
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЛОСОФІЯ НАУКИ» 
 
Загальний опис дисципліни. 
Макроекономічна інтеграція країн у міжнародних ринкових процесах 

вимагає формування у здобувачів розуміння природи знання, закономірностей 
його виробництва і застосування у функціонуванні та техніко-технологічному 
розвитку усіх сфер суспільства.  

Навчальний курс із філософії науки ставить за мету поглибити знання 
майбутніх докторів філософії про науку як дослідження, соціальний інститут і 
феномен культури, сприяти усвідомленню місця власних наукових розвідок 
аспірантів у загальному розвитку світової науки й особливо у сучасній науковій 
революції, пов'язаній зі становленням нелінійної науки. Розуміння істини як 
процесу, а особливо як нелінійного процесу, створить сприятливі умови для 
уникнення конфліктів між новітніми науковими знаннями та застарілими 
епістемологічними уявленнями. Сучасні міждисциплінарні та 
трансдисциплінарні зв'язки, яких потребує розв'язок комплексних завдань у 
співпраці вчених різних спеціальностей, висуває на перший план проблеми 
їхньої комунікації.  

Вивчення навчальної дисципліни «Філософія науки» опирається на 
дисципліну «Філософія» бакалаврської підготовки. В свою чергу, даний курс 
забезпечує подальшу підготовку і складання іспиту з філософії науки. Освоєння 
філософських знань з розвитку науки і техніки, основних філософських проблем 
фундаментального і прикладного природничого, технічного і технологічного 
знання сприяє усвідомленню особливостей виробництва наукового знання як 
основного чинника розвитку суспільства і особистості. 

Мета викладання дисципліни, її спрямування, завдання дисципліни 
«Філософія науки» полягає у розгляді місця науки в культурі, в сучасній 
цивілізації; багатовимірності поняття науки; структурі наукового пізнання; 
динаміці науки як процесу породження наукового знання; методології наукового 
пізнання; філософії мови; особливостей сучасних синергетичних систем та 
нових стратегій наукового пошуку; науково-інтегративних процесів сучасності; 
глобальних проблем людства; філософії економіки; екологічних проблем 
сучасності в контексті соціокультурного розвитку; особливостях інформаційної 
культури науковця.  

Мета вивчення дисципліни: 
Метою дисципліни є засвоєння здобувачами основних принципів і методів 

наукової діяльності, формування знань, вмінь і навичок  і їх застосування при 
написанні дисертації. Це створює передумови розв'язання проблеми дефіциту 
знань, сприяє становленню науково-освітнього комплексу та інноваційним 
процесам в Україні,формуванню сучасної ідеології науково-технічного 
розвитку. 

Здобувач повинен знати: 
- особливості формування системи наукових знань; 
- комплекс основних проблем гносеологічного характеру; 
- систему гносеологічних категорій; 
- провідні тенденції розвитку сучасної науки; 
- суть та специфіку сучасної наукової методології. 



Здобувач повинен вміти: 
- володіти системою гносеологічних категорій; 
- навичками філософського мислення, що спираються на 

використання логіки; 
- правильно використовувати сучасну загальнонаукову філософську 

методологію в процесі пізнання та дослідження; 
- реферувати оригінальні філософські та наукові тексти і розуміти їх 

місце та значення в системі сучасної науки; 
- спираючись на принципи правильного мислення аналізувати сучасні 

проблеми, що виникають в системі виробництва наукових знань; 
- володіти навиками об'єктивної перевірки наукової теорії, 

переконливо та аргументовано відстоювати власну точку зору стосовно проблем 
розвитку сучасної науки. 

 
Найменування компетентностей, формування котрих забезпечує 

вивчення дисципліни «Філософія науки»:  здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу.  

Найменування програмних результатів навчання, досягнення котрих 
забезпечує вивчення дисципліни:  мати передові концептуальні та 
методологічні знання у сфері права і на межі предметних галузей, а також 
дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних 
досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного напряму, 
отримання нових знань та/або здійснення інновацій. 
 


