1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Характеристика дисципліни за формами навчання
денна

Вид дисципліни

заочна

Обов’язкова

Мова викладання, навчання та оцінювання

українська

Загальний обсяг кредитів / годин

3 кредити/ 90 годин

Курс

Другий

Семестр

третій

Кількість змістових модулів з розподілом:

3

Обсяг кредитів

3

Обсяг годин, в тому числі:

90

Аудиторні

42

Модульний контроль

6

Семестровий контроль

15

Самостійна робота

27

Форма семестрового контролю

Екзамен

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчального курсу – ознайомлення студентів з основними
положеннями гносеології як невід’ємної складової філософської системи, з
сучасними досягненнями в галузі теорії пізнання та епістемології.
В результаті вивчення курсу у студентів мають бути сформовані наступні
компетентності:
ЗК-02 Критичне мислення (вправність мислення). Здатність до аналізу,
синтезу й узагальнення інформації; властивість сприймати
ситуацію глобально, знаходити причини і альтернативи; здатність
робити смислові узагальнення та висновки, виявляти в
інформаційних даних та концептах хиби й вразливі місця,
суперечності та неповноту аргументації; прагнення до оптимальних
рішень та ясності умовиводів.
ФК-01 Глибокі знання та розуміння (філософська настанова). Розуміння
сенсу філософії – її інтелектуального й соціокультурного
призначення, пізнавальних та культурних можливостей, історичної
ролі; здатність виокремити змістові відмінності філософії від інших
форм мислення.
ФК-06 Методологічна обізнаність філософських методів та дослідницьких
підходів, розуміння етико-практичної значущості філософського
знання.

3. Програмні результати навчання.
ПРН-02-з

ПРН-02-у

ПРН-01-с

ДПРН-01

ДПРН-03

Мати уявлення про структуру філософського знання, розмаїття та
особливості філософських дисциплін, визначати їх роль в
обґрунтуванні та розвиткові мислення і пізнання світу; знати зміст
головних, визначальних філософських творів та ідей, специфіку
філософської термінології; володіти знаннями про засади та
еволюцію наукового пізнання для аналізу його специфічних рис та
закономірностей.
Мати обізнаність у головних філософських методах та
дослідницьких підходах, розуміння етико-практичної значущості
філософського знання; здатність відтворити на базовому рівні роль
філософської рефлексії у формуванні культури.
Здатність продемонструвати знання та розуміння сутності та
принципів розвитку лідерських якостей та моделей поведінки,
ключових понять, що відносяться до лідерства, впливу та змінам в
організації.
Для тематичної спеціалізації «Аналітика соціальних процесів».
Здатність використовувати знання об’єктивних законів розвитку
суспільства, вивчення уроків історії й наукове прогнозування
майбутнього, що надають можливість виробити і здійснити
правильну політику, стратегію і тактику майбутніх процесів в
суспільному житті.
Для тематичної спеціалізації «Аналітика політичних процесів».
Здатність організувати експертне супроводження рішень, та
способів оцінки суспільної проблеми для політичного актора.

4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для денної форми навчання

Разом
Змістовий модуль ІІ
Тема 3. Наука як тип раціональності та соціальний інститут.
Тема 4. Методологія пізнання. Основні філософські методи.
Тема 5. Форми і методи наукового пізнання.
Модульний контроль
Разом
Змістовий модуль ІІІ
Тема 6. Епістемологічний портрет постнекласичної науки.
Тема 7. Творчість як конструктивний спосіб пізнання.
Модульний контроль
Разом
Підготовка та проходження контрольних заходів
Усього

Самостійна

Індивідуальні

Лабораторні

Практичні

Змістовий модуль І
Тема 1. Сутність і структура пізнавального процесу.
Тема 2. Знання та істина в гносеології.
Модульний контроль

Семінари

Назви змістових модулів і тем

Лекції

Усього

Розподіл годин між видами робіт
Аудиторна:

10
9
2
21

4
2

2
2

2
2

2
3

6

4

4

5

10
12
10
2
34

2
2
2

4
4
4

4
6
4

6

12

14

12
6
2
20
15
90

2
2

4
2

6
2

4

6

8

22

27

16

4

5. Програма навчальної дисципліни
Тема 1. Сутність і структура пізнавального процесу.
Поліваріантність підходів до проблеми пізнання в історії філософії. Теорія
пізнання як філософська дисципліна. Гносеологія та епістемологія. Місце
гносеології в системі філософського знання. Пізнання як особливий вид
діяльності. Суспільна природа пізнання. Проблема об’єкта і суб’єкта пізнання.
Об'єкт і предмет пізнання. Чуттєвий рівень пізнання. Форми чуттєвого рівня.
Раціональний рівень пізнання як якісно-новий ступінь відображення дійсності.
Форми раціонального пізнання: поняття, судження, умовивід. Єдність чуттєвого і
раціонального в пізнанні. Сенсуалізм і раціоналізм. Знання і віра. Проблеми
сучасної епістемології.

Тема 2. Знання та істина в гносеології.
Поняття «знання». Поняття «інформація» та основні підходи до її розуміння.
Діалектика знання і незнання. Конструктивні функції незнання. Невігластво.
Знання і віра. Наукове і позанаукове знання. Склад і структура пізнання.
Проблема істини в філософії. Концепції істини: кореспондентська, когерентна,
конвенціоналістська, прагматична. Об'єктивність істини. Абсолютна і відносна
істина. Праксіологічні аспекти істини. Істина як процес. Конкретність істини.
Істина і омана. Істинність і правильність. Догматизм і релятивізм. Нові реалії
сучасної гносеологічної парадигми. Постмодерністський дискурс. Наративістика.
Інтервальний підхід до розуміння істини.
Тема 3. Наука як тип раціональності та соціальний інститут.
Когнітивний вимір науки. Сутність наукової раціональності. Багатоманіття
філософських концепцій науки. Визначення науки. Наука як соціальний інститут.
Наука як методологія. Наука як накопичення знань, як традиція. Наука як фактор
виробництва. Наука як академічна система. Академічна, вузівська, відомча,
виробнича наука. Наука як сфера духовного виробництва. Наукове знання як
система, його особливості і структура. Проблема інтуїції у науковому пізнанні.
Структура наукового знання. Емпіричний і теоретичний рівні наукового пізнання.
Особливості, проблеми, методи емпіричного дослідження. Специфіка, проблеми і
методи теоретичного пізнання. Структура і функції наукової теорії. Закон як
ключовий її елемент. Єдність емпіричного і теоретичного, теорії і практики.
Проблема матеріалізації теорії. Когнітивний і соціологічний вимір науки. Наука і
ненаука. Антинаука. Анормальна наука. Лженаука. Квазінаука. Критерії
науковості. Предметність, об’єктивність, раціональність, спрямованість на
сутність, системність наукового знання. Верифікація та фальсифікація. Знання,
пізнання і його форми. Виникнення і об’єктивна логіка розвитку науки. Наука і
практика. Класифікація наук і проблема періодизації історії науки. Проблема
гінези науки. Поняття наукової картини світу. Взаємодія наукової картини світу і
буденного досвіду.
Тема 4. Методологія пізнання. Основні філософські методи.
Поняття методу і методології. Предмет, теорія, метод. Метод як єдність
об’єктивного і суб’єктивного. Проблема класифікації методів. Філософія та її роль
у науковому пізнанні. Діалектичний і метафізичний методи мислення у системі
наукової діяльності. Діалектика як вчення про універсальні зв'язки, зміни,
розвиток. Історичні форми діалектики. Принципи діалектики. Ідея розвитку.
Ознаки розвитку і його форми. Об'єктивна діалектика. Поняття закону. Основні
закони діалектики. Суперечливість пізнання. Суперечливість як джерело
розвитку. Діалектика єдності і боротьби протилежностей. Основні типи
суперечностей. Якість і кількість. Діалектика якісних і кількісних змін. Міра.
Стрибок. Еволюція і революція. Зв'язок етапів розвитку. Діалектика заперечення.

Категорії діалектики. Універсальні зв'язки: одиничне, особливе і загальне, явище і
сутність. Структурні зв'язки: частина і ціле, зміст і форма. Упорядкованість буття:
структура, система, елемент. Зв'язки і детермінації: причина і наслідок,
випадковість і необхідність, можливість і дійсність. Роль принципів діалектики як
регулятивів наукового пошуку. Метафізика, її суть та історичні форми. Значення
метафізики для наукового пізнання.
Тема 5. Форми і методи наукового пізнання.
Основні форми наукового знання: факт, проблема, ідея, гіпотеза, концепція,
теорія, картина світу. Вимоги до теорії: адекватність об’єкту, повнота
відображення, узгодженість між окремими складовими теорії, внутрішня
несуперечність, відповідність результатам експериментів. Теорія як єдність
принципів, законів, категорій. Принципи побудови теорії: єдність начала і
принципу розгортання знання, єдність історичного і логічного, сходження від
абстрактного до конкретного. Описові та математизовані теорії. Загальна і
конкретна наукова методологія. Загальнонаукові методи і прийоми дослідження.
Архітектоніка науки як системи методів, прийомів, форм. Методи емпіричного
рівня пізнання: спостереження, порівняння, вимір, експеримент. Методи
теоретичного рівня пізнання: абстрагування, ідеалізація, формалізація,
аксіоматичний метод. Загальнологічні методи: узагальнення і специфікація, аналіз
і синтез, індукція і дедукція, аналогія і моделювання. Історичний і логічний
метод. Системний підхід. Взаємодія методів.
Тема 6. Епістемологічний портрет постнекласичної науки.
Проблема еволюції наукового знання. Класика-некласика-постнекласика.
Особливості розвитку класичної науки Нового часу (Г.Галілей, І.Ньютон).
Специфіка некласичної науки (А.Ейнштейн, В.Гейзенберг, П.Дірак, Дж.Уотсон).
Постнекласична наука (І.Прігожін, І.Стенгерс). Синергетика як методологія
аналізу нерівноважних систем. Антропний принцип у філософії та науці. Модернпостмодерн-afterпостмодерн. Особливості сучасної науки. Аксіологічні виміри
наукового знання. Сутність та основні тенденції розвитку постнекласичної науки.
Тема 7. Творчість як конструктивний спосіб пізнання.
Поняття про творчість. Творчість – прояв світоперетворюючої сутності
людини, спосіб його самоствердження через світ людської культури. Чотири рівні
творчості. Проблема творчості в історії філософії. Обґрунтування універсальної
творчої сутності людини. Фази творчого процесу, за М.О. Бердяєвим. Види
творчості. Творчість в науці, техніці, мистецтві. Соціальний і особистісний
аспекти творчості. Соціальні умови, організаційні основи та методи реалізації
творчих потенцій людини. Співвідношення колективного і індивідуального в
творчому процесі. Практичне втілення – заключний етап технічної творчості.

Критерій краси, гармонії в інженерному конструюванні. Соціально-моральний
критерій «новизни» наукового відкриття. Сутність і природа творчого мислення.
Конвергентне мислення. Дивергентне мислення. Шаблонне та нешаблонне
мислення. Семантична гнучкість мислення. Сутність латерального мислення. Роль
інтуїції, фантазії та діалогічного мислення у творчому процесі. Інтуїція і
творчість. Сутність творчої особистості. Природа творчих здібностей людини.
Сучасні технології навчання творчості. Система КАРУС (Комбінування –
Аналогізування – Реконструювання – Універсальний підхід – Ситуативна
поведінка). Система ТРВЗ (теорія розв'язування винахідницьких задач).

Відвідування лекції
Відвідування семінарських занять
Відвідування практичних занять
Робота на семінарському занятті
Робота на практичному занятті
Лабораторна робота (в тому числі
допуск, виконання, захист)
Виконання завдань для самостійної
роботи
Виконання модульної роботи
Виконання ІНДЗ

Максимальна
кількість балів

Кількість
одиниць

Кількість
одиниць

Модуль 3

Максимальна
кількість балів

Модуль 2

Максимальна
кількість балів

Модуль 1

Кількість
одиниць

Вид діяльності студента

Максимальна к-сть
балів за одиницю

6. Контроль навчальних досягнень
6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів
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Разом
-

-

-

Максимальна кількість балів: 261
Розрахунок коефіцієнта: 60/261=0,229

Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.
Самостійна робота – один з основних засобів оволодіння навчальним
матеріалом. Упровадження в практику навчальної програми різноманітних форм
самостійної роботи активно сприяє модернізації навчального процесу шляхом
подолання протиріч між трансляцією знань і їх засвоєнням у взаємозв’язку теорії
та практики.
Мета самостійної роботи студентів:
- розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів;
- формування умінь і навичок самостійної розумової праці;
- розвиток морально-вольових зусиль;
- формування в студентів потреби безперервного самостійного поповнення
знань як необхідної умови професійного становлення.
Завдання самостійної роботи студентів:
6.2

- навчання студентів самостійно працювати з різними джерелами
інформації;
- творче сприйняття і осмислення навчального матеріалу;
- формування навичок щоденної навчальної самостійної роботи.
Зміст самостійної роботи полягає в таких положеннях:
– самостійне вивчення теоретичних, історичних і науково-практичних тем;
– самостійна робота з джерелами та літературою з метою кращого засвоєння
програмного матеріалу;
– підготовка наукових повідомлень, інформаційних довідок;
– підготовка вибіркового дослідного завдання на базі критичного огляду
наукових публікацій, розроблення пропозицій щодо вирішення актуальних
проблем або прогнозів за обраною тематикою;
– презентація та захист результатів виконання вибіркового дослідницького
завдання.
Самостійна робота студентів повинна забезпечити:
- системність знань та засобів навчання;
- володіння розумовими процесами;
- мобільність і критичність мислення;
- володіння засобами обробки інформації;
- здібність до творчої праці.
Одним із видів самостійної роботи є опрацювання лекційного матеріалу,
визначення головного в змісті лекції, засвоєння її основних моментів. Для
систематизації отриманих знань з дисципліни до кожної наступної теми слід
ретельно готуватись: систематично опрацьовувати матеріал попередньої лекції,
рекомендовану літературу, повторювати пройдений матеріал.
Критерії оцінювання – кожна робота оцінюється у 5 балів.
№
Критерії оцінювання роботи
з/п

Максимальна
кількість балів

1

Глибина і повнота розкриття завдань

2 бали

2

Повнота використання рекомендованої літератури

1 бали

3

Обґрунтування висновків

0,5 бали

4

Грамотність, стиль викладу, оформлення роботи

1 бал

5

Обсяг виконаної роботи

0,5 бал

Формою самостійної роботи студентів є виконання індивідуальної науководослідної роботи у формі реферату на відповідну тему з курсу «Гносеологія»,
презентації у програмі PowerPoint чи SMART Notebook і має сприяти розвитку
пізнавальних навичок студентів, умінь самостійно конструювати свої знання,
орієнтуватися в інформаційному просторі, критичного мислення.
Орієнтовна тематика рефератів:

Тема 1. Сутність і структура пізнавального процесу.
1. Гносеологічна проблематика в німецькій класичній філософії.
2. Основні напрямки гносеологічних проблем у сучасній західній філософії.
3. Пізнання як вид духовної діяльності і феномен культури.
4. Пізнання і розуміння в філософській герменевтиці.
5. Пізнавальні процеси у правотворчості.
6. Пізнання та самопізнання в філософському та психологічному дискурсі.
7. Поняття суб’єкта та об’єкта пізнання. «Гносеологічна робінзонада» та її
критика.
8. Зміст та сутність принципу довіри суб’єкту пізнання.
9. Основні проблеми сучасної гносеології.
Тема 2. Знання та істина в гносеології.
1. Пізнання та самопізнання в філософському та психологічному дискурсі.
2. Просвітницьке невігластво як ілюзія знання.
3. Раціональне та ірраціональне в системі сучасного знання.
4. Чуттєве та раціональне пізнання.
5. Сенсуалізм та раціоналізм: сутність та гносеологічні підстави.
6. Проблема істини в постсучасній філософії.
7. Сутність інтервального підходу до розуміння істини.
8. Постмодерністське розуміння істини.
9. Особливості розуміння істини в філософії та науці. Істина та мудрість.
10. Сутність раціональності як парадигми існування суспільства.
11. Ідея об’ктивізма в традиційній епістемології.
12. Знак, його природа і роль в інформаційній дійсності.
13. Істина і цінності.
Тема 3. Наука як тип раціональності та соціальний інститут.
1. Природа науки. Наука як специфічний вид людської діяльності.
2. Сутність раціональності як парадигми існування суспільства.
3. Наука як модель соціальної діяльності, форма господства, фактор відчуження.
4. Наукова раціональність і техніка. Технізація і життєвий світ.
5. Взаємозв’язок наукових та позанаукових форм пізнання.
6. Пізнавальна цінність наукової дискусії.
7. Криза раціональності і феномен міфологізації в ХХІ ст.
8. Етапи становлення науки: класичний, некласичний, постнекласичний.
9. Критика раціоналістичного проекта Модерна.
10.Постмодерністська філософія науки, її сутність і основні представники.

1.
2.
3.
4.

Тема 4. Методологія пізнання. Основні філософські методи.
Метод як внутрішня організація людської діяльності.
Наука між крайнощами методологічної ейфорії та методологічного
негативізму.
Основні методи філософського пізнання.
Методологізм як провідна настанова новоєвропейської філософії.

5. Методологічний плюралізм та антиметодологізм як позиції в сучасній
філософії.
6. Проблема методологічних орієнтацій в сучасній європейській філософії.
7. Особливості філософського методу.
8. Герменевтика та герменевтичний дискурс як методологічні позиції.
9. Значення методологічної свідомості для сучасної науки.
10.Ідея розвитку в історії філософії та науки.
11.Ділектична проблематика в античній філософії.
12.Діалектика Н. Кузанського.
13.Принцип тотожності мислення та буття в спадщині німецької класичної
філософії.
14.Ідеалістична діалектика Г.В.Ф. Гегеля.
15.Матеріалістична діалектика К. Маркса та Ф. Енгельса.
16.Співвідношення екзистенції та діалектичного розуму в творчості Ж.-П. Сартра.
17.Розвиток діалектики в філософських доробках київської школи (П. Копнін,
М. Злотіна, В. Босенко, І. Бондарчук).
18.Основні закони діалектики.
19.Категорії діалектики.
20.Проблема індивідуального засвоєння категорій діалектики.
21.Категорії як зв’язки мислення.
22.Проблема взаємозв’язку категорій діалектики.
23.Сутність діалектичного історицизму.
24.Негативна діалектика як критика теорії пізнання.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тема 5. Форми і методи наукового пізнання.
Структура і рівні наукового пізнання: загальна характеристика.
Сутність багаторівневої концепції методологічного знання.
Форми і методи емпіричного рівня наукового пізнання.
Основні вимоги до збору, обробки та інтерпретації наукових фактів.
Форми і методи теоретичного рівня наукового пізнання.
Концепція і теорія як форми наукового пізнання. Функції теорії.
Проблема рівнів наукового пізнання в сучасній методології науки.
Особливості методологічних штудій у некласичній філософії.
Тема 6. Епістемологічний портрет постнекласичної науки.
Епістемологічний портрет науки на зламі тисячоліть.
Сутність постнеклсичної наукової раціональності.
Тотожність та відмінність постмодерністського та постнекласичного розуміння
науки.
Взаємозв’язок наукових та позанаукових форм пізнання.
Основні проблеми розвитку постнекласичної науки.
Пізнавальна цінність наукової дискусії.
Синергетична методологія в природничих, соціальних та гуманітарних науках.
Еволюція синергетичної парадигми.
Антропний принцип та його значення для сучасного світорозуміння.

Тема 7. Творчість як конструктивний спосіб пізнання.
1. Пізнання як відображення і пізнання як творчість.
2. Співвідношення раціонального та ірраціонального у творчому процесі.
3. Психологічні особливості творчої особистості.
4. Технології навчання творчому мисленню.
5. Свобода творчості і драма творця.
6. Пізнавальна цінність наукової дискусії.
7. Роль інтуїції та фантазії в творчому процесі.
8. Діалектика конвергентного та дивергентного мислення у творчому процесі.
9. Особливості дитячої творчості.
10.Сутність та роль латерального мислення у творчому процесі.
Написання рефератів та тез доповіді має на меті виробити у студентів
навички самостійної розробки обраних ними наукових тем, безпосередньої
роботи з текстами крізь призму досліджуваної проблематики. Разом з тим,
написання реферату передбачає викладення студентами своїх власних думок і
свого особистого бачення обраної проблеми та шляхів її розв’язання.
№
з/п
1
2

3
4
5

6
7

Назва теми
Змістовий модуль 1.
В контексті теми 1 студенти, використовуючи рекомендовану літературу,
повинні самостійно опрацювати першоджерела за заявленою тематикою.
В контексті теми 2 студенти, використовуючи рекомендовану літературу,
повинні самостійно опрацювати першоджерела за заявленою тематикою.
Змістовий модуль 2.
В контексті теми 3студенти, використовуючи рекомендовану літературу,
повинні самостійно опрацювати першоджерела за заявленою тематикою.
В контексті теми 4 студенти, використовуючи рекомендовану літературу,
повинні самостійно опрацювати першоджерела за заявленою тематикою.
В контексті теми 5 студенти, використовуючи рекомендовану літературу,
повинні самостійно опрацювати першоджерела за заявленою тематикою.
Змістовий модуль 3.
В контексті теми 6 студенти, використовуючи рекомендовану літературу,
повинні самостійно опрацювати першоджерела за заявленою тематикою.
В контексті теми 7 студенти, використовуючи рекомендовану літературу,
повинні самостійно опрацювати першоджерела за заявленою тематикою.
Разом

Кількість
годин
5

Бали
10

2

5

3

5

14

15

4

5

6

5

4

5

8

10

6

5

2

5

27

35

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в електронному
вигляді або з використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань
студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу
змістового модуля.
6.3

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі
методи:
6.4

- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне
опитування, співбесіда, залік. Методи письмового контролю: модульне
письмове тестування; підсумкове письмове тестування, реферат.
- Комп’ютерного контролю: тестові програми.
- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання,
самоаналіз.
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях,
під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог:
- систематичність відвідування занять;
- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;
- повний обсяг їх виконання;
- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;
- самостійність виконання;
- творчий підхід у виконанні завдань;
- ініціативність у навчальній діяльності;
- виконання тестових завдань.
6.5

Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю
1. Що вивчає гносеологія?
2. Чим характеризується «об’єктивістсько-реалістична гносеологічна
модель»?
3. Що вивчає епістемологія?
4. Надайте дефініцію поняття «суб’єкт пізнання».
5. В чому полягає активність суб’єкта пізнання?
6. Визначте зміст поняття «об’єкт пізнання».
7. Як співвідносяться поняття «об’єкт» та «предмет» пізнання?
8. Сформулюйте «принцип довіри суб’єкту пізнання».
9. Надайте визначення понять «знання» і «пізнання».
10. Наведіть приклади позитивних аспектів незнання.
11. В чому полягає сутність «просвітницького невігластва»?
12. Чим відрізняється розсудливий рівень пізнання від розумного?
13. Надайте визначення поняття істина.
14. Які концепції істини вам відомі?
15. Як визначається «омана»?
16. В чому полягає сутність співвідношення понять «істинність» і
«правильність»?
17.Які існують форми пізнання? В чому полягає специфіка наукового
пізнання?
18. Надайте визначення науки.
19. Що означає слово «раціональність»?
20. Які існують критерії раціональності?
21. Які принципи раціонального пізнання виокремлював С.Б. Кримський?
22. Що таке «соціальний інститут»? Що таке «інституціалізація»?
23. Які Ви знаєте структурні складові соціального інституту науки?

24. У яких формах відбувається інституціалізація науки?
25. Чим відрізняється передінституціональний стан науки від
інституціонального?
26. Що саме надає підстави стверджувати, що наука – це продукт
новоєвропейської культури?
27. У чому полягає протиріччя між академічною та відомчою наукою?
28. Назвіть основні «наукові революції»? Коли і за яких обставин вони
відбувались?
29. Охарактеризуйте класичну, некласичну та постнекласичну стадії еволюції
науки.
30. Як змінювалось розуміння співвідношення об’єкта і суб’єкта пізнання
при переході від класики до некласики і далі – до постнекласики?
31. Надайте визначення методу. Чим метод відрізняється від методології?
32. В чому полягають основні відмінності філософських та наукових
методів?
33. Назвіть основні парадигми філософування. Які методи вони
застосовують?
34. Надайте визначення діалектики, назвіть її історичні форми.
35. Наведіть суттєві ознаки закону. Розкрийте зміст законів діалектики.
36. Що означає поняття «принцип»? Назвіть принципи діалектики як
методології пізнання.
37. З яких методологічних положень складається принцип історизму?
38. Охарактеризуйте зміст категорій діалектики.
39. Наведіть істотні характеристики категорії «сутність».
40. Поясніть взаємовідношення категорій «можливість – дійсність».
41. Наведіть позитивні та негативні складові метафізики.
42. У чому полягає сутність софістики?
43.Надайте визначення еклектики, вкажіть її різновиди
44. За якими критеріями поділяють методи наукового пізнання?
45.Назвіть види наукових досліджень.
46. Назвіть загальнонаукові підходи і методи дослідження.
47. Які методи слід віднести до частково-наукових?
48. Охарактеризуйте дисциплінарні та міждисциплінарні методи, що
поширені у Вашій професійній діяльності?
49. Назвіть форми і методи емпіричного рівня пізнання.
50. В чому полягають особливості теоретичного рівня пізнання?
51.Що таке ідея?
52.Надайте характеристику проблеми як однієї з форм наукового пізнання.
53.Порівняйте концепцію та теорію.
54.Чому експіримент вважають «активним» методом пізнання?
55.Що таке абстрагування?
56.Сутність аналізу як методу пізнання.
57.Надайте характеристику аналогії та індукції як методам пізнання.
58.У В чому полягають відмінності між класичною, некласичною,
постнекласичною науковою раціональністю?

59.Назвіть основні особливості постнекласичної науки. Якими
соціокультурними чинниками обумовлена їхня поява?
60.Назвіть основні принципи синергетики.
61.В чому полягає креативний смисл синергетичного принципу
самоорганізації систем?
62.До яких систем доцільно застосовувати синергетичну методологію, а до
яких – ні?
63.Як співвідносяться діалектика та синергетика?
64.Охарактеризуйте діатропічний, фрактальний голографічний підходи.
65.В чому полягає різниця між «слабким» та «сильним» варіантами
антропного принципу.
66. Надайте визначення поняття «творчість».
67.Назвіть фази творчого процесу.
68.У чому сутність інсайту?
69.У чому полягає роль інтуїції у творчому акті?
70.Дайте характеристику конвергентному мисленню.
71.Сутність дивергентного мислення.
72.З’ясуйте істотні ознаки латерального мислення.
73.Яка роль фантазії при розв’язанні творчих завдань?
74.Чим відрізняється особистість від індивідуальності?
75.Назвіть рівні розвитку здібностей людини.
76. В чому полягає сутність обдарованості?
77. Назвіть істотні ознаки майстерності.
78.Надайте характеристику стратегії творчого пошуку.
79.Розшифруйте абревіатуру КАРУС
Шкала відповідності оцінок

6.6

Оцінка за
Рейтингова
стобальною
оцінка
шкалою
A

90 – 100 балів

B

82-89 балів

C

75-81 балів

D

69-74 балів

E

60-68 балів

FX

35-59 балів

F

1-34 балів

Значення оцінки
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового
матеріалу з можливими незначними недоліками
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах
обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю
помилок
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю
недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної
діяльності
Достатньо – мінімально можливий допустимийрівень знань (умінь)
Незадовільно
з
можливістю
повторного
складання –
незадовільний
рівень
знань,
з
можливістю
повторного
перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що
вимагає повторного вивчення дисципліни

Практичні
заняття
(теми, бали)

Самостійна
робота

Поточний
контроль
(вид, бали)
Семестровий
контроль

.

Самості
йна
робота
до
першої
теми
(5 балів)
Самостійн
а робота
до другої
теми
(5 балів)

МКР 1 (25 балів)
Самостійн
а робота
до третьої
теми
(5 балів)
Самостійн
а робота
до
четвертої
теми
(5 балів)
Самостійн
а робота
до п’ятої
теми
(5 балів)

МКР 2 (25 балів)

Екзамен
Самостійна
робота до
сьомої теми
(5 балів)

Тема 7. Творчість як
конструктивний спосіб
пізнання (1 бал)

5

Творчість як
конструктивний
спосіб пізнання
(1+10 балів)

4

Теми 6. Епістемологічний
портрет постнекласичної науки
(1 бал)

Змістовий модуль 2. (109 балів)

Епістемологічний
портрет
постнекласичної
науки 2+20 балів)

Тема 5. Форми і методи
наукового пізнання (1 бал)

Тема 4. Методологія пізнання.
Основні філософські методи
(1 бал)

Тема 3 Наука як тип
раціональності та соціальний
інститут (1 бал)

Тема 2. Знання та істина в
гносеології (1 бал)

3

Форми і методи
наукового пізнання
2+20 балів)

Тема 4. Методологія
пізнання. Основні
філософські методи
2+20 балів)

Знання та істина в
гносеології
(1+10 балів)

Змістовий модуль 1.
(82 бали)
1
2

Наука як тип
раціональності та
соціальний інститут
(2+20 балів)

Знання та істина в
гносеології
(1+10 балів)

Семінарські
заняття
(теми, бали)

Тема 1. Сутність і структура
пізнавального процесу (2 бали)

Лекції
(теми, бали)

Сутність і структура
пізнавального
процесу (1+10 балів)

Модулі
(назви, бали)
Теми

Сутність і структура
пізнавального
процесу (1+10 балів)

7. Навчально-методична картка дисципліни
Разом: 90 год., із них: лекції – 16 год., семінарські заняття – 4 год., практичні заняття – 22 год.,
самостійна робота – 27 год., модуль. контр. – 6 год., семестр. контр. - 15 год.
Змістовий модуль 3.
(70 балів)
6
7

Самостійна
робота до
восьмої теми
(5 балів)

МКР 3(25 балів)

8. Рекомендовані джерела
Основні (базові)
1. Бучин О.П. Гносеологія: Навчально-методичний посібник / О.П. Бучин;
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин: НДУ
ім. М. Гоголя, 2006. – 55 с.
2. Гносеологія, епістемологія і методологія науки (навчально-методичний
посібник для аспірантів та здобувачів) / Автори-укладачі: Додонова В.І., Додонов
Р.О. – Вінниця: ДонНУ, 2015. – 131 с.
3. Ильин В.В. Теория познания: Введение. Общие проблемы. Изд. 3-е. – М.:
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 168 с.
4. Кохановский В.П. Философия науки: учебное пособие / В.П. Кохановский,
В.И. Пржиленский, Е.А. Сергодеева. – Изд. 2-е. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д:
Изд. Центр «МарТ», 2006. – 496 с.
5. Микешина Л.А. Философия науки: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: Издательский дом Международного университета в Москве, 2006. –
440с.
6. Петрушенко В.Л. Епістемологія як філософська теорія пізнання /
В.Л. Петрушенко. – Львів, 2000.
7. Петрушенко В.Л. Філософія: навч. посібн. (в 2-х част.) / В.Л. Петрушенко.
– Львів: Новий світ-2000, 2011. – 647с.
8. Пазенок В.С. Філософія: Навчальний посібник для студентів вищих
навчальних закладів / В.С. Пазенок. – К.: Академвидав, 2008. – 280 с.
9. Философия: учеб./ А.В. Аполлонов, В.В. Васильев, Ф.И. Гиренок и др.; под
ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Разина. – 6-е изд. переб и доп. – М.:
Проспект, 2009. - 672с.
10. Філософія: Навчальний посібник для студентів і аспірантів вищих
навчальних закладів / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко,
В.П. Розумний та інш.; за ред. І.Ф. Надольного. – 3-є вид. стер. – К: Вікар, 2002. –
516 с.
11. Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи. Навчальний
посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.П. Андрущенко,
Г.І. Волинка, Н.Г. Мозгова та ін.; за ред. Г.І. Волинки. – Київ: Каравела, 2009. –
368 с.
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