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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Навчальна програма навчальної дисципліни «Філософські дискурси 

наукового пізнання» розроблена на основі «Методичних вказівок до 
розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм 
дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз . 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою 
сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця галузі «Соціальні та 
поведінкові науки». 

Метою викладання дисципліни є формування у студентів базових знань  
щодо сутності наукового  знання, закономірності його виникнення й розвитку, 
зміни його структури, взаємодії з іншими формами знання – міфологічного, 
релігійного, філософського тощо. 

Завданням вивчення навчальної дисципліни є: засвоєння основних 
вітчизняних та західних концепцій, що відображають філософське осмислення 
феномену науки як системи знань, сфери суспільної діяльності й соціального 
інституту; продемонструвати рівні  й основні структурні елементи сучасної 
науки; визначити логічні, методологічні, соціокультурні засади наукового 
знання; показати взаємовплив філософії та науки впродовж їх історичного 
розвитку. 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен 
Знати: 

-  основні напрями філософії науки ХХ та ХХІ століть;  
-  специфіку та основні методи наукового пізнання; 
-  теоретичні, методологічні та етичні засади щодо професійної 

діяльності вченого. 
Вміти: 

- використовувати принципи пошуку, добору й опрацювання 
наукової інформації; 

- логічно обґрунтовувати поняття, судження, умовиводи; 
- працювати з дисциплінарним масивом публікацій, вести пошук, 

накопичення та обробку наукової інформації.   
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 

принципом і складається з одного навчального модуля, а саме:  
-   навчального модуля №1 «Філософські дискурси наукового 

пізнання»,   що є  логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною 
частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення 
модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.  

Навчальна дисципліна «Філософські дискурси  наукового пізнання» 
ґрунтується на знаннях таких дисциплін як: «Філософія», «Етика», 
«Методологія та організація  наукових досліджень»,  «Сучасні підходи в теорії 
міжнародних відносин»  та інших. 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
2.1. Модуль №1 «Філософськи дискурси наукового пізнання» 
 
Тема 2.1.1. Наука як система знань, сфера діяльності та соціальний 

інститут 
 
Наука як система знань, соціальний  інститут та дослідницька 

діяльність. Поняття наукового пізнання.  Засоби науки як сфери діяльності. 
Комунікація в науковій діяльності. Поняття дискурсу. Особливість сучасних 
інтеграційних тенденцій у науці. 

Тема 2.1.2. Багатогранність філософії науки 
 

Багатогранність філософських концепцій пізнання до ХХ століття. 
Загальна характеристика сучасних філософських концепцій науки:  
«Феноменологія». «Фундаментальна онтологія». «Герменевтика». 
«Франкфуртська школа». «Постмодернізм». «Аналітична філософія».  

 
Тема 2.1.3. Філософські дискурси раціональності в аналітичній 

філософії 
 
Аналітична філософія науки Г.Фреге та Б.Рассела. Особливості 

аналітичних концепцій науки Л. Вітгенштейна, Дж. Остінна та Дж. Сьорла. 
Сутність концепції пізнання у неопозитивізмі. 

 
Тема 2.1.4.  Феноменологічна концепція науки 
 
Феноменологічний метод Едмунда Гуссерля.  «Логічні дослідження» та 

«Криза європейських наук» Е. Гуссерля. Ступені метода трансцендентальної 
феноменології. Філософський проект Ганса Гадамера. Особливість концепції 
пізнання Макса Шелера. 
 

 
Тема 2.1.5. Філософія науки Мартіна  Гайдеггера 
 
Особливості  концепції філософії науки М.Гайдеггера. Аналіз праці 

М.Гайдеггера «Наука та осмислення». Метод М.Гайдеггера. Наповнення 
науки життєвим сенсом. Шляхи удосконалення наукового пізнання: 
філософський дискурс.     
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Тема 2.1.6. Герменевтика  
 
Характерні риси герменевтики Х.- Г. Гадемера. «Істина та метод», 

«Герменевтика і наука» Х.- Г. Гадемера. Увага до людської комунікації. Мова 
та досвід у філософії представників герменевтики. Особливості концепції 
науки Поля Рікьора. 

 
 
Тема 2.1.7. Критична філософія науки франкфуртської школи 
 
Концепції наукового пізнання Макса Хоркхаймера та Теодора Адорно. 

Філософія комунікативного дискурсу Юргена Габермоса. Наука як тріумф 
комунікативної рефлексії. Феномен мовної гри у критичній філософії 
пізнання. 

 
 
Тема 2.1.8.  Постмодерністська філософія науки 
 
Філософський постмодернізм. Філософія науки Мішеля Фуко: 

дискурсивні практики та археологія науки . Філософія пізнання Жана Ліотара. 
Особливості концепції науки Жака Дерріди. Висновки: філософія науки як 
комунікація моделей та інтерпретацій. 
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(Ф 03.02 – 04) 
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № 
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ни 
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яка 
внесла 
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(Ф 03.02 – 32) 
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     
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