
Міністерство освіти і науки України 
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
на засіданні Вченої ради 
НПУ імені М.П.Драгоманова 
“13” травня 2016 р. 
Протокол № 14

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ
(назва навчальної дисципліни)

Освітньо-наукової програми доктор філософії PhD
(назва освітнього рівня)

галузі знань_____03 Гуманітарні науки______________
(шифр і назва галузі знань)

спеціальності 033 Філософія____________
(код і назва спеціальності)

Київ 
2016 рік



Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми Ф ілософ ія науки, 

затвердженої на засіданні Вченої ради НПУ імені М. П. Драгоманова «13» 

травня 2016 року, протокол №14 .

Розробники програми: Мозгова Н.Г. -  доктор філософських наук, професор,
завідувач кафедри філософії Факультету філософії 
та суспільствознавства НПУ імені М.П. 
Драгоманова;
Матюшко Б.К. -  кандидат філософських наук, 
доцент, доцент кафедри філософії Факультету 
філософії та суспільствознавства НПУ імені 
М.П.Драгоманова.

Рецензенти:
Сторожук С.В. -  доктор філософських наук, 
професор, професор кафедри філософії 
Національного університету біоресурсів і 
природокористування України.
Меднікова Г.С. -  доктор філософських наук, 
професор, професор кафедри культурології та 
філософської антропології

Затверджено на засіданні проектної групи
кафедри філософії

(назва кафедри)

«20» квітня 2016 року, протокол № 14

Мозгова Н.Г.
(прізвище, ініціали)

Боднар К.А.
(прізвище, ініціали)



Програма нормативної/вибіркової навчальної дисципліни ______ Ф іл о со ф ія
н а ук и  складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми 
підготовки фахівців освітнього рівня (д о к т о р  ф іл о с о ф ії) , галузі знань 03 Г ум а н іт а р н і  
н а ук и  , спеціальності____ 0 3 3  Ф іл о со ф ія  .

Предмет вивчення навчальної дисципліни: філософські та методологічні засади
наукового знання та їхні зміни у процесі історії духовної і матеріальної культури.

Міждисциплінарні зв’язки: філософія, історія філософії, логіка, основи науково- 
дослідницької роботи, теорія пізнання та епістемологія, логіко-методологічні аспекти 
науки, природа і методи філософського дискурсу та ін.

Мета і завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни______ ф іл о с о ф ія  н ауки  є формування у
майбутніх докторів філософії чіткого уявлення про філософські та методологічні засади 
наукового знання, їх співвідношення з іншими видами знань, їхні зміни у процесі глобальних 
наукових революцій, їхній вплив на філософію та дійсність кінця ХХ -  початку ХХІ століття.

Основними завданнями вивчення дисципліни ______ ф іл о с о ф ія  н ауки  є
ознайомлення аспірантів з різними аспектами феномену науки, з проблемним полем 
існування сучасного наукового знання та закономірностями розвитку науки і її впливу на 
цивілізаційний історичний процес, а також, оволодіння аспірантами усіх спеціальностей 
методологією наукового пізнання, ознайомлення з сучасними методологічними проектами.

Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної 
(освітньо-наукової) програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1. Зн ат и : предмет, завдання і структуру філософії 

науки; понятійний апарат філософії науки; 
особливості й сучасні проблеми наукового 
знання й пізнання; критерії науковості; 
особливості історичного розвитку науки; 
основні форми існування науки у сучасному 
суспільстві; основні етапи й тенденції розвитку 
філософії науки; сучасні теоретичні моделі 
розвитку науки; основні наукові та філософські 
методології.
В м іт и : визначати проблемне поле та специфіку 
наукового знання; орієнтуватись у сучасних 
проблемах наукового знання та у розмаїтті 
основних напрямів розвитку сучасної філософії 
науки; відрізняти наукове знання від 
позанаукового; порівнювати, пояснювати, 
аналізувати, узагальнювати і критично 
оцінювати методологічні засади таких

Фахові:
Аналітична (вміння виявляти 
ознаки наукового і 
ненаукового знання в 
конкретних прикладах, 
прогнозувати тенденції 
розвитку наукового знання та 
його вплив на розвиток 
суспільних процесів); 
Історична та 
персоналістична (через 
здатність до включення 
конкретних, теоретичних 
моделей розвитку науки, 
доробку різних мислителів у 
широкий соціокультурний 
контекст на основі досліджень 
у власній спеціальності).



сучасних напрямів розвитку філософії науки як 
чинні варіанти позитивізму, прагматизму, 
постмодерну.

Загальні:
Пізнавальна (поглиблене 
знання про особливості, 
історичний шлях і сучасні 
проблеми наукового знання й 
пізнання, критерії науковості, 
особливості періодів розвитку 
науки й основні форми 
існування науки у сучасному 
суспільстві).

2. Зн ат и : структуру й зміст філософських, 
зокрема методологічних засад науки; 
багаторівневу класифікацію методів за 
ступенем загальності та колом застосування; 
методологічну функцію філософії; сучасні 
методологічні проекти.
В м іт и : визначати філософські складові 
конкретних галузей науки; визначати адекватні 
теоретико-методологічні стратегії власних 
спеціальних досліджень; застосовувати набуті 
знання у своїй професійній діяльності.

Фахові:
Компаративна (через 
здатність до порівняння різних 
методологічних проектів). 
Загальні:
Пізнавальна (поглиблення 
знання про структуру і зміст 
філософських, зокрема 
методологічних, засад науки, 
історію науки та сучасні 
методологічні проекти); 
Практична (оволодіння 
методологією
фундаментального наукового 
дослідження та застосування її 
у своїй професійній діяльності, 
знання основних можливостей 
взаємодії для різнопрофільних 
наук, перспектив 
міждисциплінарних 
досліджень, визначаючи 
філософські та конкретно- 
наукові складові матеріалу 
власних досліджень).

II. Примірний тематичний план
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 4 кредитів ЄКТС 120 годин.

III. Зміст навчальної дисципліни за модулями і темами:
Модуль І. Загальна характеристика та історія філософії науки.
Тема 1.1. Сутність науки. Філософія науки як галузь знання. Основні значення 

терміну «наука»: особлива галузь знань, діяльності та суспільна інституція. Класифікація 
наук. Функції науки й наукового знання. Основні форми наукового пізнання. Види наукової 
картини світу. Наука в контексті історичних форм світогляду. Основні види пізнання: 
буденне, міфологічне, релігійне, естетичне, філософське, наукове. Критерії науковості. 
Предмет філософії науки. Епістемологія як підґрунтя і передумова філософії й методології 
науки. Філософія і наука: проблеми взаємозв’язку та взаємодії. Співвідношення гносеології, 
епістемології, філософії науки, наукознавства. Натурфілософія як історична форма взаємодії 
філософії і науки. Розділи філософії науки та їх основні питання.

Тема 1.2. Основні історичні форми науки. Донаукове і наукове пізнання. Періодизація 
історії науки та її відповідність до періодизації історії філософії. Головні риси стародавньої 
східної, античної, середньовічної, класичної науки. Поява першої наукової картини світу.



Чинники утворення некласичної науки. Поліфундаментальність, інтегратизм, синергізм, 
холізм, релятивізм та інші її головні ознаки. Неонекласична наука. Можливі перспективи 
подальшого розвитку науки.

Тема 1.3. Стародавня і середньовічна філософія науки. Здобутки природознавства у 
Стародавньому Єгипті, Месопотамії, Індії і Китаї. Перші давньогрецькі філософи як 
«фізіологи». Філософія науки досократиків. Перша релятивізація знання у софістиці. Ідеї 
філософії науки Сократа і Платона. Аристотель як перший філософ-систематик наукових 
знань. Науковий стиль мови. Ідеї філософії науки доби Еллінізму. Філософська 
проблематика юдаїзму, християнства та ісламу. Ідея синергії у православній аскетиці 
(Григорій Палама). Значення апофатичної теології як джерела логічних парадоксів (Діонісій 
Ареопагіт). Феномен західноєвропейської схоластики. Аристотелізм як чинник 
поступального розвитку філософської думки. Тома Аквінський. Зародження британської та 
континентальної філософських традицій. Пізньосередньовічне емпіричне природознавство.

Тема 1.4. Філософія науки доби Відродження і Нового часу. Актуалізація соціально- 
гуманітарних дисциплін як чинник кризи середньовічного світогляду. Зміна ролі 
природознавства як самодостатньої дисципліни. Активізм громадянських гуманістів як 
наслідок осмислення здобутків науки та філософії Аристотеля. Неоплатонізм Миколи 
Кузанського. Магічні та філософські основи природознавства як висновки з діалогу релігій. 
Ідеї філософії науки Л. да Вінчі, Б. Телезіо, Парацельса. Наукова революція М. Коперника. 
Нова космологія Дж. Бруно і соціологія науки Т. Кампанелли. Філософія Нового часу -  
джерело класичної науки. Класичний (лінійний) детермінізм. Зародження і розвиток 
класичного емпіризму (Ф. Бекон, П. Гассенді, Т. Гоббс, Дж. Локк, Дж. Берклі, Д. Г’юм) і 
раціоналізму (Р. Декарт, Б. Спіноза). Наукова і філософська спадщина Б. Паскаля і його 
перша спроба екзистенціалістського осмислення основ науки. Філософія науки Ґ. Ляйбніца. 
Природознавство Нового часу. І. Ньютон і оформлення першої -  класичної (механістичної) 
наукової картини світу.

Тема 1.5. Узагальнення класичної філософії науки. Перша систематизація наукових і 
філософських знань у добу Просвітництва. Специфіка європейських традицій просвітницької 
філософії. Асиміляція просвітницьких ідей на теренах України. Ф. Прокопович і 
модернізація Російської імперії. Антисцієнтистська реакція романтизму. Здобутки окремих 
наук як підстава майбутньої трансформації механістичної картини світу. Німецька думка 
середини XVIII -  середини ХІХ ст. як вершина класичної філософії. І. Кант. Докритичний 
період. «Коперніканський переворот» і перша деконструкція метафізики. Три «Критики» у 
контексті основних питань філософії науки. І.Ґ. Фіхте і його проєкт «Науковчення». 
Філософсько-історична роль розвитку наукового пізнання. Призначення вченого. Ф.В.Й. 
Шеллінґ -  провідний натурфілософ серед німецьких класиків. Еволюція його поглядів. 
Українські шеллінгіанці: Д. Велланський і Й. Міхневич. Ґ.В.Ф. Геґель як систематик 
класичної філософської традиції. «Енциклопедія філософських наук». Здобутки та кризові 
моменти філософії науки Геґеля. Л. Фоєрбах як представник класичної та провісник 
посткласичної філософії. Особливості його антропології як основи філософії науки.

Тема 1.6. Посткласична філософія науки. Криза класичної філософії. Перший 
позитивізм (О. Конт, Дж. С. Міл, Г. Спенсер). Критерії науковості і ненауковості знання, 
класифікація наук. Асиміляція ідей першого позитивізму на теренах України. Російський 
нігілізм на природничому ґрунті. Трансформації позитивізму як відображення розвитку 
наукової картини світу. Другий позитивізм. Р. Авенаріус, Е. Мах. Питання суб’єкта пізнання 
і єдності пізнаваної дійсності. Третій позитивізм і логічний аналіз мови. Б. Рассел, Л. 
Вітгенштайн, Віденський гурток і Львівсько-Варшавська школа. Принцип верифікації. 
Четвертий позитивізм як відповідь на парадокси принципу верифікації та появу некласичної 
науки. К. Поппер, Т. Кун, І. Лакатос, П. Феєрабенд та ін. Антисцієнтистська реакція 
«філософії життя»: С. К’єркегор, А. Шопенгавер, Ф. Ніцше. Наукові здобутки В. Дильтая, А. 
Берґсона, О. Шпенглера, Ґ. Зіммеля. Філософія науки прагматизму (Ч. Пірс, В. Джеймс, Дж. 
Дьюї). Причини появи неокантіанства, його Баденська (Фрайбурзька): Г. Рікерт, В.



Віндельбанд і Марбурзька (Г. Коген, П. Наторп) школи. Феноменологія як джерело філософії 
науки. Е. Гуссерль і його учні. Г ерменевтика Г.-Ґ. Ґадамера як один з варіантів посткласичної 
філософії науки.

Тема 1.7. Філософія науки доби постмодерну. Значення терміну «постмодерн». 
Філософська ситуація корінного перегляду традиційних цінностей. Постмодерн і 
неонекласична наука. «Лінгвістичний поворот» у філософії ХХ ст. і переосмислення 
посткласичних ідей як джерела дискурсів постмодерну. Ф. де Соссюр, К. Леві-Строс і 
структуралізм. М. Фуко, Ж. Деріда, Ж. Дельоз, Ж. Лакан, Ж. Бодріяр та ін., особливості їх 
методологічних стратегій. Ризома, хаосмос, симулякр. Деконструкція. Нелінійний 
детермінізм, відсутність ієрархії і антиметафізичність постмодерну. Синергетика (Г. Хакен, І. 
Пригожин, І. Стенгерс). Відкриття у природознавстві ХХ -  початку ХХІ ст. як чинник 
корінного перегляду картини світу. Постановка питання про моральність науки. Наукові та 
філософські проблеми трансгуманізму. Філософія науки українських мислителів ХХ -  
початку ХХІ ст. як продовження класичних традицій.

Модуль ІІ. Основні теоретичні проблеми філософії науки.
Тема 2.1. Онтологія науки. Образ науки: натурфілософський, класичний, некласичний 

і сучасний. Верифіковані і неверифіковані елементи натурфілософії. Моделі світобудови. 
Натурфілософія як джерело наукових гіпотез. Підстави ілюзорності відсутності 
натурфілософської проблематики у сучасному природознавстві. Класичний образ науки. 
Лінійний детермінізм і Ньютонівська картина світу на основі абсолютності простору і часу. 
Ідеї теплороду, флогістону, ефіру і трансформація їх з наукових на натурфілософські. 
Відкриття елементарних частинок і теорії відносності як провідні чинники формування 
некласичного образу науки. Квантово-релятивістська картина світу і «торжество 
релятивізму» як висновок з неї. Синергетика і формування сучасного образу науки. Відкриті 
питання щодо його ідентифікації і теоретизації.

Тема 2.2. Гносеологія науки. Епістемологія як філософська теорія наукового пізнання, 
її основні питання. Ототожнення гносеології та епістемології як приклад сцієнтистського 
редукціонізму. Поняття «псевдонаука», «паранаука», «квазінаука», «антинаука», їх 
дискусійність. Емпіричний і теоретичний рівні пізнання. Сенсорна інформація, 
висловлювання про дійсність. Факт і подальші форми наукового знання. Емпірична, 
теоретична, проблематична моделі наукового пізнання. Розвиток наукового знання, його 
кумулятивістські і антикумулятивістські версії. Основні типи наукової раціональності. 
Інтерналістський та екстерналістський підходи до розвитку наукового знання. Наукові 
революції: їх види, виникнення, зміст і розвиток. Наукова істина та її провідні версії.

Тема 2.3. Методологія і логіка науки. Наявні класифікації методів науки. Філософські, 
загально- та конкретно-наукові методи. Методологічний проєкт. Неокантіанський 
критицизм, феноменологічний, герменевтичний проєкти. Верифікація і фальсифікаціонізм. 
Методологічні програми гуманітаризації соціального знання. Структуралізм та провідні 
версії постструктуралізму як прагнення повернути гуманітарному знанню статус науковості. 
Методологічні стратегії сучасної аналітичної філософії (Л. Вітгенштейн, Б. Рассел, Дж. Мур, 
В. Куайн, Г. Патнем та ін.). Рефлексія методології гуманітарних наук. Шизоаналіз, 
структурний психоаналіз, феноменологічна герменевтика. Синергетика як методологічний 
проєкт, дискусії про його універсальність. Зсув від відкриття законів суспільства до 
«виробництва соціального», його «конструювання» і «генеалогії».

Тема 2.4. Аксіологія і етика науки. Цінності та їх класифікації. Цінність, норматив, 
максима, імператив. Парадокси позаморальності класичної науки. Етика як філософська 
дисципліна. Етичний абсолютизм і релятивізм у їх кореляції з метафізичними аналогами. 
Наука як цінність, благо і джерело цінностей та благ. Морально-етичні складові некласичної 
і неонекласичної науки. Основні етичні кодекси вчених. Г. Сельє, Р. Мертон, Б. Бабер та ін. 
про цінності науковця. Академічна доброчесність та її аспекти. Питання моральної 
відповідальності вченого і винахідника. Деонтологія, екологічна етика і їх сучасні проблеми.



Аксіологічні і етичні виміри досягнень сучасної науки і техніки. Морально-етичні аспекти 
глобальних проблем і можливі шляхи їх вирішення.

Тема 2.5. Загальна соціологія науки. Особливості функціонування науки як форми 
суспільної свідомості, ідеології та соціальної інституції. Спільнота вчених як суб’єкт науки. 
Особливості існування загалу вчених після університетської реформи 1800 р. у Берліні. 
Формальні і неформальні наукові спільноти. Інфраструктура науки. Науково-дослідні 
установи. Наука у навчальних закладах різних рівнів. Проблеми соціалізації науковця та 
популяризації наукових знань. Регулювання діяльності окремих учених і наукових спільнот, 
його різновиди. Співвідношення юридичних і моральних норм діяльності окремих науковців 
і наукових спільнот. Офіційні і неофіційні, позитивні і негативні, активні і пасивні санкції як 
засоби керування науковою діяльністю і її виконавцями.

Тема 2.6. Праксеологія науки. Загальна структура практики. Особливості практичної 
діяльності у науці. Теоретичний і практичний розум, їх будова і особливості 
функціонування. Типи вчених за особистими якостями. Риси особистості «ідеального 
вченого». Технічний інструментарій науки. Послідовність виконання наукового 
дослідження, його теоретичне, інформаційне і технічне забезпечення. Особливості збору 
емпіричних даних у різнопрофільних галузях науки. Проблеми вибору адекватної 
методології, верифікації і фальсифікації знань. Небезпеки абсолютизації практичної 
діяльності у науці і нехтування нею.

IV. Засоби діагностики успішності навчання: в х ід н и й  к о н т р о л ь  п р о х о д и т ь в  усн ій  
ф о р м і в ід к р и т и х  зап и т ан ь.

К о н т р о л ь  п ід  ч а с  а у д и т о п н и х  за н я т ь , осн овн и м и  ви д а м и  я к о го  є  усн е  оп и т уван н я  
т ео р е т и ч н о го  м а т ер іа л у , п и сь м о ве  ви кон ан н я  п ракт и чн и х  за вд а н ь .

К о н т р о л ь  с а м о с т ій н о ї  ( ін д и в ід у а л ь н о їр о б о т и )  а с п ір а н т ів , о сн овн и м и  ви д а м и  я к о го  
є  оц ін ю ван н я  п ід го т о в к и  д о  с ем ін а р ськ и х  зан ят ь, оп р а ц ю ва н н я  д о д а т к о в и х  д ж ер ел  
ін ф о р м а ц ії, ви кон ан н я  с а м о с т ій н о ї р о б о т и .

V. Форма підсумкового контролю успішності навчання____ ек за м ен_____
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