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                                                        ВСТУП  

 

         Вивчення курсу «Філософія науки » є важливою складовою загально - 

гуманітарної підготовки фахівців. Програма курсу «Філософія науки » 

покликана забезпечити глибоке засвоєння специфіки філософського 

осягнення дійсності, високу світоглядно – методичну культуру магістрів. 

Предмет курсу філософії науки розкриває процес становлення та розвитку 

історії та методології наукового пізнання, його історичні форми та сучасні 

ідеї  в області методів наукового пошуку. 

          Завдання курсу філософії науки для підготовки майбутніх 

спеціалістів випливає з наступних положень. По – перше, філософія науки є 

світоглядною дисципліною, а тому вивчення філософії науки сприяє 

формуванню адекватного сприйняття сьогоденного розвитку культури 

взагалі. По – друге, вивчення основ філософії науки дозволить магістрам 

виробити основні методологічні принципи розуміння розвитку окремих наук, 

а також сприятиме науковим пошукам у сфері цих наук. 

          Вивчення курсу філософії науки  здійснюється, крім лекційних та 

семінарських форм, у таких формах  самостійної роботи : 

- самостійна робота з філософською літературою, конспектування 

першоджерел; 

- розв’язання тестів ; 

- складання частотного словника ( 100 базових понять); 

- упорядкування інформації про відомих філософів і філософські 

школи; 

- науково – студентська робота ( участь у роботі студентських 

наукових гуртків, наукових студентських конференціях різного 

рівня). 

ЗНАТИ :   

предмет дисципліни, її структуру;  



категоріальний апарат;  

основні етапи розвитку історії світової та вітчизняної філософії; 

 сучасні тенденції розвитку філософської думки;  

найбільш відомих авторів філософських систем, їх головні праці; 

сутність основних філософських вчень про становлення філософії науки; 

досягнення сучасної методологічної філософської думки. 

 

УМІТИ :   

застосовувати категоріально – понятійний апарат філософії науки як 

методологічну основу для досліджень в рамках окремих дисциплін; 

ідентифікувати філософські тексти з певними поглядам; 

 розв’язувати  тести;  

трансформувати філософські знання на проблеми економіки, політики, 

суспільства, та своєї практичної діяльності;  

ставити філософського рівня питання, аналізувати їх і акумулювати  в 

рефератах; 

 виступах на семінарах, доповідях на наукових конференціях. 

 

МАТИ НАВИЧКИ:   

читання  та  конспектування  філософської  літератури , 

 толерантного  ставлення  до  різних  світоглядних  систем,  

 дискутування  з  тих  чи  інших  проблем,  

 письмової  відповіді на іспитах  та  інше. 

 

Самостійна робота № 1 

Тема: Наука як соціокультурний  феномен 

 

      1.    Знання, пізнання , та його форми. 

1. Виникнення науки. 



2. Структура наукового знання. 

3. Класифікація  наук. 

4. Проблема періодизації історії науки 

5. Наука як форма духовного виробництва і соціальний інститут. 

6. Наука  і суспільство. 

 

Мета: 

           Осмислити  форми наукового пізнання, проблему виникнення 

науки, форми знання. Порівняти поняття «знання», «пізнання» в різних 

філософських школах; Осмислити протирічивий характер становлення 

наукового знання, його зв'язок з практичними проблемами суспільства на 

певних історичних етапах; визначити основні точки зору на проблему 

виникнення науки; визначити класифікацію вивчаємих наук. 

            Кількість годин: 6 годин 

            Ключові поняття теми: наукове знання, наукове пізнання, 

виникнення науки, суспільство, класифікація наук, структура наукового 

знання, зв'язок наукового знання з практичними проблемами суспільства. 

 

Література 

1. Ильин В.В. Философия науки / В.В. Ильин  , М., Наука, 2003, - Глава 1. 

2. Кохановский  В.П. Философия и методология науки. / В.П. 

Кохановский, - Ростов на Дону.,2000, - Глава 1. 

3. Лешкевич Т.Г. Философия науки  / Т.Г.Лешкевич , М, Наука,  2005, 

Глава 1, с.141. 

                            

                      Тематика    повідомлень 

 

1. Практика  - критерій істини наукового знання. 

2. Поняття сцієнтизму і анти сцієнтизму. 

3. Особливості наукового пізнання або критерії науковості. 



4. Виникнення науки  (Античність, Середні віки, Відродження). 

5. Виникнення  науки  ( Новий  час). 

 

 

Самостійна робота №  2 

Тема: Філософські  образи  науки  та  її  методів. 

 

1. Ідея  утворення  «нової науки»  ( Ф. Бекон, Р. Декарт ). 

2. Як  можливе  наукове  пізнання ? ( І.Кант). 

3. Філософія  як  «наука наук»  (Г.Гегель). 

4. Наука – «сама собі філософія» (О.Конт). 

 

Мета: 

          На основі матеріалу, що вивчається, скласти картину становлення та 

розвитку  різних методологічних принципів та знайти обґрунтування цим 

відмінностям : Бекон про методи пізнання  та «ідоли пізнання» ; Р. Декарт  як 

засновник  європейської філософії  Нового часу ; Порівняти раціоналізм  

Р.Декарта,  Б.Спінози, та  В.Лейбниця ; Розуміння об’єкту  науки по І. Канту ; 

Протиріччя теорії і метода в філософії Г Гегеля ; Порівняти погляди на 

сутність наукового пізнання О.Конта і К.Маркса. 

        Кількість годин: 6 годин 

        Ключові поняття теми: методологічні принципи, методи пізнання, 

«ідоли пізнання», раціоналізм, протиріччя теорії і методу 

 

 

                                                       Література 

 

       1. Никифоров А.Л.  Философия науки : теория и история.      

/А.Л.Никифоров, - М., Мысль, 2006, ч.2 гл.1,2,3. 

.2. Рузавин  Г.И. Философия науки. / Г.И.Рузавин  М, ЮНИТИ, 2008, гл.2 



3. Философия и методология науки  /под ред. Купцова В.И. – М, Мысль, 

2000, гл. 3 

 

Тематика  повідомлень 

1. Ф. Бекон як засновник індуктивного методу пізнання. 

2. Діалектичний метод Г.Гегеля : евристичне значення. 

3. Агностицизм І. Канта ( Річ у собі). 

4. Наука як загальний продукт суспільного розвитку (К. Марс). 

 

 

Самостійна робота №  3   

Тема: Емпіричні  та теоретичні рівні   наукового  пізнання. 

 

1. Емпіричний рівень наукового пізнання. 

2. Теоретичний рівень наукового пізнання. 

3. Структура і функції наукової теорії. 

4. Єдність емпіричного та теоретичного : теорії та практики. 

5. Закон як ключовий елемент наукової теорії. 

 

 

                                                           Мета 

            На основі вивчених понять показати  їх застосування у наукових 

дисциплінах, що вивчаються, їх роль у науковому пошуку та вирішенні 

практичних завдань. Поняття емпіризму та схоластиці. Надати порівняний 

аналіз становлення емпіризму в філософії  Т.Гоббса, Дж. Локка, Ф.Бекона. 

Особливості емпіричного дослідження в інженерних та біологічних науках. 

          Кількість годин : 6 годин 

          Ключові поняття теми: наукове пізнання, емпіричний рівень 

теоретичний рівень, наукова теорія, структура і функції наукової теорії,  



поняття закону як ключового елементу наукової теорії, єдність емпіричного 

та теоретичного, теорії та практики. 

 

                                                  Література 

1. Лебедев С.А., Ильин .В.В.  Введение в  историю и философию науки / 

С.А. Лебедев, В.В. Ильин – М. Наука, 2005, темы  3, 4. 

2. Философия науки  / под. ред..С.А.Лебедева – М., Просвещение, 2004, 

гл. 4. 

3. Микешина Л.А.  Философия науки  / Л.А. Микешина – М, Мысль, 

2005,  гл. 3. 

 

Тематика   повідомлень 

1. Наукова теорія : структура і функції. 

2. Типологія законів у науці. 

3. Структура наукової теорії. 

4. Функції наукової теорії 

 

 

Самостійна робота №  4 

 

Тема:ЗАГАЛЬНІ  ЗАКОНОМІРНОСТІ  РОЗВИТКУ  НАУКИ 

 

1. Проблема диференціації та інтеграції наук. 

2. Взаємодія наук та їх методів. 

3. Теоретизація та діалектизація науки. 

4. Єдність кількісних та якісних змін. 

 

                                                            Мета: 

 

          Надати порівняльний аналіз диференціації та інтеграції наук. На основі 

вивченого матеріалу прослідкувати взаємодію наук та їх методів. 



Прискорений  розвиток науки. Свобода критиці, недопустимість 

монополізму і догматизму. Приближення  до абсолютної істини. Єдність  

кількісних та якісних змін. 

          Кількість годин:  6 годин 

          Ключові поняття теми: диференціація наук, інтеграція наук, 

взаємодія наук, порівняльний аналіз, прискорений розвиток науки, 

монополізм, догматизм, абсолютна істина, кількісні та якісні зміни. 

 

 

Література 

1. Лешкевич Т.Г. Философия науки  /Т.Г.Лешкевич, - М. Наука, - 2005, 

гл.5. 

2. Рузавин  Г.И.  Философия науки / Г.И. Рузавин , - М, ЮНИТИ, - 2008, 

гл. 4. 

3. Кохановский В.П.  Философия науки в вопросах и ответах / В.П. 

Кохановский ,- Ростов н/Д., Феникс, - 2009, с.121-128. 

 

Тематика  повідомлень 

1.Єдність кількісних та якісних змін. 

2. Диференціація  наук. 

3. Інтеграція  наук. 

4. Проблема абсолютної істини. 

 

Самостійна робота №   5 

Тема: МЕТОДОЛОГІЯ  НАУКОВОГО  ПІЗНАННЯ. 

 

1. Метод та методологія. 

2. Поняття предмету, теорії, методу. 

3. Метод як єдність об’єктивного та суб’єктивного . 

4. Класифікація методів. 



 

                                                         Мета: 

 

          Надати порівняльний аналіз діалектики та метафізики. Знайти витоки 

формування діалектики та метафізики , та причини їх існування., історичне 

та практичне значення  Становлення поняття метода в працях  Піфагора , 

Євкліда, Сократа. Проблемі метода в філософії Нового часу. Загальнонаукові 

поняття в сучасному науковому мисленні (інформація, система, елемент , 

сінергетика ) .Звязок  філософських, загальнонаукових та приватно наукових 

методів пізнання. 

            Кількість годин: 6 годин 

            Ключові поняття теми:  науковий метод, наукова методологія, метод 

як єдність об’єктивного і суб’єктивного , загальнонаукові поняття: 

інформація, система, елемент, синергетика. 

 

Література 

1. Степин В.С. Философия науки, /В.С.Степин – М., Наука, 2006,- с.230. 

2. Лебедев С.А.,  Ильин В.В. Введение в историю и философию науки, / 

С.А.Лебедев, В.В. Ильин , - М., ЮНИТИ, 2005, - гл. .8. 

3. Микешина Л.А. Философия науки, /Л.А. Микешина, - М., Наука,  2005, 

гл. 11. 

4. Рузавин Г.И. Философия науки ,/Г.И.Рузавин ,- М., ЮНИТИ, 2008, 

гл.12. 

 

Тематика  повідомлень 

1. Історія методології та класифікація методів. 

2. Основні відмінності теорії та методу. 

3. Метафізика як метод пізнання. 

4. Діалектика та її принципи наукового пошуку. 

 



                                       Самостійна робота № 6 

Тема: ДІАЛЕКТИЧНИЙ  ТА МЕТАФІЗИЧНИЙ  МЕТОДИ  

МИСЛЕННЯ  У  СТРУКТУРІ  НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

 

1. Загальна характеристика діалектиці. Принципи .діалектиці 

2. Метафізика та її значення для наукового пізнання. 

3. Категорії діалектиці. 

4. Закони діалектиці. 

5. Роль принципів діалектиці як регулятивів  наукового пошуку  

 
 

Мета: 

           На основі вивчених понять показати їх застосування  в наукових 

дисциплінах,  їх роль у науковому пошуку  та вирішенні практичних завдань. 

Метафізика та її значення для наукового пізнання. Софістика. Релятивізм. 

Еклектика. Категорії діалектиці. Сутність та явище. Одиничне та загальне. 

Форма та зміст. Причина та наслідок. Закони діалектиці. 

         Кількість годин : 6 годин. 

         Ключові поняття теми: діалектика, метафізика, принципи діалектики, 

категорії діалектики, закони діалектики, Сутність і явище, одиничне та 

загальне, форма та зміст, причина та наслідок. 

 

Література 

1. Лешкевич Т.Г. Философия науки / Т.Г.Лешкевич, -М, Гардарики,, 2007, 

-гл. 7. 

2. Никифоров А.Л. Философия науки : история и теорія. / 

А.Л.Никифоров, -М, Мысль, 2006,- гл. 16. 

3. Философия и методология науки / под ред. Купцова В.И., М, Наука, 

2005, - Гл. 13. 

 



Тематика    повідомлень 

1. Діалектика та її значення для наукового пізнання. 

2. Категорії та закони діалектиці. 

3. Значення метафізиці для наукового пізнання. 

4. Роль принципів діалектиці. 

5. Історичне та практичне значення діалектиці та метафізиці. 

 

 

 

                                  Самостійна робота №  7 

Тема: ЗАГАЛЬНА  ТА  ПРИВАТНО – НАУКОВА 

МЕТОДОЛОГІЯ. ВЗАЄМОЗВЯЗОК  МЕТОДІВ 

 

1. Загальні наукові методи. 

2. Наукові методи емпіричного дослідження. 

3. Наукові методи теоретичного дослідження 

4. Взаємодія методів. 

 

Мета: 

               На основі вивченого матеріалу прослідкувати, яким чином методи 

емпіричного дослідження застосовуються у дисциплінах, що вивчаються на 

курсі. Також прослідкувати яким чином наукові методи теоретичного 

дослідження та загально логічні методи і прийоми пізнання 

використовуються у науковій та навчальній діяльності магістра. 

            Кількість годин: 6 годин 

            Ключові поняття теми: Методи, загальнонауковий метод, метод 

емпіричного дослідження, метод теоретичного дослідження, загально логічні 

методи, взаємодія методів. 

 



 

Тематика    повідомлень. 

 

1. Аксіоматичний метод пізнання. 

2. Гіпотетико – дедуктивний метод 

3. Узагальнення. Індукція. Аналогія. 

4. Статистичний метод пізнання. 

5. Формалізація та її значення у науковому пізнанні. 

6. Аналіз та синтез. 

7. Абстрагування та ідеалізація. 

8. Моделювання 

9. Системний підхід. 

 

 

 

 

Самостійна робота №  8 

Тема: ПАРАДИГМА  ПРИРОДОЗНАВСТВА : СУТНІСТЬ ТА 

ЕВОЛЮЦІЯ. 

1. Натурфілософія та природознавство. 

2. Класичне природознавство та його методологія 

3. Етап механістичного природознавства. 

4. Основні методи експериментального дослідження природи. 

 

                                                  Мета: 

         На основі вивченого матеріалу прослідкувати погляди філософів 

Стародавньої Греції (Фалес, Анаксімен, Демокрит ). Філософські погляди 

представників  Нового часу (Декарт, Бекон, Спіноза). Гіпотеза  Канта – 

Лапласа про виникнення світу. Погляди представників німецької класичної 

філософії. Класичне природознавство та його методологія.. Етап 



механістичного природознавства. Основні методи експериментального 

дослідження природи  ( Галілей ). 

         Кількість годин: 6 годин. 

         Ключові поняття теми: натурфілософія, природознавство, класичне 

природознавство, методологія природознавства, класичне природознавство, 

механістичне природознавство. 

 

Література 

1. Никифоров А.Л.  Философия науки : история и теория / А.Л. 

Никифоров, - М, Мысль, 2006, - Гл. 12. 

2. Лешкевич Т.Г. Философия науки / Т.Г. Лешкевич , М, Наука, - 2001, 

Гл. 17. 

3. Кохановский  В.П. Философия науки в вопросах и ответах / В.П. 

Кохановский , -Ростов н/Д. , 2008, С.205. 

4. Рузавин  Г.И.  Философия науки  / Г.И. Рузавин , М., ЮНИТИ, 2008, 

Гл. 16. 

 

                            Тематика      повідомлень 

1. Становлення ідей та методів синергетики. 

2. Нова наукова картина світу. 

3. Посилення парадигми цілісності. 

4. Математизація природно наукових теорій як методу пізнання 

5. Принцип коеволюції 

6. Співвідношення статичних та динамічних закономірностей у новому 

науковому мисленні. 

 

 

                                        Самостійна робота № 9 

Тема:  ПРОБЛЕМА – ГІПОТЕЗА – ТЕОРІЯ 

 



Мета: 

        Дати поняття наукової проблеми, навчитися ставити наукову проблему, 

Дати поняття наукової гіпотези, які види гіпотез існують. Пояснити що таке 

наукова теорія, які бувають теорії, способи побудови наукових теорій. 

         Кількість годин: 6 годин. 

         Ключові поняття теми: наукова проблема, наукова гіпотеза, види 

наукових гіпотез, наукова теорія, види (типи) теорій, способи побудови 

теорій , гіпотетико-дедуктивний метод. 

 

 

Література 

1. Никифоров А.Л.  Философия науки : история и теория / А.Л. 

Никифоров, - М, Мысль, 2006, - Гл. 12. 

2. Лешкевич Т.Г. Философия науки / Т.Г. Лешкевич , М, Наука, - 2001, 

Гл. 17. 

3. Кохановский  В.П. Философия науки в вопросах и ответах / В.П. 

Кохановский , -Ростов н/Д. , 2008, С.205. 

4. Рузавин  Г.И.  Философия науки  / Г.И. Рузавин , М., ЮНИТИ, 2008, 

Гл. 16. 

 

Тематика повідомлень 

1. Поняття наукової проблеми 

2. Поняття наукової гіпотези 

3. Теорія, її структура і функції 

4. Види та типи теорій 

 

 

                                     

 



                           Самостійна робота № 10 

Тема: КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЗНАНЬ ТА ЙОГО 

ЗАКОНОМІРНОСТІ 

  

                                            Мета: 

        Осмислити  форми моделей розвитку: кумулятивна модель, діалектико-

матеріалистична модель, проблема росту знань у К.Поппера, еволюційна 

модель розвитку науки (С.Тулмін), методологія соціальних наук (М.Вебер), 

філософська герменевтика (Г.Гадамер), структурний метод в гуманітарних 

науках (Фуко). 

         Кількість годин: 6 годин. 

         Ключові поняття теми: кумулятивна модель, діалектико-

матеріалистична модель, концепція розвитку знань, методологічний 

анархізм, еволюційна модель розвитку, методологія соціальних наук, логіка 

соціальних наук, філософська герменевтика, структурний метод в 

гуманітарних науках. 

                   

Література 

 

 

1. Никифоров А.Л.  Философия науки : история и теория / А.Л. 

Никифоров, - М, Мысль, 2006, - Гл. 12. 

2. Лешкевич Т.Г. Философия науки / Т.Г. Лешкевич , М, Наука, - 2001, 

Гл. 17. 

3. Кохановский  В.П. Философия науки в вопросах и ответах / В.П. 

Кохановский , -Ростов н/Д. , 2008, С.205. 

4. Рузавин  Г.И.  Философия науки  / Г.И. Рузавин , М., ЮНИТИ, 2008, 

Гл. 16. 

 



Тематика повідомлень 

 

1. Структурний метод в гуманітарних науках  М.Фуко 

2. Філософська герменевтика Г.Гадамера 

3. Методологія соціальних наук М. Вебера 

4. Логіка соціальних наук  К.Поппера 

5. Еволюційна модель розвитку науки С.Тулміна 

6. Методологічний анархізм П.Фейербанда 

7. Науково-дослідна програма І.Лакатоса 

8. Концепція розвитку знань Т.Куна 

9. Проблема росту знань К.Поппера 

10.  Кумулятивна модель розвитку науки 

 

                                        

Самостійна робота № 11 

 

Тема: НОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ НАУЦІ 

 

Мета:На основі вивчених понять показати як магістр розуміє загальну 

характеристику сучасної науки. Осмислити поняття синергетики як нової 

стратегії наукового пошуку. Осмислити взаємозв’язок наукових і соціальних 

цінностей як умов сучасного розвитку науки. 

        Кількість годин: 4 години. 

 

        Ключові поняття теми: плюралізм, синергетика, глобальний 

еволюціонізм, сучасна наукова картина світу, осмислення взаємозв’язків  

наукових і соціальних цінностей, методологія науково-дослідних програм. 

 

 



 

Література 

1. Степин В.С. Философия науки, /В.С.Степин – М., Наука, 2006,- с.230. 

2. Лебедев С.А.,  Ильин В.В. Введение в историю и философию науки, / 

С.А.Лебедев, В.В. Ильин , - М., ЮНИТИ, 2005, - гл. .8. 

3. Микешина Л.А. Философия науки, /Л.А. Микешина, - М., Наука,  2005, 

гл. 11. 

4. Рузавин Г.И. Философия науки ,/Г.И.Рузавин ,- М., ЮНИТИ, 2008, 

гл.12. 

  

 

Тематика повідомлень 

 

1. Реконструкція історії науки П.Фейербандом  та його плюралізм 

2. Методологія науково-дослідницьких програм Лакатоса 

3. Загальна характеристика сучасної науки 

4. Синергетика як нова стратегія наукового пошуку 

5. Глобальний еволюціонізм і сучасна наукова картина світу. 

6. Осмислення взаємозв’язків наукових і соціальних цінностей як умова 

сучасного розвитку науки 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 

 

ПМК – 1 

 

1.  Агностицизм – це : 

2.  Космоцентризм означає, що центральною темою філософського 

питання є: 



3.  Вчення, яке стверджує про обмежені можливості людини в пізнанні 

світу є; 

4. У рішенні питання про пізнання світу існують такі позиції: 

5. Вчення, що стверджує про обмежені можливості людини у пізнанні 

світу є: 

6. Вид питання, вплетений в тканину життєдіяльності суб’єкта , але не 

володіючий доказовою силою, називається: 

7. В якості вищого критерію істини у Середні віки приймалася: 

8. Світоглядна позиція, в основі якої лежить уявлення про наукове знання 

як про найвищу культурну цінність, називається: 

9. Теорія тлумачення, що має на меті виявити зміст тексту, виходячи з 

його об’єктивних і суб’єктивних основ, називається: 

10. Світогляд – це: 

11. Вчення,, яке стверджує про обмежені можливості людини в пізнанні 

світу: 

12. Що таке дуалізм: 

13. Вища ступінь логічного розуміння, орієнтована на найбільш повне та 

глибоке знання істини – це: 

14. Практика за своїми функціями в процесі пізнання не є: 

15. Оскільки істина не залежить від суб’єкта, що пізнає, вона: 

16. Поняття протилежне за змістом «істині» в гносеології: 

17. Наука виникла в епоху: 

18. Наукові пізнання відрізняються від інших знань: 

19. Науці притаманні такі функції: 

20. Етап пізнавального процесу, на якому інформація про об’єкт отримана 

у відчуттях – це: 

21. В теорії пізнання виключають один одного, але  однаково доказові 

поняття носять назву: 

22. У цій науковій картині світу використовуються такі загальнонаукові 

поняття, як нестійкість, незворотність: 

23. З точки зору екстерналізму, поява науки обумовлена цілком і повністю: 

24. Методологічний принцип, в якому за основу пізнання беруться 

почуття, називається: 

25. Наука, як специфічний тип духовного виробництва і соціальний 

інститут, виникла в епоху: 

26. Коли і де виникла сучасна наука: 

27. З точки зору екстерналізму поява науки обумовлена цілком і повністю: 

28. Виберіть правильне визначення практики: 

29. Яке переконання лежить в основі сцієнтизму: 

30. Яке з визначень раціональності розглядається в філософії в якості 

основного: 

31. Форма мислення, яка відбиває загальні закономірні зв’язки , що 

закріплюються у визначеннях: 

32. Певний етап пізнавального процесу, на якому інформація про об’єкт 

отримана у відчуттях – це: 



33. Метод емпіричної індукції розробив: 

34. В теорії пізнання виключають один одного, але однаково доказові 

поняття носять назву: 

35. З точки зору екстерналізсу поява науки обумовлена цілком і повністю: 

36. Емпіризм – це: 

37. Дедукція – це: 

38. Сукупність підходів, способів вирішення практичних і пізнавальних 

проблем це: 

39. Теорія самоорганізації складних систем називається: 

40. Дедукція – це: 

41. Індукція – це: 

42. У західноєвропейській філософії раціоналізм розвивався на основі 

методу: 

43. Метод емпіричної індукції розробив: 

44. Спосіб обґрунтування істинності судження за допомогою логічних 

умовиводів і практичних засобів, називається: 

45. Тип умовиводу, що представляє собою висновок загального 

положення, на основі розгляду всіх його елементів, називається: 

46. Перехід в пізнанні від загального до приватного, виведення приватного 

із загального називається: 

47. Перехід в пізнанні від часткового до загального, називається: 

48. Аксиоматичний, гіпотетико – дедуктивний є найголовнішими серед 

методів: 

49. Як називається метод виділення однієї ознаки в предметі з 

відволіканням від інших його ознак: 

50. Методами філософського пізнання є: 

51. Вкажіть, хто з названих філософів розробляв індуктивний метод: 

52. Вкажіть, хто з названих філософів розвивав метод сходження від 

абстрактного до конкретного: 

53. Гносеологія – це вчення: 

54. Абсолютизація чуттєвих данних у філософії повязана з напрямком: 

55. Емпіризм – це: 

56. Вкажіть усі рівні наукового пізнання: 

57. До основних форм чуттєвого пізнання не відноситься: 

58. До основних форм теоретичного пізнання не відносяться: 

59. Структурними компонентами теоретичного наукового пізнання є: 

60. До емпіричних методів пізнання відносяться: 

 

ПМК – 2 

 

1. До теоретичних методів пізнання відносяться: 

2. Чуттєвий образ зовнішніх структурних характеристик, що впливають на 

органи чуття, називається: 

3. Форма пізнання, яка не відноситься до теоретичного пізнання: 

4. Специфіка емпіричного пізнання полягає в тому, що: 



5. Метод пізнання, при якому всі речі, їх властивості та відносини 

розглядаються у взаємному зв’язку , називається: 

6. Гносеологія – це: 

7. Усвідомлення і оцінки людиною самої себе, як особистості, називається: 

8. Вчення про загальний зв'язок і розвиток називається: 

9. Агностицизм – це: 

10.  Абсолютизація чуттєвих даних у філософії пов’язана з напрямком: 

11.  Гносеологія – це вчення про: 

12.  Істина – це: 

13.  Методи філософського пізнання – це: 

14.  Сукупність підходів, прийомів вирішення практичних і пізнавальних 

проблем, це: 

15.  Оскільки істина не залежить від суб’єкта що пізнає, вона: 

16.  Поняття, протилежне за змістом «істина» - це: 

17.  Сукупність підходів, способів вирішення практичних і пізнавальних 

проблем – це: 

18.  Яке з визначень раціональності розглядається у філософії в якості 

основного: 

19.  Сукупність підходів, способів вирішення практичних і пізнавальних 

проблем це: 

20.  Метод пізнання, при якому всі речі, їх властивості, розглядаються у 

взаємному зв’язку і розвитку, називається: 

21.  Світоглядна позиція, в основі якої лежить уявлення про наукове пізнання, 

як про найвищу культурну цінність, називається: 

22.  Теорія самоорганізації складних систем, називається: 

23.  Стійка система поглядів на світ, переконань, уявлень – називається: 

24.  Як називається вища форма відображення, що виникла як результат 

тривалого розвитку  самого об’єктивного світу: 

25.  Що таке скептицизм? 

26.  Спрямованість логічного слідування у дедуктивному методі мислення: 

27.  Світогляд – це: 

28.  Наукове припущення, або припущення істинне значення якого 

безпосередньо, називається: 

29.  Космоцентризм означає, що центральною темою філософського пізнання 

є: 

30.  Вчення, яке стверджує про обмежені можливості людини в пізнанні світу 

є: 

31.  Форма пізнання, яка не відноситься до теоретичного пізнання: 

32.  Принцип верифікації, як головний критерій наукової обгрунтованності, 

сформулював: 

33.  Адекватне відображення об’єкта суб’єктом, відтворення його поза і 

незалежно від людини, називається: 

34.  В теорії пізнання виключають один одного, але однаково доказові 

поняття, носять назву: 

35.  Що таке істина? 



36.  Яке з філософських течій заперечує пізнання світу таким, який він є: 

37.  Філософське визначення поняття суб’єкта: 

38.  В якості якого критерію істини в Середні віки (сприймалася, сприймався): 

39.  Метод фальсифікації для відділення наукового знання від ненаукового 

запропонував: 

40.  Оскільки істина не залежить від суб’єкта, що пізнає, вона: 

41.  Принцип верифікації, як головний критерій наукової обгрунтованності 

висловлювань, сформулював: 

42.  Метод фальсифікації , для відділення наукового знання від ненаукового, 

запропонував: 

43.  У концепції Т.Куна парадигма трактується як: 

44.  Метод фальсифікації запропонував: 

45.  Принцип верифікації сформулював: 

46.  Вчення, яке стверджує про обмежені можливості людини в пізнанні світу, 

називається: 

47.  Етап пізнавального процесу, на якому інформація про об’єкт отримана у 

відчуттях, відтворюється пізніше – це: 

48.  Наука, як специфічний тип духовного виробництва і соціальний інститут, 

виникла в епоху: 

49.  У західноєвропейській філософії раціоналізм переважно розвивався на 

основі методу: 

50.  У концепції Т Куна парадигма трактується як: 

51.  Індукція – це: 

52.  З точки зору наукового пізнання проблема це: 

53.  Наукове припущення називається: 

54.  До якої форми наукового пізнання належить концепція інопланетного 

походження життя на землі: 

55.  З точки зору наукового пізнання проблема це: 

56.  Наукове припущення, або припущення, істинне значення якого не 

визначене, називається: 

57.  В якості вищого критерію істини в Середні віки приймалася: 

58.  Метод емпіричної  індукції розробив: 

59.  Адекватне відображення об’єкта суб’єктом , відтворення його поза і 

незалежно від людини, називається: 

60.  Філософська течія, яка заперечує пізнання світу таким, який він є, 

називається: 

 

 

 

 

 



                                                 Методи контролю 

 

 Поточне тестування на основі усного опитування чи розв’язання 

задач; 

 Поточне тестування на основі короткої письмової роботи по темі 

під час аудиторних занять; 

 Оцінювання захисту реферату, доповідей на студентській олімпіаді, 

науково-практичній конференції, публікацій статей в збірнику 

наукових праць університету, інших виданнях; 

 Захист індивідуальної роботи у вигляді ІНДЗ; 

 Модульний поточний контроль знань, підсумковий письмовий 

іспит; 

 Співбесіда по лекційному матеріалу. 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

         Максимальна кількість балів за СРС 10 балів. Оцінка СРС проводиться  

не пізніше ніж за тиждень до закінчення змістового модуля з дисципліни. 

           10 балів ставиться: при виконанні СРС у повному обсязі, логічна 

частина не має помилок, відповіді на запитання аргументовані. 

            8-9 балів: ставиться якщо СРС виконана в повному обсязі, вона не має 

помилок, які потребують її переробки, відповіді на запитання даються по 

суті. 

           6-7 балів: ставиться, якщо СРС виконана не в повному обсязі; мають 

місце помилки, оформлення не відповідає вимогам. 

          4-5 балів : ставиться, якщо СРС виконана не в повному обсязі, мають 

місце помилки, які тягнуть за собою переробку; оформлення не відповідає 

вимогам, відповіді на запитання даються не в повному обсязі. 

          1-3 балів: ставиться, якщо СРС виконана не в повному обсязі, мають 

місце суттєві помилки, які тягнуть за собою переробку, оформлення не 

відповідає вимогам, на запитання магістр дає невірні відповіді. 
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