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ВСТУП 

Програма складена відповідно до вимог освітніх програм різних 

галузей науково-теоретичної та науково-практичної підготовки здобувачів 

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». 

Предметом даної дисципліни є наука як складний когнітивний 

феномен та соціальний інститут з точки зору сучасної філософії та 

методології науки. У змісті програми враховані важливі методологічні 

настанови, що об’єднують в інтегративну цілісність різноманітні наукові 

галузі природничонаукового, гуманітарного та технічного спрямування. 

Основою курсу є базова дисципліна «Філософія», а також різногалузеві 

теоретичні навчальні курси, що викладаються в університеті, зокрема такі, що 

акцентують методологічні питання конкретних наук і міждисциплінарних 

досліджень. 

Програма складається із наступних змістових модулів: 

1. Філософія науки як фундаментальний напрям сучасної філософії. 

2. Методологічні проблеми сучасної науки. 

I. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Основною метою дисципліни «Філософія та методологія науки» є 

підготовка майбутніх магістрів до науково-дослідницької та викладацької 

діяльності, що має гармонійно пов’язати сучасні метатеоретичні 

(філософські) підходи з загальнонауковими та конкретнонауковими 

методами дослідження. 

Зміст програми зорієнтований на формування загальних і фахових 

компетентностей, програмних результатів навчання, що містяться в освітніх 

програмах підготовки магістрів. 

Загальні компетентності, що формуються у процесі вивчення даної 

дисципліни: 

– знання історії науки, основних періодів її розвитку (класичного, 

некласичного, постнекласичного); 
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– знання основних онтологічних категорій, особливостей наукових 

картин світу, гносеологічних та епістемологічних проблем науки; 

– глибоке усвідомлення принципів наукової етики; 

– вміння вести наукову дискусію, толерантно ставитись до 

представників різних наукових співтовариств та їх теоретичних здобутків. 

Програмні результати навчання: 

– володіння сучасними метатеоретичними підходами та 

загальнонауковою методологією, застосування цих підходів і методів у 

науково-дослідній і викладацькій діяльності; 

– сформована здатність до критичного мислення та творчого 

розв’язання наукових проблем; 

– сформований сучасний науково-теоретичний світогляд; 

– високоморальна поведінка в професійній сфері, виконання 

принципів академічної доброчесності; 

– сформована здатність до комунікацій в науковому середовищі, а 

також здатність до самокритики. 

II. Інформаційний обсяг дисципліни. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I 

Філософія науки як фундаментальний напрям сучасної філософії 

Тема 1. Історія науки 

Історія науки. Виникнення передумов наукових знань у стародавніх 

цивілізаціях. Міф і логос. Формування основ теоретичного мислення в 

давньогрецькій філософії. Теоретична спадщина Аристотеля: філософське та 

наукове знання. Наукові здобутки у середньовічній Європі. Роль 

університетів у розвитку теоретичного мислення. Концепція лінійного часу. 

Схоластика: вплив аристотелівської логіки. Номіналізм і реалізм: 

формування передумов новоєвропейської наукової методології. Подальший 

розвиток категоріального мислення. Антропологічні та соціально-політичні 
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вчення. Наукові ідеї та концепції доби Відродження. Формування науки як 

професійного та соціального інституту в Новий час. М. Коперник, Й. Кеплер, 

Г. Галілей. Формування поняття «закон природи». І. Ньютон: закони 

механіки. Принцип детермінізму. «Лапласівський детермінізм». 

Математизація наукового знання. Домінування кількісних методів наукового 

дослідження. Методологія XVII століття: емпіризм і раціоналізм. Наука у 

XIX столітті: фізика, хімія, біологія, психологія, соціологія. Термодинаміка. 

Еволюційна теорія Ч. Дарвіна. Соціологія О. Конта. Економічні вчення. 

Перетворення науки у виробничу силу. Наука кінця XIX – початку XX 

століття: фундаментальні відкриття. Наука XX – початку XXI століття: 

фізика, астрономія, хімія, біологія, соціальні науки. Синергетика, 

кібернетика. Нанотехнології, біотехнології, інформаційні технології, 

штучний інтелект. 

Тема 2. Філософія науки 

Співвідношення філософії та науки на різних етапах цивілізаційного 

розвитку. Джерела філософії науки. Історичні етапи розвитку філософії 

науки. Класичний позитивізм. О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Ст. Мілль. 

Емпіріокритицизм. Р. Авенаріус. Maxізм. Е. Мах. Неопозитивізм. Віденський 

гурток. Р. Карнап, М. Шлік, Л. Вітгенштейн. Львівсько-Варшавська школа. 

Я. Лукасевич, К. Твардовський, А. Тарський. Критичнийий раціоналізм 

К. Поппера. 

Постпозитивізм. І. Лакатос, Т. Кун, Ст. Тулмін, П. Фейерабенд. 

Предмет сучасної філософії науки. Основні розділи філософії науки. 

Інтерналізм та екстерналізм. А. Койре. Дж. Бернал. 

Тема 3. Онтологія науки 

Основні онтологічні категорії: матерія, рух, простір, час, субстанція, 

енергія, інформація, система. 
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Поняття «картина світу» та його різновиди. Натурфілософська картина 

світу в Стародавній Греції (іонійська, атомістична, ідеалістична). Поняття 

«наукова картина світу». Функції наукової картини світу: світоглядна, 

нормативна, парадигмальна. Фізична картина світу як основа наукової 

картини світу. Класична (механістична) картина світу та її методологічні та 

соціокультурні наслідки. Проблема скінченності та нескінченності простору 

та часу в контексті класичних космологічних уявлень (М. Кузанський, 

Дж. Бруно, І. Ньютон). Причинність і необхідність в класичній фізиці. 

Динамічні закони. Некласична наукова картина світу. Термодинаміка. 

Дж. Карно: II начало термодинаміки, закон зростання ентропії. Р. Майєр 

Г. Гельмгольц: закон збереження енергії. Р. Клаузіус: гіпотеза «теплової 

смерті Всесвіту». К. Максвелл: закони електромагнетизму: ймовірнісна 

причинність в класичній фізиці. Статистичні закони як зв'язок 

необхідного та випадкового. Космологія та астрофізика. К.  Ціолковський, 

А. Чижевський. Ноосферна концепція В. Вернадського. М. Планк: 

квантова механіка. Квантово-релятивістська космологія та астрофізика. 

А. Ейнштейн: СТВ і ЗТВ. Неевклідова геометрія Рімана та тензорний аналіз 

як основа загальної теорії відносності. Філософський характер ЗТВ. 

А. Фрідман, Е. Хаббл: ідея розширення Всесвіту. Е. Віттен: теория 

суперструн. Вплив нових фізичних відкриттів на різноманітні наукові галузі 

та світогляд науковців. 

Постнекласична наукова картина світу. Сучасні наукові підходи до 

матерії, простору та часу. Синергетика. Хаос в якості створюючого начала. 

Складноорганізовані системи та шляхи їх розвитку. Виникнення структур та 

їх еволюція. Поняття «біфуркація», «флуктуація», «темпоральність», 

«аттрактори», «диссипативні структури». Синергетика як спосіб розкриття 

закономірностей та умов протікання швидких лавиноподібних процесів 

нелінійного самостимулюючого зростання. 

Глобальний еволюціонізм. Універсальна теорія Всесвіту. Антропний 

принцип. Проблема коеволюції суспільства та природи. 
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Тема 4. Гносеологія та епістемологія 

Рівні мислення (розсудок, розум). Поняття, судження, умовивід як 

форми мислення. 

Особливості наукового пізнання. Емпіричний та теоретичний рівні 

наукового пізнання: специфіка та взаємозв'язки. Емпіричне дослідження, 

його прийоми та засоби. Наукове спостереження, опис, порівняння, 

вимірювання. Гносеологічна функція приладів. Поняття «факт дійсності» та 

«науковий факт». Фактуалізм та теоретизм у розумінні природи факту. 

Емпіричні узагальнення. 

Теоретичний рівень наукового дослідження, його структурні 

компоненти. Наукова ідея. Наукова проблема. Гіпотеза та її різновиди. 

Шляхи розвитку гіпотетичного знання: спростування, уточнення у власних 

межах, підтвердження та перетворення в теорію. Структура та функції 

наукової теорії. Основні компоненти теорії: вихідні основи (фундаментальні 

категорії, поняття, принципи, рівняння, закони, аксіоми), ідеалізований 

об'єкт, логіка теорії, метод теоретичні (філософські) принципи, 

соціокультурні та аксіологічні аспекти. Основні типи теорій. Специфіка 

теорій соціально-гуманітарних наук. Розуміння та пояснення. Роль суб'єкта в 

пізнавальному процесі. 

Поняття «закон природи» та «закон науки». Класифікація законів. 

Можливості об'єктивації (матеріалізації) теорій. Поняття «закономірність». 

Співвідношення законів і закономірностей в світлі синергетичної 

методології. Діалектична єдність емпіричного та теоретичного рівнів 

наукового пізнання. Метатеоретичний рівень наукового пізнання та його 

основні складові – загальнонаукове знання і філософські основи науки. 

Структура загальнонаукового знання: частковонаукова та 

загальнонаукова картина світу; частковонаукові та загальнонаукові 

гносеологічні, методологічні, логічні та аксіологічні принципи. 

Метатеоретичний рівень знання та його значення для логіко-

математичних наук. Металогіка. Проблеми несуперечливості, доказовості, 
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конструктивності математичних і логічних теорій. Метатеоретичний рівень 

як фундаментальна основа природничонаукових та соціально-гуманітарних 

наук. 

Онтологічні основи парадигмальної теорії (в межах конкретної науки) 

та їх значення для конкретнонаукової картини світу. 

Проблема істини: класична, семантична, когерентна, прагматична 

концепції істини. Об'єктивна і суб'єктивна істина. Абсолютна і відносна 

істина. Конкретність істини. Критерії істини. 

Тема 5. Наука як культурно-цивілізаційний феномен 

Соціологія та етика науки. Наука в системі духовної культури. Наука 

як соціальний інститут. Класична соціологія знання. Дж. Бернал. Праця 

«Соціальна функція науки». Екстенсивний характер науки. Планове начало в 

науці. 

Р. Мертон: «інституціональна» соціологія науки та її основні вимоги: 

внесок у розвиток соціального знання в цілому і самостійність предмету, 

понятійної бази та методів дослідження. Типологічні відмінності науки як 

соціального інституту. «Співтовариство» як внутрішній тип 

інституціональної організації науки, його відмінність від державної 

бюрократії. Основні організаційні характеристики соціальної системи типу 

«співтовариство». Постійне зростання масиву удостовіреного наукового 

знання як мета науки. Імперативи наукового етосу Р. Мертона: універсалізм, 

колективізм, організований скептицизм, безкорисливість. Соціальні 

характеристики наукової професії: володіння сукупністю 

спеціальнонаукових знань, інститут професії та його відповідальність за їх 

зберігання та поширення, наявність форм винагороди як стимулів 

професійної діяльності та мотивація щодо кар'єрного зростання. 

Когнітивна соціологія науки. Філософський і соціологічний портрет 

вченого. Вивчення суспільної думки про науку та науковця. Психологія 

наукової діяльності. Університет як осередок освіти та науки. «Невидимий 
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коледж» як неформальна комунікативна структура науки, як низка 

особистісних контактів між вченими і процедур обміну інформацією, що не 

має чітко зафіксованих меж. Відмінності між школою в науці та «невидимим 

коледжем». Опонентне коло вченого. 

Типи комунікацій: комунікація як обговорення поточних даних 

досліджень, співавторство, наставництво, колегіальність. 

Етика науки: проблема професійної відповідальності вченого. 

Академічна доброчесність. «Цитат-поведінка» як діяльність вчених по 

використанню у своїх публікаціях наукових посилань. Моральні проблеми 

інтелектуальної власності. 

Проблема соціальної відповідальності вченого. Зростання тенденції 

ідеологізації та політизації науки. Наукові співтовариства, їх участь у 

суспільних рухах і діяльності громадських організацій. 

Тема 6. Наука як основа економічного та соціального прогресу, 

інноваційного розвитку сучасного суспільства 

Глобальні кризи та наука. Наука в техногенній цивілізації (фаза 

«суспільства ризику»). Наука та матеріально-технічна сфера суспільства. 

Проблема інтеграції сучасної науки та виробництва. Інноваційна діяльність 

та її структура. Поняття інноваційної економіки. Інноваційна 

конкурентоспроможна економіка та сучасна науково-технічна політика. Роль 

науки в побудові стратегій інноваційного розвитку суспільства. Новітні 

науково-технічні розробки як шлях до інформаційного суспільства. 

Інформатизація різноманітних форм людської діяльності. Наука як пріоритет 

національного розвитку України. Вплив транснаціонального характеру 

економіки, глобалізації науки, інформаційних процесів на стан науки в 

Україні. Стратегія інтеграції національної інноваційної сфери в 

транснаціональну. Наукова та інженерно-технологічна продукція як частина 

валового внутрішнього продукту. Роль держави в управлінні розвитком 

науки. Податкова та кредитна політика: податкові преференції для капіталу в 
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наукових та науково-технічних галузях. Стимулювання розвитку дрібного та 

середнього інноваційного бізнесу («венчурних фірм»). Пошук ефективних 

шляхів засвоєння високих технологій. Професійний моніторинг науково-

технічної сфери. 

Належне фінансування університетської науки та освітніх програм 

підготовки майбутніх науковців магістрів і докторів філософії PhD різних 

галузей наукового знання. 

Публічність сучасної наукової політики. Суспільний контроль розвитку 

науки та використання її досягнень. Створення престижного іміджу науки та 

науковця засобами масових комунікацій і виховної роботи в освітніх 

закладах. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II 

Методологічні проблеми сучасної науки 

Тема 1. Методологія та метод 

Поняття методології.  Різновиди методологій в історії науки 

(метафізична, діалектична, позитивістська, модерністська, 

постмодерністська). 

Типи співвідношення філософії та конкретних наук. Проблема інтеграції 

наукового знання, значення філософських підходів – діалектичного, 

метафізичного, аналітичного, інтуїтивного, феноменологічного, 

герменевтичного. Різновиди діалектики (антична, ідеалістична, 

матеріалістична). Принцип історизму. Категорії та закони діалектики, їх 

оцінка з позицій сучасної філософії та науки. Загальнонаукові методологічні 

принципи та критерії достовірності наукових результатів: вимоги системності, 

доказовості, універсальності, верифікованості (фальсифікованості) теорій, 

принципової простоти та передбачувальної здатності. 

Основні загальнонаукові поняття: інформація, система, елемент, 

структура, функція, модель, вірогідність. Зв'язок основних понять 
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синергетики із філософськими категоріями: буття, розвиток, становлення, 

простір, час, закономірність, випадковість, можливість і дійсність. 

Наукові методи та їх класифікація: загальнонаукові, загальнологічні, 

конкретнонаукові. Методи фундаментальних і прикладних досліджень. 

Методи дослідження та методи викладу результатів дослідження. Методи 

природознавства та методи соціально-гуманітарних наук, їх взаємовпливи. 

Методи якісні та кількісні, вірогіднісні, методи безпосереднього та 

опосередкованого пізнання. 

Методи емпіричного дослідження: спостереження, експеримент, 

порівняння, опис, вимірювання. 

Методи теоретичного дослідження: моделювання, формалізація, 

ідеалізація, аксіоматичний метод, гіпотетико-дедуктивний метод, метод 

сходження від абстрактного до конкретного, логічний та історичний. 

Загальнологічні методи наукового дослідження: аналіз і синтез, 

індукція, аналогія, абстрагування, узагальнення, вірогіднісно-статистичні 

методи, системний підхід. Різновиди аналізу. 

Конкретнонаукові методи дослідження. Дисциплінарні методи 

дослідження, що застосовуються в кожній фундаментальній науці як 

комплексі дисциплін. Методи міждисциплінарних досліджень: інтегративні 

прийоми та засоби дослідження, що є результатом сполучення різних рівнів 

методології на перетині наукових дисциплін, їх застосування в комплексних 

наукових програмах. 

Тема 2. Сучасні методологічні концепції 

Критичний раціоналізм К. Поппера. Проблема демаркації знання – 

відділення наукового знання від наукового. Фальсифікація як метод 

принципового спростування наукових тверджень. Принцип фаллібізму. 

Гіпотетичний характер наукового знання. Зростання знання як висування 

сміливих гіпотез та здійснення їх спростування. Ідеї неодарвінізму та 

принципи емерджентного розвитку. Теорія «трьох світів»: фізичний світ, 



12 
 

ментальний світ та світ об'єктивного знання («третій світ»). Відкрите 

суспільство. Застосування принципів критичного раціоналізму в дослідженні 

тоталітарних ідеї в філософії. Теоретичне і практичне значення соціально-

філософської спадщини К. Поппера. 

Методологія науково-дослідних програм І. Лакатоса. Універсальна 

концепція розвитку науки ідея науково-дослідних програм, що конкурують. 

«Позитивна евристика», «негативна евристика», «жорстке ядро», допоміжні 

гіпотези («захисний пасок»). Стадії розвитку дослідницьких програм. 

Можливості використання концепції І. Лакатоса в науковій практиці. 

Дисциплінарно-парадигмальна модель організації та еволюції науки 

Т. Куна. Поняття наукове співтовариство, парадигма, дисциплінарна 

матриця. Історико-науковий процес як чередування епізодів конкурентної 

боротьби між різними науковими співтовариствами. Традиції та новації. 

«Нормальна наука» та наукова революція. Різновиди наукових революцій та 

їх світоглядне значення. 

«Анархістська епістемологія» П. Фейєрабенда. Сполучення ідей 

критичного раціоналізму, пізнього Л. Вітгенштейна «наукового 

матеріалізму». Теза «теоретичного реалізму»: сприйняття певної теорії як 

детермінація способу сприйняття явищ. Зростання знання як результат 

проліферації (розмноження) теорій, які й неспівмірними. Теоретичний і 

методологічний плюралізм. Теоретичне та ідеологічне навантаження знання. 

Заперечення можливості універсального методу пізнання. Творче мислення 

як заперечення слідування методу. Розширення предмету та методологічного 

інструментарію епістемології. 

Еволюціоністська програма дослідження науки Ст. Тулмена. Ідея 

історичного формування та функціонування «стандартів раціональності» та 

розуміння як основа наукової теорії. Еволюція наукових теорій як 

безперервний відбір концептуальних новацій. Теорії як особливого роду 
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«популяції» понять (біологічна аналогія). Розвиток науки як подоба 

біологічної еволюції. Наука як сукупність інтелектуальних дисциплін і 

професійний інститут. 

Представники «наукової еліти» як носії наукової раціональності. 

Критика догматизму вимога конкретно-історичного підходу до розвитку 

науки. «Багатовимірність» розуміння наукових процесів із залученням даних 

соціології, соціальної психології, історії науки. 

Концепція особистісного знання М. Полані. «Посткритичний 

раціоналізм». Майстерність людини як науковця. Невід'ємність науковця від 

знання, що виробляється ним. Науковий досвід як внутрішнє переживання, 

внутрішня віра в науку, її цінність. Зацікавленість вченого в пошуку 

об'єктивної наукової істини, особистісна відповідальність перед нею. 

Модель епістеми М. Фуко. «Археологія знання»: виявлення історичних 

умов можливостей медицини, біології, гуманітарних наук за допомогою ідей 

некумулятивності пізнання. Співіснування багатьох ідей в науці, межі та 

перешкоди між ними. Три епістеми (пізнавальних поля): Відродження, 

класичний раціоналізм і сучасність. Мова як самостійна сила у сучасній 

епістемі. 

Соціологічні моделі еволюції науки (Х. Новотні та М. Гіббонс, 

Г. Іцкович та Л. Ледейдорф). 

Тема 3. Методологічні проблеми постнекласичної науки 

Проблема дослідження мегасвіту. Сучасний еволюціонізм. Космічна, 

хімічна, геологічна, біологічна еволюція, еволюція суспільства, еволюція 

інформації. Нелінійна наука. Нелінійний Всесвіт: закони природи – 

можливості та вірогідність. Формування наукового апарату нелінійної 

картини світу. Фундаментальна роль випадковостей. Концепція 

І. Пригожина. 

Нове розуміння майбутнього. Спектр альтернативних віртуальних 

сценаріїв. Антропний принцип (роль і місце розумного життя у Всесвіті). 
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Констатація пристосованості Всесвіту до існування в ньому людини. 

Принципи коеволюції соціуму та середовища. Особливості сучасного 

соціального пізнання: присутність суб'єкта в предметі соціального пізнання. 

Проблема міждисциплінарних зв'язків і підходів. Зближення 

концептуальних основ і методів природничих, соціально-гуманітарних і 

технічних наук. 
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