


 
     



ВСТУП 
 
Програма навчальної дисципліни «Філософські засади та методологія наукових 

досліджень» складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки фахівця 
третього (докторів філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 125 – «Кібербезпека» 
(ОК 1). 

 

1.Опис навчальної дисципліни 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни   
      Філософія становить підґрунтя для будь-якої наукової діяльності. Сучасний науковець 
має бути людиною гуманітарно розвинутою, що можливо завдяки зверненню до взірців 
інтелектуальної діяльності людини, які представляє розвиток світової філософської думки. 
Філософія формує базове уявлення щодо засад буття, міжлюдських відносин, підіймає 
питання про сенс існування, шляхи розвитку історії людства, методологічні проблеми 
науки. Розвиток сучасної науки загалом і природничо-математичних наук зокрема 
пов’язаний з розширенням цехових дисциплінарних меж, формуванням 
міждисциплінарних підходів. Звернення до філософії має допомогти вченому 
проблематизувати теоретико-методологічні засади своєї дисципліни, розширити 
предметне поле дослідження. Власне філософія допомагає вченому, викладачу, 
працівнику будь якої галузі орієнтуватися в досить складних проблемах розвитку науки. 
       Метою курсу є поглиблення знань з філософії та методології наукових досліджень, 
актуальних філософських та методологічних проблем теорії природничо-математичного  
пізнання та шляхами їх розв’язання. 
 
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни  
      Викладання курсу «Філософські засади та методологія наукових досліджень» для  
підготовки докторів філософії передбачає: 

- поглиблене вивчення слухачами найбільш гострих і актуальних проблем та 
головних досягнень сучасної філософської думки, теоретичних підходів до 
наукових досліджень; 

- створення теоретичного підґрунтя для наукової діяльності; 
- поглиблений розгляд методологічних засад наукових досліджень; 
- аналіз зв’язку філософських концепцій з проблемами сучасної науки. 

 
1.3. Кількість кредитів 5 
1.4. Загальна кількість годин 150 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

Нормативна / за вибором 
Нормативна 

Вид кінцевого контролю (семестровий екзамен або залік) 
Екзамен 

Денна та вечірня форма навчання 
Рік підготовки 

1-й 
Семестр 

1-й 
Лекції 
20 год. 



Практичні, семінарські заняття 
10 год. 

Самостійна робота 
100 год. 

Індивідуальні завдання  
20 год. 

 
1.6. Заплановані результати навчання 

У результаті вивчення даного курсу аспірант повинен оволодіти наступними 
компетентностями: 

 ЗК1. Здатність використовувати та розвивати філософсько-світоглядні 
засади, сучасні тенденції, напрямки і закономірності розвитку вітчизняної/світової науки в 
умовах глобалізації й інтернаціоналізації; 

 ЗК4. Здатність до саморозвитку і самовдосконалення протягом життя, 
відповідальність за навчання інших; 

 ЗК6. Здатність генерувати нові інноваційні ідеї, критично мислити, 
адаптуватися до нових умов та ситуацій; 

 ЗК14. Здатність володіти загальною та спеціальною методологією наукового 
пізнання, застосувати здобуті знання у практичній діяльності в галузі інформаційних 
технологій. 

У результаті вивчення даного курсу аспірант повинен отримати наступні програмні 
результати навчання:  

 ПРН2. Здатність розвивати предметну область, мати достатню 
компетентність у виборі методів наукових досліджень, передбаченні їх наукової новизни 
та практичного значення; 

 ПРН7. Використовувати мотивацію та стимулювання як внутрішніх, так і 
зовнішніх чинників в набутті знань з метою удосконалення власних професійних умінь; 

 ПРН9. Дотримуватися етико-деонтологічних засад (формувати почуття 
колегіальності, моральних засад у здійсненні педагогічної та наукової роботи), системи 
загальнолюдських цінностей, методологічних норм наукового дослідження; 

 ПРН18. Знати особливості філософсько-світоглядних засад, сучасних 
тенденцій, напрямків і закономірностей розвитку вітчизняної науки в умовах глобалізації 
й інтернаціоналізації. 

 
За результатами вивчення дисципліни аспіранти повинні 
ЗНАТИ:  

−  основні сучасні концепції філософії науки,  основні філософськи проблеми в 
підвалинах сучасної науки, фактичні дані, що свідчать про нерозривність 
філософського і наукового знання; 

−  основні можливості наукової співпраці для природничо-математичних наук, 
перспективи міждисциплінарних досліджень, визначати позитивні/негативні 
аспекти своєї власної області дослідження; 

− характер та історичні динаміки основних теоретичних філософських проблем, 
критичного осмислення їх зв’язку з сучасністю та впливу на інтелектуальний 
розвиток суспільства і трансформацію науки. 

ВМІТИ: 
− використовувати загальні методи наукового пізнання, користуватися науковим 

знанням, яке слугує засобом високої комунікативної активності; 
− використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для 

вирішення практичних завдань в галузі сучасної філософії і науки; 



− аналізувати, синтезувати та обговорювати сучасні теоретико-методологічні 
підходи, в межах та поза областю дослідження, ставити загальні теоретичні 
проблеми та планувати шляхи їх вирішення; 

− використовувати критичні знання, що закріплено написанням рецензії на статтю 
чи книгу або реферату за тематикою філософських та методологічних проблем 
науки;  

− аналізувати та посилатися на відповідні основні найбільш передові філософські 
підходи, концептуальні та теоретико-методологічні засади щодо наукових 
досліджень в письмовій формі, через усні виступи та презентації, в дисертації, 
знання актуальних теоретичних дискусій та трендів щодо природничо-
математичних наук. 

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 
Розділ 1.  

Тема 1. Наука: специфіка, функції та рівні 
Наука як форма суспільної свідомості. ЇЇ відмінності від інших форм. Унікальність 

науки. Соціальні функції науки. Структура наукового знання. Теоретичний рівень 
наукового знання, його сутність та структура. Емпіричний рівень наукового пізнання, його 
сутність та структура. «Позаемпіричні засади» наукового знання як «наслідок» проблеми 
«емпіричних фактів, що теоретично навантаженні». Три складові наукового знання. 

 
Тема 2. Методи та форми наукового знання. 
Форми наукового знання: проблема, факт, гіпотеза, теорія, концепція та їх 

співвідношення між собою. Методи наукового знання, що використовуються на 
теоретичному рівні. Загально-логічні методи: дедукція, індукція, абдукція аналогія, 
аналіз, синтез, метод сходження від загального до конкретного, логічний та історичний 
методи. Загальнотеоретичні методи: аксіоматичний метод, метод формалізації, 
гіпотетико-дедуктивний метод. Експеримент та його особливі форми: природний, уявний, 
фізичне моделювання.  

 
Тема 3. Позитивізм та його різновиди. Позитивізм «першої» та «другої 

хвилі».  
Сутність позитивізму та його основні джерела: специфіка розвитку науки у першу 

половину XIX століття, індустріальна революція та авторитет наукового знання, механізм 
повсякденного пізнання. Емпіріокритицизм у суспільній свідомості того часу. Критика 
емпіріокритицизму з позицій матеріалізму. Наукова революція на початку XX століття та 
неспроможність емпіріокритицизму. 

 
Тема 4. Позитивізм та його різновиди. Неопозитивізм як позитивізм 

«третьої хвилі». 
Принципові недоліки та вади позитивізму. Проблема співвідношення між 

теоретичним та емпіричним у науці та повсякденності. Форма та зміст наукової теорії. 
Неопозитивізм як спроба обійти недоліки та вади позитивізму через затвердження 
позитивного змісту теорії. Основні етапи та персоналії неопозитивізму. Логічний та 
лінгвістичний неопозитивізм.  

 
Тема 5. Постпозитивістські концепції науки.  
Відмінність у розумінні науки у позитивізмі та постпозитивізмі: наука як статична 

система знань і наука як різновид динамічної соціальної діяльності людини по пошуку 
нових знать. Концепція науки Поппера та принцип фальсифікації. Логіко-методологічні 
засади цього принципу. Принцип фальсифікації як демаркаційний принцип між наукою та 



не наукою. Проблема співвідношення між старими та новими науковими теоріями. 
Комулятивні та некомулятивні концепції науки. Обмеженість принципу верифікації. Теза 
Дюгема-Куайна та «принцип відповідності» Бора. Концепція науки Куна. Концепція науки 
Тулміна. Теорія як «популяція» понять які функціонують у «матриці розуміння». Еволюція 
науки та вплив на науку соціально-культурних факторів. Методологічний анархізм 
П. Фейєрабенда. Вітчизняна філософія науки та її специфіка. Відмінність ролі та місця 
науки у вітчизняному та західному суспільствах.  

 
Тема 6. Наука та суспільство в культурно-історичному контексті. 
Загальні положення про взаємозв’язок між наукою та суспільством. Матеріалістичне 

розуміння історії. Суспільство як матеріальна система. Необхідність ресурсів та 
технологій для розвитку суспільства. Технологічні революції за час існування людини: 
неолітична революція, урбаністична революція, індустріальна революція. Технології як 
донаукові форми знання. Відмінність технологій від науки. Практичний характер 
технологій та теоретичний характер науки.  

 
Тема 7. Наука у індустріальну епоху та її перспективи у XXI столітті.  
Індустріальна революція у сучасному світі. Розвиток науки та техніки. Формування 

науково-технічного прогресу у кінці XIX століття як процесу «теоретизації» технологій та 
«практизації» теорій. Злиття науки та виробництва.  
 
3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви розділів і тем Кількість годин 
Денна форма 
Усьог
о 

у тому числі 
л п Інд с/р 

1 2 3 4 5 6 
Розділ 1. Філософські засади та методологія наукових досліджень 

Тема 1. Наука: специфіка, функції та рівні. 15 4 1  10 
Тема 2. Методи та форми наукового знання. 15 4 1  10 

Тема 3. Позитивізм та його різновиди. 
Позитивізм «першої» та «другої хвилі». 

13 2 1  10 

Тема 4. Позитивізм та його різновиди. 
Неопозитивізм як позитивізм «третьої 
хвилі». 

13 2 1  10 

Тема 5. Постпозитивістські концепції 
науки.  

26 4 2  20 

Тема 6. Наука та суспільство в культурно-
історичному контексті. 

23 2 1  20 

Тема 7. Наука у індустріальну епоху та її 
перспективи у XXI столітті. 

23 2 1  20 

Захист рефератів 2  2   

Усього годин 
150 20 10 20 100 

 
 
 
 



4. Теми семінарських занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Наука: специфіка, функції та рівні. 1 
2 Методи та форми наукового знання. 1 
3 Позитивізм та його різновиди. Позитивізм «першої» та 

«другої хвилі». 
1 

4 Позитивізм та його різновиди. Неопозитивізм як позитивізм 
«третьої хвилі». 

1 

5 Постпозитивістські концепції науки.  2 
6 Наука та суспільство в культурно-історичному контексті. 1 
7 Наука у індустріальну епоху та її перспективи у XXI столітті. 1 
 Захист рефератів 2 
 Разом   10 

 
5.  Завдання для самостійної роботи 

 
№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи, теми Кількість 
годин 

1 Підготовка та виступи з доповіддю (за тематикою) 25 
3 Виконання індивідуального дослідницького завдання (аналіз 

наукових праць) 
30 

4 Опрацювання рекомендованої літератури 25 
5 Підготовка до залікової роботи 20 
 Разом  100 

 
6. Індивідуальні завдання 

 
Реферат 

 
7. Методи контролю 

Поточний  контроль 
• оцінювання ступеню активності аспірантів та якості їх виступів з доповідями та 

коментарів при проведенні дискусій на семінарських заняттях;  
• оцінювання творчих індивідуальних завдань (реферат); 
• підсумковий контроль (залік); 
• перевірка розуміння аспірантами теоретичного та практичного програмного 

матеріалу в цілому, здатність творчо використовувати накопичені знання та вміння. 
   

8. Схема нарахування балів 

Залік 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Залік 

 
Сума 

Розділ 1 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Відвід. 

лекцій та 
семінарів 

Індивідуаль
не завдання 

Разом  100 

3 3 3 3 3 3 2 10 10 40 60 
Т1, Т2...Т7 – теми  



 
Шкала оцінювання 

 
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка за національною 
шкалою 

для заліку 
90-100 зараховано 
70-89 

50-69 

1-49 не зараховано 
 
 

9. Рекомендована література 
Основна література 

 
1. Абдеев А.Ф. Философия информационной цивилизации. – М., 1994. 
2. Беляев Е.А., Перминов В.Я. Философские и методологические проблемы математики. – 
М.,1981. 
3. Берков В.Ф. Философия и методология науки : учебное пособие. – М ., 2004.  
4. Брудный А.А. Психологическая герменевтика. – М., 1998. 
5. Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. – М., 1973. 
6. Будко В.В. Философия науки : учебное пособие для вузов. – Х., 2005. 
7. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. – М.,1988. 
8. Голдстейн М., Голдстейн И. Как мы познаём. – М.,1984. 
9. Дисциплинарность и взаимодействие наук. М., 1986. 
10. Ильин В.В. Философия науки : учебник для вузов. – М., 2003.  
11. История и методология науки. Феномен специализированного познания : учебное 
пособие. – СПб, 2004.  
12. Кара-Мурза С.Г. Идеология и мать её – наука. – М., 2002. 
13. Карпович В.П. Объяснение в социальном познании. – Новосиб., 1989. 
14. Кедров Б.М. Классификация наук. Прогноз К. Маркса о науке будущего – М., 1985. 
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