку; ідея виникнення порядку із хаосу. Праця І. Пригожина та І. 

Стенгерса « Порядок із хаосу». Теорія дисипативної системи. Хаос як перехідний стан від 

одного рівня впорядкованості до іншого, більш високого рівня гармонії. 

 



Тема 18. Наука і парадигма в адогматичному дискурсі Лева Шестова.  

Адогматизм як послідовне заперечення істинності висхідних принципів раціоналізму. 

Алхімія, астрологія, спіритуалізм – в історії пізнання. Парапсихологі, психофізика, 

біоенергетика, психотропні технології, транс персональна психологія , нетрадиційна 

медицина, уфологія – сучасні пара наукові форми пізнання. 

Тема 19. Інтегральний раціоналізм – виклик часу. 

 «Можливість неможливого» - головний екзистенціал адогматизму Лева Шестова . 

Віра – інший вимір мислення. Віра – ентелехія розуму. Органічне поєднання 

філософської, наукової та релігійної форми пізнання. Сутність інтегрального 

раціоналізму. 

Тема 20.  Професійна культура, майстерність, етика дослідника. 

Професійно-значущі особливості якості дослідника. Майстерність дослідника: 

загальна культура та ерудиція, професійні знання, дослідницькі здібності та вміння тощо. 

Творчість та новаторство у діяльності дослідника. Рефлексія дослідника у системі його 

наукової та практичної діяльності. Мистецтво спілкування і культура поведінки 

дослідника. Основні професійні вміння і навички, якими повинен володіти науковець як 

дослідник і практик. 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

 - http://lib.mdpu.org.ua/load/filosofiya/stepin_v_s__filosofiya.pdf 

- starius.ru/fbb/philosophy-2013/stepin.pdf 

 - http://www.biblioteka.org.ua 

 - https://www.filosof.com.ua 

 - https://scholar.google.com.ua 

 - http://www.alexandria.org.ua 

 

Про що важливо пам’ятати і яких правил дотримуватись у ході 

вивчення дисципліни 

 

Аспірант повинен розуміти, що його поведінка та дії знаходяться під 

пильною увагою товаришів, батьків, викладачів, потенційних роботодавців і 

суспільства та визначають обличчя Університету. Виходячи з цього, 

аспіранти мають поводитися таким чином, щоб підтримувати високу 

репутацію Університету. Аспірант Університету старанно і чесно навчається 

з метою здобуття високоякісної освіти, написання і захисту дисертації  і 

навичок для задоволення своїх потреб, вимог держави, роботодавців, 

суспільства. 
 

 Оцінювання знань  

При заповненні заліково-екзаменаційної відомості та залікової книжки 

(індивідуального навчального плану) студента, оцінка, виставлена за 100-

бальною шкалою, повинна бути переведена до національної шкали (5, 4, 3,) 

та шкали ECTS (А, В, С, D, Е) 

 

 

 

http://lib.mdpu.org.ua/load/filosofiya/stepin_v_s__filosofiya.pdf
http://www.biblioteka.org.ua/
https://www.filosof.com.ua/
https://scholar.google.com.ua/
http://www.alexandria.org.ua/


Визначення назви за 

державною 

шкалою(оцінка) 

Визначення назви за шкалою 

ECTS 

За 100 

бальною 

шкалою 

ECTS                  

оцінка 

ВІДМІННО – 5 

Відмінно – відмінне 

виконання лише з незначною 

кількістю помилок 

90-100 A 

ДОБРЕ – 4 

Дуже добре – вище 

середнього рівня з кількома 

помилками 

82-89 B 

Добре – в загальному 

правильна робота з певною 

кількістю грубих помилок 

75-81 C 

ЗАДОВІЛЬНО - 3 

Задовільно  - непогано, але зі 

значною кількістю недоліків 
69-74 D 

Достатньо – виконання 

задовольняє мінімальні 

критерії 

60-68 E 

НЕЗАДОВІЛЬНО - 2 

Незадовільно – потрібно 

попрацювати перед тим як 

отримати залік (без 

повторного вивчення модуля) 

35-59 FX 

Незадовільно  - необхідна 

серйозна подальша робота 

(повторне вивчення модуля) 

<35 F 

 

КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

Порушення Кодексу академічної доброчесності Українського 

державного університету залізничного транспорту є серйозним 

порушенням, навіть якщо воно є ненавмисним. Кодекс доступний за 

посиланням: http://kart.edu.ua/documentu-zvo-ua. Зокрема, дотримання 

Кодексу академічної доброчесності УкрДУЗТ означає, що вся робота на 

іспитах та заліках має виконуватися індивідуально. Під час виконання 

самостійної роботи аспіранти можуть консультуватися з викладачами та з 

іншими аспірантами, але повинні самостійно розв’язувати завдання, 

керуючись власними знаннями, уміннями та навичками. Посилання на всі 

ресурси та джерела (наприклад, у звітах, самостійних роботах чи 

презентаціях) повинні бути чітко визначені та оформлені належним чином. 

У разі спільної роботи з іншими аспірантами над виконанням 

індивідуальних завдань, ви повинні зазначити ступінь їх залученості до 

роботи. 

 

 

  
 

http://kart.edu.ua/documentu-zvo-ua


ІНТЕГРАЦІЯ АСПІРАНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

 

 Вища освіта є провідним чинником підвищення соціального статусу, 

досягнення духовної, матеріальної незалежності і соціалізації молоді з 

обмеженими функціональними можливостями й відображає стан розвитку 

демократичних процесів і гуманізації суспільства. 

Для інтеграції студентів із обмеженими можливостями в освітній процес 

Українського державного університету залізничного транспорту створена 

система дистанційного навчання на основі сучасних педагогічних, 

інформаційних, телекомунікаційних технологій. Доступ до матеріалів 

дистанційного навчання з цього курсу можна знайти за посиланням: 

http://do.kart.edu.ua/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://do.kart.edu.ua/

