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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітній 
ступінь 

Характеристика навчальної дисципліни 

Денна форма  
навчання 

Заочна форма  
навчання 

 
 
Кількість кредитів 3 

Галузь знань 
01 Освіта / 
Педагогіка 

Вибіркова   

Модулів – 2 
 

Спеціальність : 
011 Освітні, 

педагогічні науки 
 

Рік підготовки 

Змістових модулів - 
4 

1-й  

Семестр 

2-й  
Лекції 

Загальна кількість 
годин – 90 
 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 6 
самостійної  
роботи – 12 
 
 
 
 
 

Освітній ступінь: 
магістр 

20 год.  

Практичні, семінарські 
10 год  
лабораторні 
-  
Самостійна робота 
    60  год  
Вид контролю: залік 

Передумови вивчення дисципліни: «Філософія», «Теорія і практика вищої 
професійної освіти в Україні», «Психологія вищої школи», «Технологія та організація 
наукових досліджень в освіті»; «Педагогіка вищої школи» 
 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є здобуття студентами знань з філософії та методології 
науки: філософські засади науки, їх місце в системі підвалин наукового пізнання; ідеали та норми 
наукового дослідження, їх перебудова в процесі наукового розвитку; типи наукової 
раціональності, їх зміну під час глобальних наукових революцій; методологічні моделі форм 
наукового дослідження та структури наукового знання 

Визначені освітньою програмою компетентності: 
Інтегральна компетентність: здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у 

сфері освітніх, педагогічних наук та у процесі навчання, що передбачає проведення 
досліджень, здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК-2. Здатність до абстрактного та критичного мислення, аналізу та синтезу, до 

розуміння причинно-наслідкових зв'язків у предметній галузі  
ЗК-7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК-11. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 



Фахові компетентності (ФК) 
ФК-14. Здатність знаходити, інтерпретувати, критично аналізувати та 

використовувати джерела інформації в сфері професійної діяльності. 

 3. Очікувані результати навчання 
Програмні результати навчання 

ПРН 1. Критично осмислювати історичні й сучасні тенденції розвитку вищої освіти в 
Україні та світі; теоретичні завдання і практичні проблеми у професійній педагогічній 
діяльності з метою організації освітнього простору, розвитку особистого досвіду та 
майстерності. 

ПРН 5. Знати і розуміти основні категорії методології науки, закони наукового пізнання, 
планувати, організовувати і проводити експериментальні дослідження з дотриманням 
норм академічної доброчесності, створювати і керувати програмами/проєктами, 
використовувати сучасні методи дослідження, обробляти емпіричні результати, 
аргументувати висновки, презентувати результати дослідження. 

 
4. Програма навчальної дисципліни 

Концептуальні засади філософії і методології науки 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Філософія науки: генезис і тенденції розвитку 

 
Тема 1. Філософський аналіз сутності науки 

Філософія науки як галузь філософського знання. Філософські проблеми науки та їх 
систематизація. Феномен науки у структурі філософії науки. Основні тенденції розвитку філософії 
науки. . Генезис наукового знання. Наука - цілісна соціальна система. Наука як феномен культури. 

 
Тема 2. Філософсько-методологічні моделі розвитку науки 

Концепція зростання наукового знання К.Поппера. Теорія наукових революцій Т.Куна. 
Методологія науково-дослідницьких програм І.Лакатоса. Еволюціоністська концепція розвитку 
наукового знання С.Тулміна. Антиметодологічна теорія картини наукового пізнання 
П.Фейєрабенда. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Тенденції розвитку наукового знання 

Тема 3. Логічна структура науки 
Наукове знання, його мова і особливості. Об’єкт, даний у мисленні; діяльність суб’єкта, 

спрямована на об’єкт; результат цієї діяльності - форми мислі, в яких виступає об’єкт. Структура 
та характер критеріїв науковості знання. Структурні елементи науки. Ідеали і норми наукового 
пізнання. Наукові картини світу. Філософські основи. 

 
Тема 4. Динаміка науки: закономірності і тенденції розвитку наукового знання 

Глобальні наукові революції і зміна історичних типів раціональності. Класичний ідеал 
раціональності і його втілення в історичному типі раціональності класичної науки. Виявлення 
обмеженості класичного ідеалу раціональності під час наукової революції початку ХХ століття і 
становлення постнекласичної науки. Зміна засад розуміння реальності в сучасній науковій картині 
світу: від незмінності до глобального еволюціонізму. 

 
Проблеми сучасної філософії та методології науки 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Методологія наукового дослідження 
Тема 5. Методологічний арсенал науки 
Нормативний характер методологічних принципів науки. Загальнонаукові методологічні 

принципи як вимоги до наукової теорії. Вимога перевірюваності або принцип спостережуваності. 
Вимога максимальної загальності теорії або її пояснювальної сили. Вимога передбачувальної сили 
теорії. Вимога принципової простоти теорії. 

 
Тема 6. Емпіричне і теоретичне в науковому дослідженні. Суб’єкт, об’єкт, предмет 

наукового дослідження 



Теоретична модель і теоретичний закон. Математичний апарат та його інтерпретації 
(емпірична і семантична). Абстрактні об’єкти теорії і абстрактні об'єкти картини світу і процедури 
їхньої побудови (ідеалізація, конструювання). Методи утворення теоретичних понять. 
Співвідношення абстрактних об'єктів і теоретичних понять з теоретичними термінами (значення і 
смисл терміну). Типи наукових теорій і методологічні моделі їхньої структури. Фундаментальні та 
спеціальні теоретичні схеми. Ідеалізовані абстрактні об'єкти теоретичних схем та абстрактні 
об'єкти емпіричних схем. 

Експеримент і данні спостереження. Процедури переходу до емпіричних залежностей і 
наукових фактів Теоретична навантаженість наукового факту.  

Процедури переходу від даних спостереження і експерименту до наукових фактів і 
залежностей. Емпіричні схеми як необхідний посередник між теоретичною схемою і дослідом.  

Суб’єкт, об’єкт, предмет наукового дослідження 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Традиції та інновації в розвиту науки 
Тема 7. Філософські засади наукових картин світу 
Причинність і необхідність в класичній фізиці: лапласівський детермінізм і динамічні 

закони. Ймовірнісна причинність в некласичній науці: статистичні закони як зв'язок необхідного і 
випадкового. Проблеми причинності в постнекласичній науці: ситуації біфуркації як ситуації 
формування причини.  

Проблема скінченності і нескінченності простору і часу в контексті космологічних уявлень 
: класичних (Н'ютон), релятивістських (Ейнштейн, Фрідман), сучасних (Вайнберг, Лінде). 

Проблема незворотності часу в класичній, некласичній, постнекласичній фізиці. Специфіка 
біологічного часу як внутрішнього часу живих систем. 

 
Тема 8. Філософія природознавства 
Об’єктивні основи і форми взаємозв’язку філософії і природознавства. Філософські 

проблеми фізики. Деякі філософські проблеми математики. Філософія і кібернетика. Роль 
комп'ютерної революції у розвитку нелінійного природознавства. Співвідношення аналітичних і 
обчислювальних методів в рішенні нелінійних рівнянь. Застосування нових математичних методів 
(ітераційні процедури, фрактальна геометрія і т.ін.) і зміна ідеалів і норм пізнавальної діяльності. 
Переоцінка ролі фундаментальних теорій у нелінійному природознавстві 

 
Тема 9. Проблема істини 
Практичність та істинність знання. Людина і істина як міри речей. Об’єктивна: абсолютна, 

відносна істина. Конкретність істини. Релятивність і абсолютність. Істина і цінності. Розум як 
опосередкованість зв’язку суб’єкта і об’єкта. Інтуїція як безпосередність зв’язку суб’єкта і об’єкта. 

Феноменологічна критика тези натуралістичної епістемології У.Куайна: “онтологія – 
продукт процесу пізнання”  

Аналіз тези (У.Селларс, Л.Лаудан): “Гносеологічна обумовленість онтологічного як 
наслідок визнання теоретичної навантаженості фактів”. 

 
Тема 10. Факт як універсальна форма наукового знання 
Знання як необхідний елемент цілеспрямованої життєдіяльності. Імперативні та 

праксіологічні форми уявлення. 
Відмінність цілеспрямування діяльності та процесу зміни цілеспрямувань. Метафізико-

абстрактна форма рецептурного знання. 
Принцип єдності природи та експерименту (Дьюї). Випробування природи з наміром 

(Ф.Бекон, І.Кант). Проблема першого наміру і концепція вроджених ідей (Р.Декарт, І.Кант). 
Протокольні висловлювання (неопозитивізм). Ознаки. Процедура порівняння ознак. 

Знання властивості. Закономірність і закон. Наукова форма факту. 
 
Тема 11. Наука як теоретична форма знання 
Система знання. Принципи. Іманентні та зовнішні підстави теорії. Проблема існування 

об’єкта теорії. Логічна структура.  
Порівняння систем знання як емпірично даної реальності. Теза Дюгема-Куайна та межі її 

прийнятності. Теорія як обґрунтування онтологічного статусу фактів (У.Куайн). 
Рекурентність як формування множинності систем знання. 



Визначення понять “підстава” і “достатня підстава”. Гносеологічний зміст поняття 
“достатня підстава”. 

Про джерела припущень в процесі обґрунтування. Індуктивістська та дедуктивістська 
концепції обґрунтування. Доведення і обґрунтування. 

 
Тема 12. Проблема як форма наукового знання. 
Питання, проблема, задача як форми усвідомлення незнання. Усвідомлена суперечність як 

заперечення власного існування. Екзистенційна неприйнятність суперечностей. Інтелектуальність. 
Знання. Обґрунтована система знання та її основоположення. Онтологічні, гносеологічні, 

методологічні основоположення. Цілеспрямована зміна основоположень. Рефлексія. 
Цілеспрямовано здійснювана рефлексія. Рефлексія як метод. Раціональна рефлексія. 
Реконструктивна рефлексія. 

Вирішення наукових проблем як функція суспільно організованої пізнавальної діяльності. 
Концепція подолання несумірності на підставі обґрунтування фактуально-теоретичної 
обумовленості наукового знання. 

Єдність проблем як когнітивна підстава єдності знання. Дотичність природничо-наукових, 
гуманітарних, культурних проблем. 

 
Тема 13. Трансформація епістемологічних концепцій.  
Фундаменталізм рефлексуючих концепцій. Об’єкт пізнання як об’єктивне існування. 

Вирізнення проблем дослідження від проблем доведення. Проблема обґрунтування. Натуралізм і 
феноменологізм. Трансценденталізм. Проблема не спостережуваних існувань. Концепція 
панпрактицизму (Е.В.Ільєнков). 

Фундаменталізм конструктивістських концепцій. Об’єкт пізнання як конструкт діяльності 
суб’єкта. Закономірність і апріорність форм пізнання. Закон як феномен. Невід’ємність предмета 
від контексту. Когнітивна конструкція і мовна реальність. 

Індивідуальність суб’єкта та інтерпретативістські концепції. Відмінності соліпсизму 
Берклі і Фіхте. Теза про єдність онтології, методології, гносеології. Релятивізм і міфологізована 
наука. Прозорість “Я”, що розуміє. Визначення онтологічного статусу об’єктів як результат 
пізнання. 

Прагматистські концепції. Заміна дихотомії “знаю – незнаю” на “віра – сумнів”. Уявлення 
про предмет і практичні наслідки активності суб’єкта Поняття про речі як поняття про дії (Ч.Пірс). 
Фактуальність і процедура вибору (В.Джеймс). “Довгострокова” і “короткотермінова” істина 
(С.Гаак). 

 
Тема 14. Суспільство і науково-пізнавальна діяльність. 
Відокремлення громадянського суспільства від прийняття рішень з початком науково-

технічного прогресу. Відчуження прийняття технологічних рішень від науково-пізнавальної 
діяльності.  

Колективізація науково-пізнавальної діяльності і індивідуалізоване привласнення 
здобутків науки. Абстрактна раціональність методологічного відношення до дійсності. Відчужена 

раціональність. Цивілізація і ситуація постмодерну.



5. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістовних 
модулів і тем 

 
 
 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

Модуль 1. 
 
 

Концептуальні засади філософії та методології науки 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Філософія науки: генезис і тенденції розвитку 

 
Тема 1. 

Філософський аналіз 
сутності науки 

 
2 
 

2 
          

Тема 2. 
Філософсько-
методологічні моделі 
розвитку науки 

 

2 2 

          

Разом за 
змістовим модулем 4 4 

          

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Тенденції розвитку наукового знання 
 

Тема 3. Логічна 
структура науки 

4 2 2          

Тема 4. Динаміка 
науки: 
закономірності і 
тенденції розвитку 
наукового знання 

12 2 2   8       

Разом за змістовим 
модулем 

16 4 4   8       

Проблеми сучасної філософії та методології науки 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Методологія наукового дослідження 

 
 

Тема 5. 
Методологічний 
арсенал науки 

 
4 
 

2 2          

Тема 6. 
Емпіричне і 
теоретичне в 
науковому 
дослідженні. Суб’єкт, 
об’єкт, предмет 
наукового 
дослідження 

 

12 2 2   8       

Разом за 
змістовим модулем 

16 4 4   8       



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Традиції та інновації в розвитку науки 
Тема 7. 

Філософські засади 
наукових картин 
світу 

12 2 2   8       

Тема 8. 
Філософія 
природознавства 

 
8 
 

    8       

Тема 9. 
Проблема істини 

 

10 2    8       

Тема 10. Факт 
як універсальна 
форма наукового 
знання 

4     4       

Тема 11. 
Наука і теоретична 
форма знання 

4     4       

Тема 12. 
Проблема як форма 
наукового знання 

6 2    4       

Тема 13. 
Трансформація 
епістемологічних 
концепцій 

8     8       

Тема 14. 
Суспільство і 
науково-пізнавальна 
діяльність 

2 2           

Разом за  
змістовим  
модулем  

 
54 
 

 
8 
 

2 
 
 
 

 
 
 

44 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

МОДУЛЬ 2 

ІНДЗ 
 
 
 

           

Усього годин 90 20 10   60       

 
 

6. Теми практичних занять 
№ з/п Назва теми Кількість годин 

1. Динаміка науки: закономірності і тенденції розвитку наукового 
знання. 

2 

2. Логічна структура науки 2 

3. Методологічний арсенал науки 
 

2 

4. Емпіричне і теоретичне в науковому дослідженні. Суб’єкт, об’єкт, 
предмет наукового дослідження 

2 

5. Філософські засади наукових картин світу 2 
 Разом 10 



7. Самостійна робота 
 
№ з/п Назва теми Кількість годин 

1. Філософські засади наукових картин світу 8 

2. Динаміка науки: закономірності і тенденції розвитку наукового 
знання 

8 

3. Емпіричне і теоретичне в науковому дослідженні. Суб’єкт, об’єкт, 
предмет наукового дослідження 

8 

4 Філософія природознавства 8 

5 Проблема істини 8 

6 Факт як універсальна форма наукового знання 
 

4 

7 Наука і теоретична форма знання 
 

4 

8 Проблема як форма наукового знання 
 

4 

9 Трансформація епістемологічних концепцій 
 

8 

 Разом 60 

 
8. Індивідуальні завдання (завдання для аудиторної індивідуальної роботи) 

Варіант 1 
1. Наука як суспільний феномен. 
2. Інтерналiстська та екстерналiстська концепція науки. 
3. Внутрішні фактори еволюції науки: ідеали, норми, цінності. 
 

Варіант 2 
1. Наука в системі техногенної цивілізації. 
2. Ґенеза науки. 
3. Поділ концепцій науки на екстерналізм та інтерналізм. 

Варіант 3 
1. Наука як сутнісне явище Нового Часу. 
2. Етика науки. 
3. Наукові програми Демокріта, Платона, Арістотеля. 

Варіант 4 
1. Філософсько-теологічний контекст розвитку наукового мислення в Середні віки. 
2. Наукові картини світу як складова підвалин наукового пізнання. 
3. Глобальні наукові революції і зміна історичних типів наукової раціональності. 

Варіант 5 
1. Філософські засади наукової картини світу (онтологічна складова системи філософських засад 
науки). 
2. Формування поняття науки Нового часу. 
3. Картезіанська концепція науки. 

Варіант 6 
1. Філософські засади наукових картин світу: системність, цілісність, складність як способи 
розуміння єдності багатоманітного у світі. 
2. Проблема методу в філософії Нового часу. 
3. Принципи редукції, верифікації, демаркації в філософії науки. 

Варіант 7 
1. Філософські засади наукових картин світу: причинність і детермінізм. 



2. Синергетика як нове світобачення. 
3. Поняття наукового відкриття в індуктивізмі. Радикальний і поміркований індуктивізм 

Варіант 8 
1. Зміна засад розуміння реальності в сучасній науковій картині світу: віднезмінності до 
глобального еволюціонізму. 
2. Марксистська концепція науки. 
3. Обґрунтування філософії як науки: Г.Гегель. 

Варіант 9 
1. Позитивістська програма перетворення філософії. 
2. Зміна уявлень про співвідношення суб'єкту і об'єкту пізнання при переході від класичної до 
некласичної раціональності. 
3. Обмеження наукової раціональності в контексті розвитку філософії XX ст. 

Варіант 10 
1. Структуралізм як методологія гуманітарного пізнання. 
2. Передумови наукових знань в стародавньому світі. 
3. Багатоманітність форм знання. Наукове і позанаукове знання. 

Варіант 11 
1. Передумови наукових знань в стародавньому світі. 
2. Принципи емпіріокритицизму Р.Авенаріуса: вчення про принципову координацію, принцип 
найменшої витрати сил. 
3. Раціональність в когнітивних і соціальних системах. 

Варіант 12 
1. Наукова раціональність і техніка. 
2. Принцип економії мислення і теорія елементів досвіду Е.Маха. 
3. Структурні компоненти теоретичного пізнання: проблема, гіпотеза, теорія, закон. 

Варіант 13 
1. Історичні типи наукової раціональності: класичний, некласичний, постнекласичний. 
2. Прагматизм: доктрина Ч.С.Пірса концепція В.Джеймса; інструменталізм Дж.Дьюі. Поняття 
«корисність істини». 
3. Структура і функції наукової теорії. 

Варіант 14 
1. Раціональність як спосіб відношення людини до світу. 
2. Логічний атомізм Б.Рассела. Логічний емпіризм Віденського 
кола. 
3. Класична наука. 

Варіант 15 
1. Віртуалістика і феномен клонування в контексті нової парадигми. 
2. Логічний атомізм Б.Рассела. Логічний емпіризм Віденського кола. 
3. Факт як найважливіший елемент емпіричного дослідження. 

Варіант 16 
1. Ідеї російського космізму та їх значення для формування сучасної наукової картини світу. 
2. Критика можливостей гносеології Р.Карнапом. 
3. Некласична наука. 

Варіант 17 
1. Постнекласична наука. 
2. Філософія аналізу» Е.Мура. 
3. Співвідношення фактів і узагальнень в науці. 

Варіант 18 
1. Квантово - релятивіська картина світу. 
2. Аналітична філософія Куайна, Гудмена, Уайта. 
3. Філософія лінгвістичного аналізу. 

Варіант 19 
1. Етапи розвитку філософії науки (позитивізм, емпіріокритицизм, неопозитивізм, 
постпозитивізм). 
2. Концепція історико-гуманітарного знання в герменевтичній філософії Г.Гадамера. 
3. Наукове знання як система, його особливості і структура. 

Варіант 20 



1. Моральні та правові регулятиви розвитку науки. 
2. Феноменологічна філософія науки Е.Гусерля як спроба подолання кризи європейських наук. 
3. Мотиваційний зміст інноваційного процесу в науці. 

 
9. Методи навчання 
МН1–словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 
МН2–практичний метод (практичні заняття); 
МН3–наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 
МН4–робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання реферату); 
МН5–відео метод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 
МН6–самостійна робота (розв’язання завдань); 
МН7–індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти. 
 
10. Методи оцінювання  
МО2–усне або письмове опитування; 
МО4–тестування; 
МО5–командні проєкти; 
МО6–реферати, есе; 
МО7–презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
МО9–захист практичних робіт; 
МО10-залік. 
 

11.Засоби діагностики результатів навчання: 
 
Критерії рейтингового оцінювання набутих студентами знань та вмінь з 

навчального курсу «Філософія та методологія науки» за кредитно-трансферною системою 
оцінюванню підлягають знання студентів, набуті під час засвоєння теоретичного 
навчального матеріалу та вміння їх застосовувати при відповіді на поставлені питання. 
Рейтингове оцінювання здійснюється у балах у відповідності до змісту і обсягу 
навчального матеріалу певної теми. Для успішного рейтингового оцінювання з курсу 
«Філософія та методологія науки» необхідно: 

1. Опрацювання теоретичного матеріалу а) питань, які викладаються під час лекцій; 
б) питань, які виносяться на самостійне вивчення (конспектування); 

2. Стисле письмове виконання завдань, які подаються до кожного семінарського 
заняття. Якщо завдання стосується загальнотеоретичних питань, відповідь має бути 
лаконічною, адекватною запитанню, якщо завдання творче, відповідь має 
складатись не лише з посилань на літературні джерела, а й містити власне 
розуміння студентом даної проблеми. 

3. Під час семінарських та індивідуальних занять студент повинен мати зошит, в 
якому систематично (у відповідності до навчальної програми з філософії та 
методології науки) конспектує теоретичний матеріал до семінарських занять. 

4. На семінарському занятті чи виконуючи індивідуальне завдання студент 
демонструє високий рівень засвоєних знань та набутих вмінь. 

5. Максимальну кількість балів поточного оцінювання за засвоєний навчальний 
матеріал з певної теми студент може отримати у разі виконання вищенаведених 
пунктів 1 – 4 і вона складає 100 балів 

Формою підсумкового контролю є залік. 
 

 
 
 



12. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Сума 
балів за 

100- 
бальною 
шкалою 

Оцінк
а в 

ЄКТС  

Значення 
оцінки ЄКТС 

Критерії оцінювання  Рівень  
компетентності 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

екзамен  залік 
90-100 А відмінно здобувач вищої освіти виявляє 

особливі творчі здібності, вміє 
самостійно здобувати знання, без 
допомоги викладача знаходить і 
опрацьовує необхідну інформацію, 
вміє використовувати набуті знання 
і вміння для прийняття рішень у 
нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує відповіді, 
самостійно розкриває власні 
здібності 

 
 
 
 
 

Високий (творчий) 

 
 
 

 
 

відмінно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зарахо- 
вано 82-89 В добре здобувач вищої освіти вільно 

володіє теоретичним матеріалу, 
застосовує його на практиці, вільно 
розв'язує вправи і задачі у 
стандартних ситуаціях, самостійно 
виправляє допущені помилки, 
кількість яких незначна  

 
 
 
 
 
 
 
 

Достатній 
(конструктивно-

варіативний)  

 
 
 
 
 
 
 
 

добре 74-81 С добре здобувач вищої освіти вміє 
зіставляти, узагальнювати, 
систематизувати інформацію під 
керівництвом викладача, загалом 
самостійно застосовувати її на 
практиці; контролювати власну 
діяльність; виправляти помилки, з-
поміж яких є суттєві, добирати 
аргументи для підтвердження думок  

64-73 D задовільно здобувач вищої освіти відтворює 
значну частину теоретичного 
матеріалу, виявляє знання і 
розуміння основних положень, за 
допомогою викладача може 
аналізувати навчальний матеріал, 
виправляти помилки, з-поміж яких є 
значна кількість суттєвих  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Середній 
(репродуктивний)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задовіль-но 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зарахо-
вано 

60-63 E задовільно здобувач вищої освіти володіє 
навчальним матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, значну 
частину його відтворює на 
репродуктивному рівні  

35-59 FX незадовільно 
з можливістю 

повторного 
складання 

семестрового 
контролю  

здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні окремих 
фрагментів, що становлять незначну 
частину навчального матеріалу  

 
 
 
 

Низький 
(рецептивно-

продуктивний)  

 
 
 
 
 
незадовільн

о 

 
 
 
 

не 
зарахова-

но 1-34 F незадовільно 
з 

обов'язковим 
повторним 
вивченням 

здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні елементарного 
розпізнання і відтворення окремих 
фактів, елементів, об'єктів  



дисципліни 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок 
(балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та 
підсумкове оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять 
та самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за практичну діяльність; 
оцінка за ІНДЗ.  

13. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 
 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Сума 

 

Змістовий 
модуль 1 

 
Змістовий 
модуль 2 

 

 
Змістовий 
модуль 3 

 

 
Змістовий 
модуль 4 

 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

 
 

Т13 Т14   

5 7,5 7,5 5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5  100 

 
Т1 – усне опитування, перевірка конспекту. 
Т2 – перевірка презентацій, усне опитування, конспектування першоджерел, перевірка конспекту.  
Т3 - усне опитування, перевірка конспекту. 
Т4 - усне опитування, конспектування першоджерел, перевірка завдань для індивідуальної роботи. 
Т5 - робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування), усне 
опитування, перевірка презентацій. 
Т6 - усне опитування, перевірка конспекту. 
Т7  – перевірка презентацій, усне опитування, написання рефератів.  
Т8 – усне опитування, конспектування першоджерел, перевірка конспекту. 
Т9 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування), усне 
опитування. 
Т10 – усне опитування, перевірка конспекту. 
Т11 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування), усне 
опитування, перевірка презентацій. 
Т12 –  робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування), усне 
опитування, перевірка презентацій. 
Т13 – усне опитування, конспектування першоджерел, перевірка завдань для індивідуальної 
роботи. 
Т14 – усне опитування, конспектування першоджерел, перевірка завдань для індивідуальної 
роботи. 
 

14. Методичне забезпечення 
1. Робоча програма навчальної дисципліни. 
2. Силабус. 
3. Навчальні посібники. 
4. Освітній контент: 
- Опорні конспекти лекцій; 
- Методичні рекомендації для проведення практичних занять; 
- Методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти; 
- Пакети завдань для контрольних заходів. 
5. Візуальний супровід дисципліни. 



 
15. Рекомендована література 

Основна 
 

1. Будко В.В. Философия науки: учебное пособие / В. В. Будко .− Харьков : Консул, 
2005. – 268 с. 

2. Горохов В. Г. Основы философии техники и технических наук / В. Г. Горохов. – 
М. : Гардарики, 2007. – 336 с. 

3. Б.Н. Джегутанов, В.И. Стрельченко, В.В. Балахонский, Т.Н. Хон. История и 
философия науки : учебное пособие для аспирантов – СПб. : ”Питер”, 2006. – 368 с. 

4. Гришунин С. И. Философия науки. Основные концепции и проблемы : 
учебное пособие / С.И. Гришунин. – М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 224 с.  

5. Добронравова І. С. Філософія і методологія науки: підручник / І.С. Добронравова, 
Л. І. Сидоренко. – К. : Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2008. – 
223 с.  

6. Історія філософії : Підручник для вищої школи. – Х. : Прапор, 2003. – 768 с. 
7. История и философия науки / Под ред. А. С. Мамзина. – СПб. : Питер, 2008. – 304 

с. 
8. История и философия науки (Философия науки) / Под ред. Ю. Крянева, Л. 

Моториной. – М. : Альфа-М; Инфра-М, 2011. – 416 с. 
9. История информатики и философия информационной реальності :  учеб. пос. для 

ВУЗов / Под ред. Р. М. Юсупова, В. П. Котенко. – М. : Академический проект, 2007. – 429 
с. 

10. Кохановский В. П. Основы философии науки : учебное пособие для аспирантов / 
В. П. Кохановский, Т. Г. Лешкевич, Т. П. Матяш., Т. Б. Фатхи. – Ростов-на-Дону : Феникс, 
2006.– 603 с. 

11.  Конверський А. Є. Основи методології та організації наукових досліджень [Текст]: 
Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. – 
К. : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с. 

12. Кремінь В.Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: підручник / В.Г. Кремінь, В.В. 
Ільїн. ⌐  К. : Книга, 2005.  – 528 с. 

13. Катренко А.В. Системний аналіз об&apos;єктів та процесів комп&apos;ютеризації: 
навчальний посібник / А. В. Катренко. – Львів : Науковий світ – 2000. –424 с. 

14. Ладанюк А.П. Основи системного аналізу: навчальний посібник /А.П. Ладанюк. – 
Вінниця : Нова книга, 2004 – 176 с. 

15.  Лебедев С. А. Философия науки : учеб. пос. для ВУЗов / С. А. Лебедев. – М. : 
Академический проект, 2006. – 736 с. 

16.  Липкин А.И. Философия науки / А.И. Липкин. – М. : Эксмо, 2007. –608 с. 
17.  Микешина Л. А. Философия науки/ Л. А. Микешина. – М. : Прогресс-Традиція : 

МПСИ : ФЛИНТА, 2005. – 464 с. 
18.  Мельник В. П. Філософія. Наука. Техніка: Методолого-світоглядний аналіз / 

В.П.Мельник. – Львів : Вид-во Львівськ. Політехніки, 2016. 
19. Петрушенко В. Л. Філософія і методологія науки. Навч. посібн. [Текст] / 

В. Л. Петрушенко. – Львів : Вид-во Львівськ. політехніки, 2016. – 181с. 
20.  Степин В. С., Горохов В. Г., Розов М. А. Философия науки и техники/ В. С . 

Степин, В. Г. Горохов, М. А Розов. – М : Гардарики, 1996. – 214 с. 
21.  Цехмистро И. З. Холистическая философия науки / И. З. Цехмистро – Сумы : ВТД 

„Університетська книга”,  2002. – 364 с. 
22.  Штанько В.И. Философия и методология науки : учебное пособие  для 

аспирантов естественнонаучных и технических спеціальностей / В. И. Штанько  – Харьков 
: ХНУРЕ, 2002. – 292 с. 

Додаткова література 



1. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та 
пріоритети поширення середмолодих вчених : кол. моногр. / за заг. ред. Н.Г. Сорокіної, 
А.Є. Артюхова, І.О. Дегтярьової. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 169 с. 

2. Габович А. Г. Основи наукових досліджень [Текст]: Підручник / А. Г. Габович, С. 
М. Головань, В. В. Домарев, В. С. Орленко, В. О. Хорошко, Д. В. Чирков – К. : ДУІКТ, 
2007 – 173 с. 

3. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень [Текст] : Навчальний посібник / А. 
М. Єріна, В. Б. Захожай, Д. Л. Єрін. – Центр навчальної літератури, 2004. – 212 с 

4. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень [Текст]: Навчальний посібник / В. В. 
Ковальчук, Л. М. Моїсеєв. – 3-е вид., перероб. і допов. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 
240 с. 

5. Колесников О. В. Основи наукових досліджень. Навч. посіб. / О. В. Колесников. – 
К. : Центр учбової літератури, 2011. – 144 с. 

6. Мертон Р.  Социальная теория и социальная структура / Р. Мертон . – М. : АСТ 
Москва, 2006. – 880 с. 

7. Мочалов И.И., Оноприенко В.И. В.И. Вернадский: Наука. Философия. Человек. 
Кн.I. Наука в исторических и социальных контекстах. / И.И.  Мочалов, В.И. Оноприенко. 
− М.: − ИИЕТ им. С.И. Вавилова РАН, 2008. − 408 с. 

8. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. / за ред. А. Є. 
Конверського. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.  

9. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі [Текст]: 
Навч. посібник / І. П’ятницька-Позднякова. – К. : [б. в.], 2003. – 116 с.  

10.  Пилипчук, М. І. Основи наукових досліджень : Підруч. / М. І. Пилипчук, А. С. 
Григор`єв, В. В. Шостак. – К. : Знання, 2007. – 270 с. 

11. Рассел Б. Человеческое познание. Его сфера и границы/ Б. Рассел  – М. :  
Институт общегуманитарных исследований, 2001. – 560 с. 

12. Ратніков В.С. Основи філософії науки і філософії техніки: навчальний посібник. 
Вінниця: ВНТУ, 2012. – 291 с 

13. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы: ученик для аспирантов и 
соискателей ученой степени кандидата наук. М : Гардарики, 2006. – 384 с.  

14. Цехмістрова Г. С. Методи та техніка наукових досліджень: Навч посіб. / Г. С. 
Цехмістрова. – К. : Либідь, 2005. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uadocs. 
exdat/docs/index-1638/html?page=5) 

15. Філософія та методологія науки: підручник / Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. 
Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. –223 с.  

16. Філософія науки: підручник / Добронравова І.С., Сидоренко Л.І., Чуйко В.Л. та ін. 
Київ: ВПЦ «Київський університет», 2018. –255 с.  

17. Філософія науки. Навчальний посібник / Сторожук С.В., Гоян І.М., Данилова Т.В., 
Матвієнко І.С. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2017. –588 с.  

18.  Філософія науки: навчальний посібник: [Електронне видання] / Кузь О.М., 
Чешко В.Ф. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. 172 с.  

19.  Хостантинов В.О. Філософія науки: курс лекцій. Миколаїв: МНАУ, 2017. –188 с.  
 

Інформаційні (інтернет) ресурси 
1. http://educat.at.ua/ 
2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 
3. https://www.rshu.edu.ua/ 
4. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti 

http://educat.at.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://www.rshu.edu.ua/
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti


Рівненський державний гуманітарний університет 

Факультет історії, політології та міжнародних відносин 

Кафедра філософії 

 

 

Назва дисципліни  Філософія та методологія науки 

Загальна кількість кредитів та 
кількість годин для вивчення 
дисципліни 

3 кредити / 90 годин 

Вид підсумкового контролю залік 
Викладач Панчук Ірина Іванівна 

Профайл викладача на 
сайті кафедри 
 

http://www.rshu.edu.ua/kafedry-
isf/kafedra-filosofii/ 
 

E-mail викладача panchuk79@ukr.net 

Посилання на освітній 
контент дисципліни в CMS 
Moodle (за наявності) або на 
іншому ресурсі 

 

Консультації Очні консультації та 
он-лайн консультації – за 
попередньою домовленістю з 
викладачем курсу 

http://www.rshu.edu.ua/kafedry-isf/kafedra-filosofii/
http://www.rshu.edu.ua/kafedry-isf/kafedra-filosofii/


 
Цілі навчальної дисципліни 

Метою курсу “Соціальна філософія” є: систематизація  слухачами знань з історії та теорії 
соціальної філософії, її основних понять і методологічних принципів, класичними і сучасними 
теоріями, методами; критичне розуміння  класичних, некласичний та посткласичних соціально-
філософських теорій XIX-XX cт. та оцінка можливостей використання цих теорій для аналізу 
соціальних явищ сучасного українського суспільства; розвиток філософського типу мислення 
студентів, яке має бути застосоване при роботі над індивідуальними дослідженнями.  

Основними завданнями курсу є: 
- знання предмету соціальної філософії, його зв’язку з предметами інших 

суспільствознавчих наук; змісту теорії та методології соціальної філософії у порівнянні з 
теоретико-методологічними аспектами інших суспільствознавчих наук; суспільства як 
складної багатофункціональної системи; основних категорій соціальної філософії; 
детермінації соціальних підсистем: матеріально-виробничої, духовно-культурної, 
соціальної та політично-організаційної; соціальної структури суспільства, найважливіших 
соціальних інститутів; основних соціально-філософських парадигм, що складають 
методологію дослідження суспільних процесів та соціальних відносин; аксіологічних 
вимірів людського буття; 

– вміти використовувати набуті соціально-філософські знання при вивченні інших 
суспільствознавчих наук; проводити наукове дослідження соціальних, соціально-
культурних та соціально-політичних феноменів на стику різних галузей 
суспільствознавства; осмислювати особливості суспільного життя, структуру суспільної 
свідомості та її вплив на формування світогляду особистості; розкривати причинно-
наслідкові зв’язки в процесах модернізації та глобалізації сучасного суспільства; 
використовувати філософську культуру  для осмислення  суперечливих проблем 
суспільства і прийняття рішень; проводити компаративний аналіз основних теоретичних 
підходів до дослідження суспільства як самоорганізованої системи та репрезентувати його 
результати. 

Визначені освітньою програмою компетентності: 
Інтегральна компетентність: здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у 

сфері освітніх, педагогічних наук та у процесі навчання, що передбачає проведення 
досліджень, здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК-1. Здатність діяти соціально відповідально, свідомо виконувати свої 

громадянські обов’язки; діяти на основі етичних міркувань (мотивів) та поваги до 
різноманітності; проявляти емпатію та толерантність. 

Фахові компетентності (ФК) 
ФК-6. Здатність здійснювати ефективну взаємодію, педагогічну комунікацію, 

дотримуватися норм педагогічної етики та академічної доброчесності у професійній 
діяльності; надавати педагогічну підтримку майбутнім фахівцям в особистісно-
професійному становленні, зокрема особам з особливими освітніми потребами. 

ФК-14. Здатність знаходити, інтерпретувати, критично аналізувати та 
використовувати джерела інформації в сфері професійної діяльності. 

Програмні результати навчання 
ПРН 12. Встановлювати ефективну взаємодію/комунікацію з дотриманням етичних 

норм для забезпечення одноосібної/ конструктивної командної роботи; вміти добирати 
оптимальні засоби та прийоми спілкування і мотивації, адекватні форми та методи 
педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами, а також проявляти 
емпатію та толерантність, враховувати особливості комунікативної діяльності, зокрема і в 
електронній мережі. 

ПРН 16. Здійснювати рефлексію, володіти навичками оцінювання та самостійного і 
відповідального вирішення соціально-педагогічних проблем у складних і 



непередбачуваних ситуаціях, вибору шляхів їх вирішення з урахуванням нових підходів в 
освіті. 

 
Передумови вивчення дисципліни для формування програмних результатів 

навчання та компетентностей 
Ефективність засвоєння змісту дисципліни значно підвищиться, якщо здобувач вищої 

освіти попередньо опанував матеріалом таких дисциплін як «Філософія», «Теорія і 
практика вищої професійної освіти в Україні», «Психологія вищої школи», «Технологія та 
організація наукових досліджень в освіті»; «Педагогіка вищої школи»; отримав загальні і 
фахові знання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. 

Мотивація здобувачів освіти: зорієнтована на вмотивованість щодо майбутньої 
професійної діяльності; підкріплюється завдяки використанню сучасних форм та 
інтерактивних методів, інтерактивно-комунікаційних технологій навчання під час 
лекційних, практичних і лабораторних занять. 

Спільна (групова) діяльність реалізується під час практичних занять, що базується 
на інтерактивній взаємодії учасників освітнього процесу. 

Самостійна діяльність здобувачів вищої освіти передбачає опрацювання 
нормативно-правових документів, основної та додаткової літератури, інформаційних 
ресурсів, виконання ІНДЗ, підготовку до практичних занять. 

 
Перелік тем 

Концептуальні засади соціальної філософії 
Змістовий модуль 1. Історичний шлях становлення та розвитку соціально-

філософської думки 
Тема 1. Соціальна філософія як соціогуманітарна дисципліна 

 Суспільство як об’єкт філософського пізнання. Предмет соціальної філософії 
історична ґенеза предмета соціальної філософії в історії філософії. Множинність 
соціально-філософського знання Соціально-філософське пізнання дійсності Специфіка 
соціального пізнання. Поняття соціального у філософії. Суспільствознавство як система. 
Специфіка предмета соціальної філософії. Гуманістична спрямованість соціальної 
філософії. Основні методологічні принципи соціальної філософії. Категорії соціальної 
філософії. Філософський аналіз суспільства. Суспільство як система та життєдіяльність 
людини. Діяльність як спосіб існування соціального. Історична ґенеза предмета соціальної 
філософії в історії філософії. 

Тема 2. Історичний шлях становлення та розвитку соціально-філософської 
думки 

Соціально-філософські погляди мислителів Стародавнього Сходу. Соціально-
філософські вчення Платона та Аристотеля. Теологічні обґрунтування Космосу, людини і 
суспільства. Перша революція в суспільствознавстві (Н. Макіавеллі). Ранній утопічний 
соціалізм. Просвітництво і суспільний договір. Класична німецька філософія (І. Кант, Г. 
Гегель, Л. Фейєрбах). Соціальна утопія ХVIII–ХІХ ст. (К. Сен-Сімон, Ш. Фур’є, Р. Оуен). 
Економічні обґрунтування будови соціуму (В. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо). Російсько-
українська соціально-філософська традиція. Множинність соціально-філософського 
знання. Соціальна філософія марксизму. Ірраціоналізм як одна з течій західної філософії. 
Основна проблематика феноменології. Герменевтика як мистецтво дискурс тлумачення. 
Екзистенціалізм (М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж. П. Сартр, А. Камю, М. Бердяєв, Л. Шестов). 
Соціокультурологія (О. Конт, Е. Дюркгейм, М. Ковалевський, М. Вебер, Т. Парсонс, Р. 
Мертон). Фрейдизм і неофрейдизм (З. Фрейд, К. Юнг, Е. Фромм). Релігійно-містичні 
концепції суспільства (В. Соловйов, М. Лосський, Л. Шестов, П. Флоренський, М. 
Бердяєв, П. Тейяр де Шарден, X. Ортега-і-Гассет). Філософія глобалізму. Основні 
тенденції розвитку сучасного світу як виклик цивілізації. Концепція “конфлікту 
цивілізації” С. Хантінгтона. 



Змістовий модуль 2. Генеза української соціальної філософії. 
Сучасна соціальна філософія. 

Тема 3. Становлення української соціальної філософії  
Соціальна філософія Григорія Сковороди. Ідеї державності в українській соціальній 

філософії. Тарас Шевченко. Демократична і соціалістична філософія М. Драгоманова. 
Соціально-філософські погляди І. Франка. Гуманістична правда філософських пошуків 
Лесі Українки. Націонал-демократична філософія М. Грушевського. Ідея української 
державності В. Винниченка. Філософське обґрунтування ідеології українського 
націоналізму Д. Донцова. Політична філософія В. Липинського. Філософський 
«націоналізм» М. Міхновського. Український соціально-філософський дискурс на рубежі 
ХХ—ХХІ століть 

Тема 4. Розвиток соціальної філософії XX ст. – ХХІ ст.  
Постмодернізм та соціальна філософія Незадоволеність класикою та потреба 

філософського плюралізму. Взаємозв’язок соціально-філософських пошуків на рубежі 
переходу від класичної до некласичної системи. «Філософія життя» як спроба повороту до 
людного визначення соціального. Соціальна філософія розуміння: феноменологія та 
герменевтика. Екзистенційна природа соціального. Соціальна філософія як соціологія. 
Культурологічні моделі соціуму. Соціальна філософія технократизму. Фройдизм і 
неофройдизм. Поміркованість пограничного пошуку: релігійно-філософське бачення 
соціуму 

Філософське осмислення проблем суспільного розвитку 
Змістовий модуль 3. Суспільство: сутність та специфіка пізнання  

Тема 5. Суспільство і природа 
Природа як Всесвіт. Основні гіпотези виникнення, побудови та існування Всесвіту. 

Проблема походження життя на Землі. Життя і Космос. Трудовий характер 
життєдіяльності людини. Географічне середовище та його роль у житті суспільства. 
Демографічний фактор суспільного розвитку. Народонаселення — передумова та суб’єкт 
історичного процесу. Якісний стан населення. Сім’я. Функції сім’ї. Історичні типи 
відтворення населення. Закон Мальтуса. Природа — виробництво — споживання. 
Екологічна проблема і засоби її вирішення. Ідеї В. І. Вернадського про ноосферу. 
Римський клуб і його діяльність щодо обґрунтування шляхів вирішення екологічної 
проблеми. Екологія та екологічні проблеми в Україні. Геополітична паспортизація 
України. 

Тема 6. Проблема людини в соціальній філософії 
Людина, індивід, особистість. Рід, колектив. Імпульси розвитку особистості. 

Соціальні ролі особистості. Потреби та інтереси. Цінності в житті людини та суспільства. 
Історичний розвиток філософських уявлень про цінності. Цінності у структурі соціуму. 
Ієрархія цінностей людського буття. Цінності як ядро світоглядної проблематики. 
Соціальна норма. Життєва позиція особистості. Діяльність. Свобода та відповідальність 
особистості. Проблеми відчуження. Виховання особистості 

Тема 7. Духовне життя суспільства  
Сутність духовного життя суспільства. Суспільна свідомість та її структура. Форми 

суспільної свідомості. Індивідуальна свідомість, або суб’єктивний дух. Надіндивідуальна 
свідомість, або об’єктивний дух. Мораль, політична свідомість, правосвідомість. Форми 
“абсолютного” духу — мистецтво, релігія, філософія. Феномен ідеального. Ідеальне і 
ідеологія. Ідеальне і суспільна свідомість. Ідеальні виміри культури, її розпредметнення, 
осмислення, усвідомлення. Особливості духовної культури суспільства. Функції культури. 
Культура в її історичній перспективі. Духовне виробництво, його зв’язок з матеріальною 
практикою. Духовно-практичне освоєння і духовно-практична творчість. Творчість, 
об’єктивація, інтеграція в культуру. Трагедія творчості. Проблема усвідомлення творчих 
здобутків, рівні їх духовного освоєння. Творчість у соціально-філософському контексті. 
Творчість і культура.   



 
Змістовий модуль 4. Проблеми сучасної соціальної філософії 
Тема 8. Філософські проблеми розвитку науки і техніки 
Генезис науки. Закономірності розвитку науки. Наука як соціальна система. 

Структура науки. Наука як феномен культури. Наука як соціально-філософський феномен 
і галузь духовного виробництва. Наука як соціальний інститут і продуктивна сила. 
Духовно-практичне значення науки. Проблема суб’єкта духовно-практичної творчості. 

Тема 9. Філософське осмислення історії історії, політики, економіки 
Філософія історії: предмет і напрями. Історія як об’єктивний процес і наука. 

Філософські питання історії. Метафізична проблематика історичної науки. Історичний час 
і простір. Теорії історичного кругообігу. Епохи, цивілізації, культури. Проблема прогресу. 
Історичний поступ та його періоди. Природа, історія, космічні ритми буття.  

Розмаїтість поглядів на засади суспільного розвитку. Поняття суспільного 
виробництва. Продуктивні сили та виробничі відносини, їх взаємозв’язок. Структура 
виробничих відносин. Діалектика виробничих відносин і продуктивних сил; закон 
відповідності між ними. Технологічні, суспільні, людські виміри матеріального 
виробництва, його структура. Технологічний спосіб виробництва. Техніка і технологічний 
детермінізм. Технічні революції. Технологічні відносини та інформаційні технології. 
Технологія і культура. Рушійні сили історії з позицій технологічного детермінізму. 
Рушійні сили історії з позицій економічного способу виробництва. Соціальна революція. 
Економіка як метафізика виробництва. Економічний спосіб виробництва і поняття 
суспільно-економічної формації. Класи. Проблема економічного базису суспільства. 
Сутність науково-технічної революції. Соціальні наслідки НТР. 

 Політологія і соціальна філософія. Громадянське суспільство, держава, право з 
соціально-філософських позицій. Феномен ідеології. Держава — базовий інститут 
політичної системи. Цивілізаційні функції держави. Сутність, структура та функції 
політичної системи. Політичні партії. Політична свідомість і політична культура як 
елементи політичної системи.  

Тема 10. Майбутнє: проблеми прогнозування  
Поняття соціального передбачення і прогнозування. Теорії передбачення та 

прогнозування. Глобальні проблеми сучасності. Сутність техногенної цивілізації: доля 
раціональності. Основні мегатенденції світового розвитку. Теорії технологічного 
детермінізму. Теорії індустріального суспільства. Теорії постіндустріального суспільства. 
Теорії інформаційного суспільства. Футурологічні прогнози західних науковців. Римський 
клуб: основні напрями діяльності. 

 
Рекомендована література та інформаційні ресурси 
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Посилання на сайти 
1. http://educat.at.ua/ 
2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 
3. https://www.rshu.edu.ua/ 
4. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti 
 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
Ноутбук, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до Інтернет, 

мультимедійний проєктор, екран для: 
• комунікації та опитувань 
• виконання домашніх завдань 
• виконання завдань самостійної роботи 
• проходження тестування (поточний, модульний, підсумковий 

контроль) 
• унаочнення лекційних, практичних, лабораторних занять. 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 
передбачених видів освітньої діяльності: текстовий редактор MS Word для створення 
документів; програма для створення презентацій (Microsoft Pover Point). 

 
Види та методи навчання і оцінювання 

Код 
компете
нтності 
(згідно з 
ОПП) 

Назва 
компетентності 

Код 
ПРН 

Назва ПРН 
 

Метод 
навчання 

Метод
и 
оцінювання 
результатів 
навчання 

http://educat.at.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://www.rshu.edu.ua/
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti


ЗК-1 Здатність діяти 
соціально 
відповідально, свідомо 
виконувати свої 
громадянські 
обов’язки; діяти на 
основі етичних 
міркувань (мотивів) та 
поваги до 
різноманітності; 
проявляти емпатію та 
толерантність. 

ПРН-12 Встановлювати 
ефективну 
взаємодію/комунікацію з 
дотриманням етичних 
норм для забезпечення 
одноосібної/ 
конструктивної командної 
роботи; вміти добирати 
оптимальні засоби та 
прийоми спілкування і 
мотивації, адекватні 
форми та методи 
педагогічної підтримки 
осіб з особливими 
освітніми потребами, а 
також проявляти емпатію 
та толерантність, 
враховувати особливості 
комунікативної діяльності, 
зокрема і в електронній 
мережі. 

МН1, 
МН2, МН3, 
МН4, МН5, 
МН6, МН7 

МО2, 
МО4, МО5, 
МО6, МО7, 
МО9, МО10 

ФК-6 Здатність 
здійснювати ефективну 
взаємодію, педагогічну 
комунікацію, 
дотримуватися норм 
педагогічної етики та 
академічної 
доброчесності у 
професійній діяльності; 
надавати педагогічну 
підтримку майбутнім 
фахівцям в 
особистісно-
професійному 
становленні, зокрема 
особам з особливими 
освітніми потребами. 

ПРН-12 Встановлювати 
ефективну 
взаємодію/комунікацію з 
дотриманням етичних 
норм для забезпечення 
одноосібної/ 
конструктивної командної 
роботи; вміти добирати 
оптимальні засоби та 
прийоми спілкування і 
мотивації, адекватні 
форми та методи 
педагогічної підтримки 
осіб з особливими 
освітніми потребами, а 
також проявляти емпатію 
та толерантність, 
враховувати особливості 
комунікативної діяльності, 
зокрема і в електронній 
мережі. 

МН1, 
МН2, МН3, 
МН4, МН5, 
МН6, МН7 

МО2, 
МО4, МО5, 
МО6, МО7, 
МО9, МО10 

ФК-14 
 
 
 
 
 
 
 

Здатність знаходити, 
інтерпретувати, 
критично аналізувати 
та використовувати 
джерела інформації в 
сфері професійної 
діяльності. 

ПРН-16 Здійснювати 
рефлексію, володіти 
навичками оцінювання 
та самостійного і 
відповідального 
вирішення соціально-
педагогічних проблем у 
складних і 
непередбачуваних 
ситуаціях, вибору шляхів 
їх вирішення з 
урахуванням нових 
підходів в освіті. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО2, 
МО4, МО5, 
МО6, МО7, 
МО9, МО10 

 
Методи навчання 

МН1–словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 
МН2–практичний метод (практичні заняття); 
МН3–наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 



МН4–робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання реферату); 

МН5–відео метод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 
комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 

МН6–самостійна робота (розв’язання завдань); 
МН7–індивідуальна науково-дослідна робота. 

Методи оцінювання результатів навчання 
МО2–усне або письмове опитування; 
МО4–тестування; 
МО5–командні проєкти; 
МО6–реферати, есе; 
МО7–презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
МО9–захист практичних робіт; 
МО10 - залік. 
 

 
 

Розподіл балів, які отримують студенти 
 Сума 

 Змістовий  
модуль 1 

Змістовий модуль 
2 

 

Змістовий  
Модуль 3 

Змістовий  
Модуль4 

 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

0
0 

 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
 

Т1 – усне опитування, перевірка конспекту. 
Т2 – перевірка презентацій, усне опитування, конспектування першоджерел, 

перевірка конспекту.  
Т3 - усне опитування, перевірка конспекту. 
Т4 - усне опитування, конспектування першоджерел, перевірка завдань для 

індивідуальної роботи. 
Т5 - робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування), усне 

опитування, перевірка презентацій. 
Т6 - усне опитування, перевірка конспекту. 
Т7  – перевірка презентацій, усне опитування, написання рефератів.  
Т8 – усне опитування, конспектування першоджерел, перевірка конспекту. 
Т9 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування), усне 

опитування. 
Т10 – усне опитування, перевірка конспекту, – робота з навчально-методичною 

літературою (конспектування, тезування). 
Система та критерії оцінювання 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно Положення п  
оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями та критеріями: 

 
Суми 

балів за 
100- 

бальною
шкалою 

 
Оцінка 
в ЄКТС 

 
Значення 

оцінки 
ЄКТС 

 
 

Критерії оцінювання 

 
Рівень 

компетентності 

Оцінка за 
національною 

шкалою 
екзамен Залік 



 
 
 
 

90-100 

 
 
 
 

А 

 
 
 
 

Відмінно 

Здобувач вищої освіти виявляє 
особливі творчі здібності, вміє 
самостійно здобувати знання, без 
допомоги викладача знаходить і 
опрацьовує необхідну
 інформацію, вміє 
використовувати набуті знання і 
вміння для прийняття рішень у 
нестандартних ситуаціях, переконливо 
аргументує відповіді, самостійно 
розкриває власні здібності 

 
 
 
 

Високий 
(творчий) 

 
 
 
 

відмін
но 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зарах
о-
вано 

 
 

82-89 

 
 

В 

 
 

дуже 
добре 

Здобувач вищої освіти вільно володіє 
теоретичним матеріалом, застосовує 
його на практиці, вільно розв'язує 
вправи і задачі у стандартних 
ситуаціях, самостійно виправляє 
допущені помилки, кількість яких 

 

 
 
 
 
 

Достатній 
(конструктивно-

варіативний) 

 
 
 
 
 
 
 

добре 
 
 
 
 

74-81 

 
 
 
 

С 

 
 
 
 

Добре 

Здобувач вищої освіти вміє зіставляти, 
узагальнювати, систематизувати 
інформацію під керівництвом 
викладача, загалом самостійно 
застосовувати її на практиці; 
контролювати власну діяльність; 
виправляти помилки, з-поміж яких є 
суттєві, добирати аргументи для 
підтвердження думок 

 
 
 

64-73 

 
 
 

D 

 
 
 
задовільно 

Здобувач вищої освіти відтворює 
значну частину теоретичного 
матеріалу, виявляє знання і розуміння 
основних положень, за допомогою 
викладача може аналізувати 
навчальний матеріал, виправляти 
помилки, з-поміж яких є значна 

  

 
 
 
 

Середній 
(репродуктивний) 

 
 
 
 
 

задовіль
но 

 
 

60-63 

 
 

Е 

 
 
достатньо 

Здобувач вищої освіти володіє 
навчальним матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, значну частину 
його відтворює на репродуктивному 
рівні 

 
 
 
 

35-59 

 
 
 
 

FХ 

Незадовіль
но з 

можливіст
ю 

повторного 
складання 

семестровог
о контролю 

 
 
Здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні окремих 
фрагментів, що становлять 
незначну частину навчального 
матеріалу 

 
 
 

Низький 
(рецептивно-

продуктивний) 

 
 
 
 

незадовіл
ьно 

 
 
 

незарах
овано 

 
1-34 

 
F 

Незадовільно 
з 

обов'язковим 
повторни м 
вивченням 
дисципліни 

Здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні 
елементарного розпізнання і 
відтворення окремих 
фактів,елементів,об'єктів 

Низький 
(рецептивно-

продуктивний) 

 
незадовіл
ьно 

незарах
овано 

 
Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок 

(балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та 
підсумкове оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять 
та самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за практичну діяльність; 
оцінка за ІНДЗ. Залік виставляється за результатами поточного модульного контролю, 
проводиться по завершенню вивчення навчальної дисципліни.  

Політика дисципліни 



Під час організації освітнього процесу здобувачів вищої освіти, викладачі, методисти 
та адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у 
РДГУ, Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і 
умінь здобувачів вищої освіти, Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти тощо. 

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки 
здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо 
виконання різних видів робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на 
заняттях та активність під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень 
на заняття; недоцільне користування мобільним телефоном, планшетом чи іншим 
мобільними пристроями під час заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. 
ін. 

Політика доброчесності 
Здобувач вищої освіти, виконуючи самостійну або індивідуальну роботу, повинен 

дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт 
здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати 
завдання, які передбачені у силабусі. 
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