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1. Загальні відомості 
 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни 

 

за денною формою навчання 
 

 
 

Вид дисципліни навчальна 
 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
 

Загальний обсяг кредитів / годин 6/180 
 

Курс 1 
 

Семестр 2 
 

Кількість змістових модулів з розподілом: 4 
 

Обсяг кредитів 6 
 

Обсяг годин, 
180 

 

в тому числі: 
 

 
 

Лекції 51 
 

Семінарські заняття 64 
 

Самостійна робота 65 
 

Форма підсумкового контролю іспит 
 

 

2. Мета, завдання та очікувані результати навчальної дисципліни 

 

Робоча навчальна програма з курсу ОК 02 ННД  «Філософія науки та культури» є 

нормативним документом, який розроблено на основі освітньо-наукової програми 

«Філологія» (затверджена Вченою радою Центру наукових досліджень та 

викладання іноземних мов НАН України, протокол № 4 від «21» жовтня 2020 

року) підготовки здобувачів третього рівня відповідно до навчального плану 

спеціальності «Філологія». 

Мета курсу: Лекційний курс супроводжується індивідуальними практичними 

завданнями, які аспіранти виконують під час самостійної роботи над лекціями. 
 

Вимоги до знань та вмінь. 
Знати: 
 

1) наявні концепції взаємозв'язку філософії і науки, історію розвитку та 

формування наукових картин світу; критично-креативні дискусії з питань впливу 

філософії на науку, а також науки на філософію; 
 

2) особливості теорії пізнання, взаємозв'язок міфологічних, релігійних, 

мистецьких поглядів в пізнавальному процесі, формуванні креативного 

мислення вченого, основні дискусії з цього приводу; 
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3) теоретичні тлумачення соціальних процесів, їх вплив на розвиток 

науки та концепції зворотнього впливу науки, техніки на соціальні процеси; 
 

4) основні концепції методології та етики науки; 
 

5) основні категорії філософії науки, типологічні характеристики 

основних концепцій, що описують розвиток наукового знання; 
 

6) основні підходи до побудови логічно несуперечливих і обгрунтованих 

наукових концепцій; 
 

7) співвідношення раціонального та ірраціонального, логіки та інтуїції, 
 

відкриття і обґрунтування в науковому пізнанні; 
 

Вміти:  

1) застосовувати в своїй науково-дослідницькій діяльності теорії 

філософського світогляду: еволюційну та революційну, синергетичну, 
 

поліваріантну, плюралістичну, толерантність тощо; 
 

2) використовувати знання сучасної і традиційної логіки, методи і 

методології розв'язання проблем конкретних тем дослідницької роботи, 
 

критично оцінювати існуючі наукові здобутки; 
 

3) здійснювати свою наукову діяльність, дотримуючись наукової 

професійної етики, громадянську позицію, сприяти дотриманню професійної 

етики науковим загалом; 
 

4) викласти в формі реферату філософські питання напрямку 

дисертаційного дослідження; 
 

5) критично оцінювати явища і факти псевдонаукових і паранаукових 

досліджень. 
 

Завдання навчальної дисципліни ННД.03 «Філософія науки та культури» 

полягає у формуванні та набуття наступних компетентностей: 
 

Загальні компетентності: З1–З3, З6–З10, З17–З18 (відповідно до переліку 

загальних компетентностей ОП). 
 

Фахові компетентності: відповідно до переліку фахових компетентностей ОП 

не передбачено. 
 

Програмні результати навчання ПРН1–ПРН2, ПРН7–ПРН9, ПРН11, ПРН22–

ПРН25, ПРН27–ПРН28, ПРН30–ПРН34 (відповідно до переліку програмних 

результатів навчання ОП). 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Філософія і наукове пізнання: проблеми, еволюція. 
 

   Кількість годин 
 

Теми Назва теми 
Лекції 

 
Семінари 

Самост. 
 

   
робота  

     
 

Тема 1. Людина, світ, культура, наука, філософія 3  4 4 
 

Тема 2. Історія   філософії   і   засади   формування 6  4 4 
 

 мислення  вченого:  давній  схід,  античність,     
 

 доба європейського середньовіччя     
 

Тема 3. Класична філософія і класична наука 3  4 4 
 

Тема 4. Некласична філософія і некласична наука 3  4 4 
 

Тема 5. Школи і тематичні напрямки в філософії ХХ 3  4 4 
 

 – ХХІ ст. і постнекласична наука     
 

Тема 6. Основні етапи розвитку філософії в Україні: 3  4 4 
 

 наука і національна культура     
 

 

 

Змістовий модуль 2. Онтологія, гносеологія, феноменологія – світоглядно – методологічна 
основа наукового пізнання.  

   Кількість годин 
 

Теми Назва теми 
Лекції 

 
Семінари 

Самост. 
 

   
робота  

     
 

Тема 7. Онтологія 3  4 4 
 

Тема 8. Культурно-екзистенційні виміри гносеології 3  4 4 
 

Тема 9. Феноменологія 3  4 4 
 

Змістовий Модуль 3. Філософія і історія культури.     
 

   Кількість годин 
 

Теми Назва теми 
Лекції 

 
Семінари 

Самост. 
 

   
робота  

     
 

Тема 10. Філософія історії і світорозуміння. 3  4 4 
 

Тема 11. Соціальна філософія 3  4 5 
 

Тема 12. Філософія культури 3  4 4 
 

Змістовий Модуль 4. Філософія науки і практика науково – дослідної діяльності.  
 

   Кількість годин 
 

Теми Назва теми 
Лекції 

 
Семінари 

Самост. 
 

   
робота  

     
 

Тема 13. Методологія   і   методи    природничих   і 3  4 4 
 

 технічних, соціогуманітарних наук     
 

Тема 14. Праксеологія науки. 3  4 4 
 

Тема 15. Етика науки 3  4 4 
 

Тема 16. Вчений в глобалізованому світі. 3  4 4 
 

  Всього годин: 180 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Лекції 

 

Тема 1. Людина, світ, культура, наука, філософія. 
 

Тема 2. Філософія як школа мислення. Історико-філософські засади формування 

мислення вченого. 
 

Тема 3. Основні етапи розвитку філософії в Україні: наука, культура. 
 

Тема 4. Онтологія, гносеологія, феноменологія. 
 

Тема 5. Культурно-екзистенційні виміри гносеології. 
 

Тема 6. Методологія наукового пізнання. 
 

Тема 7. Філософія історії і світорозуміння. 
 

 

Семінари 
 

Практичне закріплення лекційного матеріалу та наукові доповіді аспірантів 

пов’язані з темами лекцій. 
 
 

До теми 1. Людина, світ, культура, наука, філософія. 

 

1. Відношення «людина-світ» як філософсько-світоглядна проблема. Поняття 
світогляду, його структура і функції.  

2. Передумови виникнення філософського знання. Міфологія як тип світогляду. 
Особливості релігійного світогляду. Релігія, наука, культура.  

3. Філософія і наука. Філософія: єдність знання і мудрості. 

4. Філософія в системі духовної культури людства. 

 

До теми 2. Філософія як школа мислення. Історико-філософські засади 

формування мислення вченого. 

 

1. Передумови виникнення філософії в Стародавній Індії. Релігійно-філософські 
вчення: брахманізм, буддизм, індуїзм.  

2. Зародження філософії у Стародавньому Китаї. Конфуцій про людину та її 
виховання. Даосизм про начала буття і ідеал мудреця.  

3. Передумови виникнення античної філософії, її своєрідність і становлення.  
4. Філософія Середньовіччя. Теоцентризм: Тертулліан, А. Аврелій. Вчення Фоми 

Аквінського про співвідношення віри і розуму, про подвійність істини. 

Номіналізм і реалізм.  
5. Філософія епохи Відродження і Нового часу. Реформація як соціально-

культурне явище. Вчення Ф. Бекона та Р. Декарта про метод. Просвітницькі 
погляди Вольтера, Руссо, Гете.  

6. Класична німецька філософія. Філософія І. Канта, Г. Гегеля, Фейєрбаха: 
проблеми пізнання, методу і моралі. 
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7. Марксистська філософія: соціально-економічні і філософські засади. 
Проблема відчуження і гуманізму. Історична доля філософії марксизму. 

 

До теми 3. Основні етапи розвитку філософії в Україні: наука, культура. 

 

1. Філософська думка в Україні. Філософські ідеї в культурі Київської Русі XI - 
XIII ст. Філософські погляди Г. Сковороди, Т. Шевченка, М. Kocтомарова.  

2. Соціально-філософські погляди І. Франка, Л. Українки, М. Драгоманова.  
3. Українська соціально-філософська і наукова думка (філософські ідеї В. 

Вернадського, М. Грушевського, Д. Чижевського, М. Амосова, О. Богомолець, 
Є. Патона, В. Глушкова та ін..)  

4. Етико-онтологічна проблематика в українській та російській релігійній 
філософії (П. Юркевич, М. Гоголь, Ф. Достоєвський, В. Соловйов, С. Франк).  

5. Актуальні проблеми української філософії: Київська світоглядно-філософська 
школа (аналіз творчих здобутків П.В. Копніна, В.І. Шинкарука, М.О. 

Парнюка, С.Б. Кримського, І.В. Бойченка, І.В. Бичка, М.В. Поповича, Є.М. 
Андроса та ін..) 

 
 
 

 

До теми 4. Онтологія, гносеологія, феноменологія. 

 

1. Діяльність як універсальний спосіб людського буття і освоєння світу. 
Структура діяльності. Потреба і інтерес, ціль і цінність в структурі 
діяльності. Діалектика мети і засобів.  

2. Форми освоєння світу людиною: духовно-практична, предметно-практична і 
духовно-теоретична діяльність.  

3. Свідомість як соціокультурний феномен. Концепції свідомості в історії 
філософії і в сучасній філософії. Свідомість і мова. Самосвідомість, 

підсвідомість, надсвідомість.  
4. Діяльність і життєвий шлях людини. Філософія екзистенціалізму: проблема 

свободи, сутності і існування. 
 

До теми 5. Культурно-екзистенційні виміри гносеології. 
 

1. Умови і можливості людського пізнання. Способи та форми взаємодії 
суб’єкта та об’єкта у пізнанні.  

2. Методи, форми, рівні пізнання. Методологічна свідомість (В.Лекторський, 
В.Швирьов, М.Мамардашвілі). Чуттєве і раціональне. Відчуття, уявлення, 

поняття. Поняття досвіду і поняття досліду. Інтуїція та раціональне 
мислення. Емпіричний та теоретичний рівні пізнання. Логіка відкриття та 

логіка обґрунтування знання.  
3. Логіко-поняттєвий  апарат  пізнання.  Мова  наукового  пізнання.  Логічні  

прийоми (індукція, дедукція, аналіз, синтез, порівняння), поняття, судження, 
умовиводи та категорії пізнання. Поняття теорії (С.Кримський). Ідея пізнання. 
Гіпотеза. Концепти та концептуалізація (Ж.Дельоз, 
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Ф.Гваттарі, С.Нератіна). Ідеали наукового пізнання. Соціокультурні та 
внутрішньонаукові норми пізнання (Т.Кун, Р.Мертон).  

4. Істина в науці. Поняття верифікації та фальсифікації наукових теорій та 

концепцій (К.Поппер). Постметафізичне концептуальне мислення: опозиції 

теорія – сценарій, метод – дискурс, поняття – метафора, істина – консенсус. 

Науково-дослідні програми та їхні історичні типи. Поняття науково-

дослідної програми (І.Лакатос). Вплив історичних та соціокультурних 

факторів на пізнання. Поняття парадигми наукового пізнання. Наукове 

співтовариство як носій парадигм наукового пізнання (Т.Кун). 

Комунікативні, знаково-семіотичні та дискурсивні виміри наукового 

пізнання. Пізнання і навчання. Навчання як набуття символічного 

інтелектуального капіталу. 

 

До теми 6. Методологія наукового пізнання. 

 

1. Категорії як щаблі пізнання та універсальні форми означення предметного 
світу. Основні філософські категорії: сутність і явище, необхідність, 

випадковість, форма і зміст, можливість і дійсність, кількість і якість, 
протиріччя, заперечення та ін.  

2. Поняття закону. Категорії «закон» і «хаос». Синергетика: від хаосу до 
порядку. Значення синергетики в формуванні нового світорозуміння.  

3. Поняття методу і методології. Філософська методологія і наукова 
діяльність. Метод сходження від абстрактного до конкретного, логічного і 
історичного та ін.  

4. Основні процедури наукового дослідження: спостереження, вимірювання і 
експеримент, аналогія, моделювання, інтерпретація та ін. Ідеали та норми 
наукового методу.  

5. Методологічні засади класичної, некласичної та постнекласичної науки. 
Історична школа в філософії науки ( К. Поппер, Т. Кун, І. Лакатос, І 

Фейєрабенд). 

 

До теми 7. Філософія історії і світорозуміння. 

 

1. Історичний процес і суспільство як проблема філософії історії. Проблема 
типологізації суспільно-історичного процесу.  

2. Цивілізації, епохи та формації у розвитку суспільства. Інформаційне 
суспільство.  

3. Суспільство і культура. Історія як діалог культур. Поняття національної 
культури. Національна культура і культура нації. Історичні умови 
формування української культури.  

4. Суспільний ідеал і прогрес. Революції і реформи в історії. Проблема 
критерію суспільного розвитку.  

5. Суспільство і природа. Поняття ноосфери. Глобальні проблеми сучасності, 
їх генезис та шляхи вирішення.  

6. Проблеми сучасної загальноцивілізаційної ситуації. Місце України в 
загальноцивілізаційному і геополітичному процесі. 
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ОСНОВНІ ПРАЦІ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА СПІВБЕСІДУ 
 

При підготовці до складання кандидатського іспиту з філософії в ЦГО НАН України кожен 

аспірант або пошукувач має опанувати дванадцять (12) нижче наведеними працями і пройти за 
ними співбесіду.  
Аспіранти або пошукувачі мають право на альтернативний вибір однієї з праць кожного 
пункту. 
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560-574  
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Б) ГЕГЕЛЬ. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ФИЛОСОФСКИХ НАУК (РЕЧЬ ГЕГЕЛЯ ПРИ ОТКРЫТИИ 

ЧТЕНИЙ В БЕРЛИНЕ. ВВЕДЕНИЕ § 1-18) // ГЕГЕЛЬ Г.В.Ф. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ФИЛОСОФСКИХ НАУК. – Т.1. НАУКА ЛОГИКИ. – М., 1974. – С. 79-106 
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5. Рейтингова система оцінювання 
 

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності аспірантів відповідно ECTS 
 

 

Відвідування лекційних занять 20 лекцій – 15 балів 
 

Участь в роботі семінарів 30 занять – 25 балів 
 

Написання рефератів - 15 балів 
 

Співбесіда за першоджерелами – 5 балів 
 

Іспит – 40 балів 
 

Всього: 100 балів 

 
 

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності аспірантів: 
 

Сума балів за всі Оцінка Оцінка за національною 
 

види навчальної 
ECTS 

шкалою 
 

діяльності 
 

 

  
 

    
 

 90-100 А відмінно 
 

    
 

 82-89 В добре 
 

    
 

 74-81 С  
 

    
 

 64-73 D задовільно 
 

    
 

 60-63 E  
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6. Орієнтовний перелік питань на іспит 
 

 

Змістовий модуль 1 
 

Філософія і наукове пізнання: проблеми та їх еволюція 
 

(історичний аспект) 
 

1. Проблема «людина-світ» як предмет філософської рефлексії. Передумови 

становлення та характерні риси філософії. Аналіз проблематики однієї з 

праць (на вибір): Агацці Е. Людина як предмет філософії; Мамардашвілі 

М.К. Як я розумію філософію; Ортега-і-Гассет Х. Що таке філософія? 
 
2. Філософія як запитування. Специфіка філософських питань та структура 

філософського знання. 
 
3. Поняття  світогляду,  його  структура,  основні  функції  та  історичні  типи. 
 

Філософія та світогляд. 
 

4. Міф, релігія, наука, мистецтво, філософія як способи розв’язання 

світоглядних проблем. Міфологія в традиційному та сучасному суспільстві. 
 
5. Характерні риси релігійного типу світосприйняття. Світові релігії та їх роль 
 

у сучасному світі, який глобалізується. 
 
6. Культура як загальнолюдська цінність, реалізація творчих сил людини та 

універсальна міра гуманістичного буття людини, суспільства. Культура 

індивідуально-особистісна та масова: їх роль у сучасній історії. Культура як 

духовна підстава діяльності вченого. 
 
7. Концептуальні засади давньоіндійської культури і філософії (брахманізм, 
 

буддизм, індуїзм) та їх сучасні трансформації. 
 

8. Концептуальні засади давньокитайської культури і філософії (даосизм та 

конфуціанство) та їх сучасні трансформації. 
 
9. Основні риси світосприйняття та філософії природи античної епохи. Роль 

античної філософії в становленні теоретичного мислення. 
 
10. Характеристика основних періодів розвитку античної філософії та їхній 

зв’язок із розвитком давньогрецької науки. Порівняльний характер 

«західної» та «східної» філософських традицій. 
 
11. Діалогічний метод (діалектика)Сократа та сучасна філософія і наука. 
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12. Філософія Платона: світ ідей, теорія пізнання, космологія, соціально-

політичне вчення. Аналіз проблематики праці Платона «Держава». 
 
13. Філософія Аристотеля: поняття науки, критика теорії ідей Платона, вчення 

про категорії, види причин, суспільно-політичні погляди. Аналіз 
 

проблематики праць Аристотеля «Метафізика» або «Політика» (за вибором). 
 

14. Школи еліністично-римської філософії: кініки, епікурейці, стоїки, скептики 

та ін. 
 
15. Теоцентризм як характерна риса культури та філософії Середньовіччя. 

Основні напрямки західної середньовічної філософії: реалізм, номіналізм, 

концептуалізм. 
 
16. Філософські ідеї в культурі Київської Русі. Вплив візантійської релігійно- 
 

філософської думки на філософську культуру Київської Русі. Аналіз 

проблематики праці Іларіона Київського «Слово про закон і благодать». 
 

17. Особливості культури та філософії доби європейського Відродження: 

гуманізм, антропоцентризм, пантеїзм, натуралізм. Ренесансний гуманізм та 

утопія. Філософія історії та політики в праці Н. Макіавеллі «Державець». 
 
18. Особливості  філософії  та  культури  Нового  часу.  Проблема  пошуку 
 

методології пізнання: підходи емпіризму та раціоналізму (Ф. Бекон, Р. 
 

Декарт). 
 

19. Філософія Просвітництва: наука, освіта та соціальний прогрес. Аналіз 

проблематики праці Ш. Монтеск’є «Про дух законів». 
 
20. Острозька академія, братські школи, Києво-Могилянська академія і 

формування нового типу освіти в Україні, Східній Європі. 
 
21. Філософські погляди Г. Сковороди. Аналіз однієї з праць. 
 
22. Філософія Ім. Канта: теорія пізнання, вчення про антиномії, етика. 
 
23. Філософія Г.В.Ф. Гегеля: принцип тотожності мислення та буття, панлогізм, 
 

діалектика,  розуміння  історії.  Аналіз  співвідношення абстрактного  та 
 

конкретного в пізнанні за працею Гегеля «Хто мислить абстрактно?». 
 

24. Філософія Л. Фейєрбаха: антропологічний принцип та вчення про релігію. 
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25. Філософія   К.   Маркса:   основні   ідеї   та   їх   історична   доля.   Аналіз 
 
проблематики однієї з праць (на вибір): Маркс К. Економічно-філософські 

рукописи 1844 р. (глава «Відчужена праця»); Маркс К., Енгельс Ф. Німецька 

ідеологія. Розд.1; Фромм Е. Концепція людини у Маркса. 
 
26. Некласична філософія ХІХ ст.: опозиція раціоналізму у метафізиці волі А. 

Шопенгауера. Cвіт як воля та уявлення. 
 
27. Некласична філософія ХІХ ст.: С. К’єркегор про екзистенційний характер 

філософської істини. 
 
28. Некласична філософія ХІХ ст.: нігілізм Ф. Ніцше (аналіз основних ідей). 
 
29. Українська соціально-політична і наукова думка ХІХ – першої половини ХХ  
 

ст. Формування української національної ідеї (Т. Шевченко, М. 
 

Костомаров, І. Франко, В. Вернадський, Д. Донцов, В. Липинський, М. 
 

Хвильовий – аналіз одного з концептуальних підходів на вибір). 
 

30. Антропологічний ренесанс у філософії ХХ ст. (аналіз концепцій М. Шелера, 

Х. Плесснера, А. Гелена, Е. Кассірера та ін. – двох на вибір). 
 

31. Герменевтика: проблема інтерпретації та розуміння, герменевтичне коло. 

Герменевтична філософія як методологія соціогуманітарних наук. 
 
32. Релігійна філософія ХХ ст.: неотомізм, тейярдизм, сучасний філософський 

протестантизм, релігійний персоналізм, російська релігійна філософія 

(аналіз однієї течії за вибором). Аналіз однієї з праць на вибір: Г. Марсель. 

До трагічної мудрості та за її межі; П. Тейяр де Шарден. Феномен людини; 

М.О. Бердяєв. Джерела та смисл російського комунізму. 
 
33. Людське існування як фундаментальна проблема екзистенціальної 

філософії: основні представники, школи, проблеми, категоріальний апарат. 

Аналіз однієї з праць (на вибір): Ж.-П. Сартр «Екзистенціалізм – це 

гуманізм»; А. Камю «Міф про Сізіфа». 
 
34. «Постмодерністський поворот» в культурі ХХ ст. Характеристика культури 

премодерну – модерну – постмодерну. Філософський постмодернізм (Ж. 

Дерріда, Ж. Дельоз, Ж.-Ф. Ліотар, М. Фуко). 
 
35. «Комунікативний поворот» у сучасній культурі та філософії: проблеми, 

основні поняття, етапи розвитку, представники. Аналіз проблематики однієї 
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з праць К.-О. Апеля, М. Бубера, Ю. Габермаса, О. Гьоффе, К. 

Ясперса та ін. за працею Л.А. Ситниченко. Першоджерела комунікативної 

філософії. – К., 1996.  

36.  Українська   релігійно-філософська   думка   ХІХ-ХХст.   (П. Юркевич, 
 

В. Соловйов, М. Бердяєв, Л. Шестов, І. Ільїн – аналіз двох вчень за вибором). 

 

 

Змістовий модуль 2 
 

Онтологія, гносеологія, феноменологія 
 
 

 

37. Онтологія як вчення про буття. Проблема буття і ніщо. Принцип тотожності 

мислення і буття. Буття і сенс. 
 
38. Історичні типи метафізики та онтології. Основні поняття метафізики. 

Постметафізичне мислення. 
 
39. Філософія і наука. Історичні форми взаємодії та протистояння. Онтологія, 

картина світу, наукова картину світу. 
 
40. Свідомість як онтологічна проблема. Матерія і свідомість. Соціальна 

онтологія свідомості (Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс, М. Вебер, Д. Лукач). 
 
41. Свідомість   як   проблема   феноменології.   Феноменологія   свідомості. 
 

Концептуальні та методолгічні засади соціо-гуманітарних наук та філософії 

культури. 
 

42. Умови і можливості людського пізнання. Поняття суб’єкта і об’єкта. 

Способи та форми взаємодії суб’єкта та об’єкта у науковому пізнанні. 
 
43. Методи, форми, рівні пізнання. Чуттєве і раціональне. Емпіричний та 

теоретичний рівні пізнання. Методологічна свідомість. 
 
44. Вплив історичних та соціокультурних факторів на пізнання. Поняття 

парадигми та наукового співтовариства. Науково-дослідні програми та їхні 

історичні типи. 
 
45. Мова та логіко-поняттєвий апарат наукового пізнання. Концепти та 

концептуалізація. Комунікативні, знаково-семіотичні та дискурсивні виміри 

наукового пізнання. 
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46. Місце і роль феноменології та герменевтики в сучасному науковому пізнанні. 

Постметафізичне концептуальне мислення: опозиції теорія – сценарій, 

метод – дискурс, поняття – метафора, істина – консенсус. 
 
47. Філософія науки: проблема демаркації природознавства і гуманітарії. 
 
 

 

Змістовий модуль 3 
 

Філософія світоглядної культури 
 
 

 

48. Соціальне буття як проблема. Предмет, об’єкт і функції соціальної 

філософії. Соціальна філософія в структурі філософського знання. 
 
49. Поняття та принципи соціальної структури суспільства і ієрархічного рівня 

його організації. Проблеми формування національної еліти. Динаміка 

соціальної структури сучасного українського суспільства. 
 
50. Суспільне і біологічне в людині. Суспільство і природа. 
 
51. Духовне життя суспільства (наука, мистецтво, мораль, релігія). 
 
52. Теорія суспільного договору: Гоббс, Руссо, Локк, Монтеск’є. 
 
53. Місце філософії історії в системі сучасних філософських знань, її 

взаємозв’язок з іншими галузями філософського пізнання. 
 
54. Історична реальність як об’єкт філософії історії. Специфіка законів історії, 

їх відмінність від законів природи. 
 
55. Сенс, направленість, періодизація, скінченність як основні проблеми 

філософії історії. 
 
56. Проблема суб’єктів історії: герої, класи, нації. 
 
57. Прогрес та регрес. Іудаїзм, християнство, просвітництво. Філософія 

Монтеня та Руссо. Гегельянство та марксизм. 
 
58. Циклічне витлумачення історичного процесу (від Полібія до А. Тойнбі). 
 
59. Роль економіки в суспільстві. Формаційний підхід марксизму (конфлікт 

продуктивних сил та виробничих відносин як основний рушій прогресу). 
 
60. Співвідношення цивілізації та культури (М. Данилевський, О. Шпенглер, А. 

Тойнбі, М. Бердяєв). 
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61. Роль духовних чинників в історичному процесі. Концепції кінця історії (Г. 

Гегель, Ф. Фукуяма)та вісьової епохи К. Ясперса. 
 
62. Поняття традиційного, індустріального та постіндустріального суспільства. 

Ідея інформаційного суспільства. 
 
63. Політика і політична організація суспільства та їх роль у визначенні 

суспільних процесів. Політичні системи суспільства: типологізація, 

механізми самоорганізації. 
 
64. Право і правосвідомість. Ідея правової держави. Право і закон. Право і 

справедливість. 
 
65. Громадянське суспільство і держава. Проблеми становлення громадянського 

суспільства в Україні. 
 
66. Наука як чинник суспільного розвитку. Техніка і технологія в системі 

культури. Техніцизм. 
 
67. Феномен сучасної глобалізації: економічний, технологічний, екологічний, 

інформаційний та ін. аспекти. 
 
68. Прогнози і перспективи розвитку сучасної цивілізації. Глобальні проблеми 

сучасності. 
 
69. Людина та комп’ютер на початку 3-го тисячоліття – проблема 

конкурентностроможності. Проблема віртуалізації світу. 

 

 

Змістовий модуль 4 
 

Методи, методологія і практика науково-дослідної діяльності 
 
 

 

70. Поняття науки. Класична, некласична та постнекласична наука. 
 
71. Емпіричний та теоретичний рівні наукового пізнання та їх форми. 
 
72. Специфіка фундаментального і прикладного наукового пізнання. 
 
73. Поняття наукової картини світу. Історичні типи наукових картин. 
 
74. Наука і гуманізм: етика вченого і її значення в науковій діяльності. 
 

75. Сучасний процес глобалізації, його характерні риси, протиріччя і проблеми 

(С.Б. Кримський., Ю.В. Павленко. Цивілізаційний розвиток людства. – Київ, 
 
Фенікс. – 2007 – 313с.) 
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76. Критерії науковості пізнання. Наука і псевдонаука. 
 
77. Особливості технічного пізнання відношення науки і техніки, наукового і 
 

технічного пізнання. Інженерний (Е. Капп, П. Енгельмейєр, Ф. Дессауер) та 

гуманітарний (Л. Мемфорд, Х. Ортега-і-Гассет, М. Гайдеггер, Ж. Еллюль) 

напрямки філософії техніки. 
 

78. Наукове пізнання і світогляд  вченого. Наука і  філософія, наука і релігія, 
 

наука і мистецтво. 
 

79. Факт, проблема, гіпотеза, концепція і теорія як форми наукового пізнання: їх 

специфіка і роль в науці. 
 
80. Взаємодія науки і практики як процес розвитку відносин опредметнення і 

розпредметнення в науковій діяльності. 
 
81. Наслідки глобализації для людини і суспільств та для творчої діяльності 

вченого. Нові імперативи відповідальності вченого в умовах глобалізації. 
 
82. Наука  як  засіб  розвитку  світогляду  і  креативних  можливостей  людини. 
 

Поняття креативної людини. 
 

83. Наукова парадигма, її особливості і роль в науковому пізнанні (Т.Кун). 
 
84. Специфіка і перспективи сучасних NBIC (нано-,біо-,інфо-,когно-) технологій 

(Іщенко Ю.А. Біогносис: Подвійний топос життя. К.: ЦГО НАН України, 
 
2010.) 
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7. Рекомендована література 

  

Основна:   

1. Філософія:  підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. 

авторів; за ред. Л.  В.  Губерського; Харків: Фоліо, 2013. –  510  с. 

2. Горлач  М.І.,  Кремень  В.Г.,  Ніколаєнко  С.М.,  Требін  М.П.  та  ін  

Підручник.  –  К.:  Центр  учбової  літератури,  2008. –  1028  с. 

3. Філософія  сучасної  науки  і  техніки  :  підручник  /  Едуард  Семенюк, 

Володимир Мельник. – Вид. 3-тє, випр. та допов. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2017. –   364 с. 

4. Філософія : підручник / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. — Х. Право, 

2010. –  312 с. 

5. Філософія:  Навчально-методичний  комплекс / За  ред. академіка  НАН  

України  Л.В. Губерського. – Київ: Вадекс, 2018. –  118 с. 

6. Кривуля О. М. Філософія: Навчальний посібник. – Х.: ХНУ імені В. Н. 

Каразіна, 2010. –  592 с. 

7. Філософія : підручник / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань. – Х. : Право, 2015. 

– 432 с. 

8. Філософія  науки:  Підручник  / І. С. Добронравова,  Л. І. Сидоренко, В. Л. 

Чуйко та ін. ; за ред. І. С. Добронравової. – К. : ВПЦ  "Київський 

університет", 2018. – 255 с.   

9. Філософія науки : навчальний посібник / О. М. Кузь, В. Ф. Чешко. – 

Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 172 с. 

10. Філософія: навчальний посібник / Ю.М. Вільчинський, Л.В. Северин-

Мрачковська, О.Б. Гаєвська та ін., . –Київ: КНЕУ, 2019. – 368 с. 

11. Філософія.  Навчальний  посібник  /  Л.В.  Губерський,  І.Ф.  Надольний, 

В.П. Андрущенко та ін.; за ред. І.Ф. Надольного. – 8-ме вид., стер. – К.: 

Вікар, 2011.– 455 с.   

12. Добронравова  І.,  Сидоренко  Л.  Філософія  та  методологія  науки: 

підруч.  для  студ.  Вищ.  Навч.  закл. / Ірина  Добронравова,  Лідія  

Сидоренко; Київ. Нац.. ун-т ім. Т. Шевченка. -  К.: ВПЦ  "Київський 

університет", 2008. – 223 с. 
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ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ З ФІЛОСОФІЇ 

 

I. Написання реферату є обов’язковим при складанні кандидатського іспиту з 

філософії. Реферат має засвідчити сучасний рівень філософської та 
методологічної культури автора, його вміння осягнути існуючі головні 

результати філософських досліджень з розглядуваної проблеми.  

II. Тема реферату обирається із переліку тем, запропонованих для даного потоку 

/спеціальності/ і затверджується викладачем, який веде семінарські заняття. 

Одну і ту ж тему в групі можуть обирати не більше двох осіб /за згодою 

викладача/. Для осіб, що складають іспит екстерном, тему затверджує 

директор ЦГО, заступник директора або викладач ЦГО НАНУ .  

Затверджена назва теми не підлягає зміні, текст реферату має відповідати цій 
назві. 
 

 

Правила оформлення реферату: 
 

 Загальний обсяг реферату - 21-25 сторінок друкованого тексту українською 
мовою формату А4

 Стандарти - кегель – 14pt, міжрядковий інтервал – 1,5, шрифт Times New 
Roman, абзацний відступ – 1,25 см, поля - верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліворуч

– 3 см, праворуч – 1,5 см.

 

Вимоги до оформлення реферату:  

Текст реферату містить: План, який складається із “Вступу”, основних 
розділів (1,2,3 і т.д.), “Висновків” /резюме змісту/ та “Списку літератури”. В кінці 

реферату (після списку літератури) обов’язково має бути методична розробка 
власної дисертаційної роботи.  

У “Вступі” необхідно обгрунтувати актуальність теми реферату, її місце  
в просторі сучасного філософського, культурологічного та методологічного 

дискурсу, сформулювати основні питання, на яких буде зосереджено увагу 

автора реферату. В першому розділі реферату стисло аналізується сучасна 

література з теми реферату, при цьому необхідно вказати на дискусійні 

питання, альтернативні підходи, визначити тих авторів, на праці яких буде 

спиратися виклад. В наступних розділах на основі аналізу літератури з 

додержанням вимог логічної послідовності та цілісності викладу має бути 

розкритий зміст теми. Текст реферату, його окремі фрагменти повинні бути 

пов’язані з працями, що представлені в списку літератури. Дя написання 

реферату рекомендується використовувати сучасну літературу.  
Фрагменти тексту, де йдеться про власні міркування автора реферату, 
необхідно виділити із загального викладу /за допомогою виразів типу: “як 
вважає автор...”, “як на мене...” тощо/.  
Особливу увагу необхідно приділити висновкам /резюме реферату/, де треба 
викласти основні положення /тези/ реферату, вказати, що саме показав 



аналіз літератури, здійснений в рефераті, якими є відповіді на основні питання, 
сформульовані у вступі. 
 

Оформлення довідкового матеріалу:  

Бібліографічні посилання у тексті беруться у квадратні дужки. Перша цифра – 

номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та 

номер сторінки розділяються комою, номера джерел – крапкою з комою. 

Крапка ставиться після дужок посилань. Приклад: [1] або [2, с.56]. 

Бібліографічні джерела наводяться в порядку цитування. 

Примітки подаються внизу сторінки або у кінці реферату. 
 

Оцінка реферату. Кожен реферат підлягає рецензуванню. Рецензент пропонує 

мотивовану оцінку реферату. Оцінка реферату затверджується екзаменаційною 

комісією. Комісія має право підвищити або знизити запропоновану оцінку, 

виходячи з наслідків співбесіди за рефератом /орієнтація автора у змісті 

реферату, обізнаність з цитованою літературою тощо/. Для позитивної оцінки 

реферату обов’язковим є використання літератури останніх років. 

Обов’язковим є також використання тієї літератури  

з даної теми, на яку вказав викладач-керівник семінару, а також літератури, яку 
було рекомендовано до семінарських занять, якщо вона стосується теми 

реферату. В тексті реферату мають також знаходити відбиток концептуальні 
положення лекційного курсу з розглядуваних в рефераті проблем.  
Реферат має бути зовнішньо оформлений відповідно до зразка, представленого 
в Науково-методичному кабінеті ЦГО НАН України. Недотримання 

вищезначених вимог до реферету дає підставу для зниження його оцінки. На 
оцінку реферату впливає змістовність виступу автора реферату  
з теми його реферату на семінарському занятті або конференції, присвяченій 
обговоренню рефератів. Викладач може запрошувати автора реферату на 
співбесіду.  
Оцінка за реферат є складовою загальної оцінки екзамену. При оцінці за 

реферат “задовільно” загальна оцінка не може бути вище “добре”. При оцінці 
“незадовільно” аспірант /здобувач/ до складання кандидатського іспиту з 

філософії не допускається. 
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МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 

 

Незалежно від теми реферату, кожен автор реферату має обов’язково 

на 1-2 сторінки викласти основні методологічні (філософські) проблеми 

(ідеї) своєї дисертаційної роботи, які прикріпляються до реферату після 

списку літератури окремою сторінкою. 
 

І. Необхідно в термінах методології та філософії науки описати мету 
дисертаційного дослідження /напрямку наукового дослідження /. 
Наприклад: дослідницькою метою є 1) одержання та аналіз /інтерпретація/ 
нової емпіричної інформації; 2) перевірка певної теоретичної ідеї, гіпотези, 
концепції; 3) побудова математичної моделі деякого явища; 4) теоретичне 
пояснення певних наукових фактів тощо.  

ІІ. Сформулювати проблему, якій присвячується дослідження, окреслити 
основні віхи розробки цієї проблеми (основні результати) і чим існуючі 
здобутки у цій галузі зараз не влаштовують наукову практику. Навести 
аргументи на користь необхідності розв’язання розглядуваної проблеми.  

ІІІ. Охарактеризувати логіко-концептуальну складову дослідження, в 
рамках якої воно виконується:  

1) основні концептуальні засади (ідея, "парадигма", "наукова 
дослідницька програма", "наукова школа", "наукова традиція", теорія, 
концепція тощо); 
2) основний тип дослідження (фундаментальний, прикладний, 
технічний, технологічний тощо). 

3) основні наукові методи, що використовуються в процесі 
дослідження.  
ІV. Визначити тип методології дослідницької теми: класична, некласична, 
постнекласична. Вказати ті прикмети, які найважливіші для дисертаційного 
дослідження (наприклад, якщо постнекласична методологія, то звернути 
увагу на її "ідеологію": нелінійність, стохастичність,  
незворотність,глобальнийеволюціонізм,проблемаантропності, 
самоорганізації, суб’єкт-суб’єктних комунікацій, герменевтика, 
компаративістика і т.д.)  
V. Назвати філософські проблеми, що пов'язані з науковою темою 
(напрямком дослідження): теоретико-пізнавальні, світоглядні, аксеологічні, 
соціокультурні, етичні, соціокультурні, естетичні, практичні (прагматичні).  
VІ. Визначитися в межах якої філософської традиції (школи) 
формулюються філософські проблеми, що мають місце у дисертаційному  
дослідженні (наприклад, nозитивізм, прагматизм, екзистенціалізм, 
структуралізм, герменевтика тощо).  
VІІ. Перелік вищевказаних пунктів порад не є строго  регламентованим, 
а носить орієнтовний характер. 

 

VІІІ. Щодо висвітлення в рефераті методологічних проблем рекомендується 
проконсультуватися з науковим керівником дисертаційного дослідження. 

 


