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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
  

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

ступінь вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 

3 

Галузь знань 

20 «Аграрні науки 

та продовольство» 

Обовязкова  

Загальна кількість 

годин – 90 годин Спеціальність 

208 

«Агроінженерія» 

Курс Семестр 

Змістових модулів –

 2 
1-й 1-й 

Тижневе 

навантаження:  

  

аудиторних занять – 4 

год. 

  

самостійна робота – 

3,6  год. 

Ступінь вищої 

освіти 

«Магістр» 

Вид занять 
Кількість 

годин 

Лекції 10 год. 

Практичні 

заняття 
10 год. 

Семінарські 

заняття 
- 

Самостійна 

робота 
70 год. 

Форма контролю:  

екзамен 

 

 

 

 

  



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Метою дисципліни «Філософія» є формування у майбутніх фахівців 

цілісних уявлень про зародження та розвиток філософської думки, а також 

про сучасні філософські проблеми природи, людини і суспільства, 

оволодіння теорією та методологією пізнання суспільного розвитку, 

основними формами та методами наукового пізнання; розвиток розуміння 

об`єктивних та суб`єктивно-людських основ, вироблених в історії форм і 

напрямів філософствування та подати можливість здобувачам вищої освіти 

увійти в діалог власних міркувань зі світовою філософською думкою. 

 

Завдання курсу: 

 

— розуміння предмета філософії й специфіки філософського знання; 

— усвідомлення ролі філософії в формуванні конструктивного типу 

мислення; 

— створення спільного уявлення про сфери філософського знання 

(онтологію, гносеологію, аксіологію; натурфілософію, соціальну філософію, 

філософську антропологію, логіку); 

— знайомство з основними філософськими традиціями (індійською, 

китайською та середземноморською) та найважливішими етапами розвитку 

європейської філософії (основними філософськими концепціями); 

— вивчення фрагментів класичних філософських текстів. 

— напрямки історико-філософської думки, класичну і сучасну вітчизняну 

та світову філософію;  

— особливості предметної ідентифікації філософії;   

— специфіку філософського мислення; 

— основні функції філософії; 

— базові категорії філософії, їх зміст і функції; 

— історичні типи філософії та основні парадигми філософування; 

— основні етапи розвитку філософської думки; 

— сучасні тенденції розвитку науки, культури і філософії; 

— глобальні проблеми людства, їх причини та філософські шляхи 

вирішення; 

— світоглядно-гуманістичний зміст філософії, її людинотворчу природу. 

 

Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5 Здатність працювати в команді   

ФК2.Здатність здійснювати наукові та прикладні дослідження для створення 

нових та удосконалення існуючих технологічних систем 

 



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I.  Філософсько – методологічні проблеми 

соціального знання. 

 

ТЕМА 1 Основні проблеми філософії науки. [4. с. 12-14, 90-98, 194-214; 12. 

с. 6-24; 16. с. 5-11; 17. с. 419-430] 

Філософія науки, як нова галузь філософського знання. Історія становлення 

філософії науки. Історичні коріння взаємозв’язку філософії та науки. 

Позитивістські концепції. Методологічні концепції прагматизму. 

Неокантіанство: концепції методів наукового пізнання. Проблеми пізнання у 

контексті феноменологія. Герменевтика. Знання, пізнання, та його форми. 

Форми наукового пізнання. Виникнення науки. Екстерналізм та інтерналізм.  

Пізнання та практика. Основні форми практики. Основні функції практики. 

Верифікація та фальсифікація.  Наукове знання, як система. Структура 

наукового знання. Обєкт та суб’єкт науки. Наукова картина світу. 

Класифікація наук. Проблема періодизації історії науки 

ТЕМА 2. Наукове знання та його особливості [4. с. 12-14, 106, 118; 12. с. 

222-226; 16. с. 95-103; 17. с. 466-472, 508-514] 

Феномен науки. Критерії науковості. Функції наукового знання. Проблема 

класифікації наук. Форми наукового пізнання. Виникнення науки. 

Екстерналізм та інтерналізм.  Пізнання та практика. Основні форми 

практики. Основні функції практики. Верифікація та фальсифікація.  Наукове 

знання, як система. Структура наукового знання. Обєкт та суб’єкт науки. 

Наукова картина світу. Класифікація наук. Проблема періодизації історії 

науки Поняття наукового методу. Поняття наукової методології. Основна 

функція методу. Проблеми методології в історії філософії. Предмет, теорія, 

метод. Метод як єдність об’єктивного та субєктивного. Тотожність та різниця 

теорії та методу. Класифікація  наукових методів. Диференціація та 

інтеграція наук. Взаємодія наук та їх методів. Теоретизація та діалектизація 

науки. Прискорений розвиток науки. Свобода критиці, недопустимість 

монополізму і догматизму. Приближення до абсолютної істини. Єдність 

кількісних та якісних змін. 

ТЕМА 3-4  Основні історичні етапи розвитку науки.[4. с. 324-325; 1. с. 

373-385, 285-317; 11. с. 575-581, 622-631] 

Передумови виникнення науки. Основні етапи розвитку науки. Особливості 

класичної науки. Революція в природознавстві. Постнекласична наука як 



прояв постмодернізму. Ідея «нової науки» Ф.Бекона та Р.Декарта. Наукове 

знання І.Канта. Філософія як наука наук Г.Гегеля. Наука – «сама собі 

філософія» О. Конт. Емпіричний рівень наукового пізнання. Теоретичний 

рівень наукового пізнання. Структура і функції наукової теорії. Єдність 

емпіричного та теоретичного, теорії і практиці. Закон, як ключовий елемент 

наукової теорії. 

 

ТЕМА 5-6. Структура наукового пізнання.[1. с. 373-3 86; 4. с. 113-117; 11. 

с. 558-569, 622-631; 12. с. 87-129; 16. с. 105-113] 

Основні структурні елементи науки. Емпіричний, теоретичний та мето 

теоретичний рівні пізнання. Форми наукового пізнання: ідея, факт, проблема, 

гіпотеза, теорія, концепція. Інші структурні компоненти науки. Поняття 

наукової проблеми. Особливості наукової гіпотези. Типи та види наукових 

гіпотез. Наукова теорія, її структура та функції. Основні структурні 

компоненти теорії. Основні функції наукової теорії. . Одиничне та загальне. 

Форма та зміст. Причина та наслідок. Закони діалектиці. Роль принципів 

діалектиці як регулятивів наукового пошуку. Межі, сфера дії діалектичного 

методу. Емпіричний рівень наукового пізнання. Обєкт емпіричного пізнання. 

Поняття наукового факту. Фактуалізм та теоретизм. Теоретичний рівень 

наукового пізнання. Поняття наукового мислення. Мислення та розум. 

Основні функції розуму. Форми мислення. Поняття, судження, умовивід.   

Спостереження. Порівняння. Експеримент. Наукові методи теоретичного 

дослідження. Метод формалізації. Аксіоматичний метод. Метод гіпотетико-

дедуктивного розгортання теорії. Історичний метод. Взаємодія методів. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II.  Загальні закономірності розвитку науки. 

 

Тема 7   Динаміка науки, теоретичні моделі та закономірності розвитку.. 

[ 11. с. 608-622; 12. с. 367-383; 16. с. 289-308; 17. с. 508-517] 

Кумулятивна модель розвитку науки. Діалектико-матеріалістична модель 

розвитку науки. Проблема росту знань у К. Поппера. Концепція розвитку 

знань Т. Куна. Науково-дослідна програма І. Лакатоса. Методологічний 

анархізм П. Фейєрабенда Еволюційна модель розвитку науки С. Тулміна. 

Загальні закономірності розвитку науки. Поняття соціального пізнання. 

Науки про природу та науки про культуру. В.Дільтей, В.Вільдельбанд, 



Г.Ріккерт про природу та культуру. «Філософія життя» - В.Дільтея.  

Методологія соціальних наук Макса Вебера. Специфіка соціальнго пізнання 

та його методів. Логіка соціальних наук К. Поппера. Філософська 

герменевтика Г. Гадамера. Структурний метод гуманітарних наук Мішеля  

Фуко. 

ТЕМА 8 Методологія наукового пізнання [ 11. с. 608-622; 12. с. 367-383; 

16. с. 289-308; 17. с. 508-517] 

Поняття методології . Філософія та її роль у науковому пізнанні. 

Діалектичний та метафізичний методи мислення. Проблеми методології в 

історії філософії. Предмет, теорія, метод. Метод як єдність об’єктивного та 

субєктивного. Тотожність та різниця теорії та методу. Класифікація  

наукових методів. Диференціація та інтеграція наук. Взаємодія наук та їх 

методів. Теоретизація та діалектизація науки.   

ТЕМА 9. Методи наукового пізнання [ 11. с. 608-622; 12. с. 367-383; 16. с. 

289-308; 17. с. 508-517] 

 Поняття методів. Класифікація методів. Наукові методи емпіричного 

дослідження. Методи теоретичного дослідження. Загальнологічні методи. 

Загальнонаукові методи. Аналіз, синтез, аналогія, моделювання. Індукція та 

дедукція. Спостереження, порівняння, експеримент. Наукові методи 

теоретичного дослідження. Наукові методи емпіричного дослідження. 

Поняття наукового методу. Поняття наукової методології. Основна функція 

методу. Проблеми методології в історії філософії. Предмет, теорія, метод. 

Метод як єдність об’єктивного та субєктивного. Тотожність та різниця теорії 

та методу. Класифікація  наукових методів. Диференціація та інтеграція наук. 

Взаємодія наук та їх методів. Теоретизація та діалектизація науки. 

Прискорений розвиток науки. Свобода критиці, недопустимість монополізму 

і догматизму. Приближення до абсолютної істини. Єдність кількісних та 

якісних змін. 

ТЕМА 10 - 11. Новації в сучасній науці  [ 11. с. 608-622; 12. с. 367-383; 16. 

с. 289-308; 17. с. 508-517] 

Загальні характеристики сучасної науки. Синергетика як нова стратегія 

наукового пошуку. Глобальний еволюціонізм і сучасна наукова картина 

світу. Проблема поза наукового знання. Осмислення взаємозв’язків наукових 

і соціальних цінностей як умова сучасного розвитку науки. .  . Поняття 

природознавства. Класичне природознавство та його методлогія. Етап 

механістичного природознавства. Перша наукова революція Н. Коперник. 

Друга наукова революція – Галілей, Кеплер, Ньютон. Зародження та 

формування еволюційних ідей – М. Фарадей, Д.Максвелл. Революція в 



природознавстві кінця 19 поч. 20 ст.  Становлення ідей та методів 

некласичної науки. Концептуально-методологічні кроки  у природознавстві 

20 ст. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навч. 

тижд. 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лек 

сем. 

(пр.) 

л

а

б. 

СР

С 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ    

СОЦІАЛЬНОГО ЗНАННЯ 

1-2 

Лекція 1 Основні проблеми філософії науки 2 - - - - 

Практичне 

заняття 1 

Основні проблеми філософії науки 
- 2 - - 5 

Самостійна 

робота 1-2 

Історія становлення філософії 

науки 
- - - 10 3 

3-4 

Лекція 2 Наукове знання та його 

особливості 
2 - - - - 

Практичне 

заняття 2 

Наукове знання та його 

особливості 
- 2 - - 5 

Самостійна 

робота 3-4 
Особливості класичної науки 

Революція в природознавстві 
- - - 10 4 

5 

Лекція 3 Основні історичні етапи розвитку 

науки 
2 - - - - 

Практичне 

заняття 3. 

 

ПМК 1 

Основні історичні етапи розвитку 

науки 

 

Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 1 

- 2 - - 

5 

 

10 

Самостійна 

робота 5 

Основні структурні компоненти 

науки 
- - - 15 3 



Підготовка до ПМК 1 

Разом за змістовий модуль 1 – 47год: 6 6  35 35 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ 

НАУКИ 

6-7 

Лекція 4 Основні історичні етапи розвитку 

науки 
2 - - - - 

Практичне 

заняття 4 

Основні історичні етапи розвитку 

науки 
- 2 - - 7 

Самостійна 

робота 6-7 

Форми наукового пізнання 

Концепція розвитку знань Т.Куна 
- - - 10 5 

8-9 

Лекція 5 Структура наукового пізнання 2 - - - - 

Практичне 

заняття 5 

Структура наукового пізнання 
- 2 - - 8 

Самостійна 

робота 8-9 

Методи теоретичного дослідження 

Класифікація методів 

 

- - - 10 5 

10 Самостійна 

робота  

Підготовка до ПМК 2 
- - - 15 - 

ПМК 2 Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 2 
    10 

Разом за змістовий модуль 2 – 43 год: 4 4  35 35 

Екзамен     30 

ВСЬОГО З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ – 90 ГОД. 10 10  70 100 

 

 

 5.  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1  

 

1. Основні проблеми філософії науки 

2. Історія становлення філософії науки 

3. Наукове знання та його особливості 

4. Форми наукового знання  



5. Основні історичні етапи розвитку науки 

6. Особливості класичної науки 

7. Революція в природознавстві 

8. Структура наукового пізнання 

9. Форми наукового пізнання 

10.  Наукове знання, як система. 

11. Структура наукового знання. 

12.  Проблема періодизації історії науки. 

13.  Сцієнтизм та антисцієнтизм. Наука і суспільство. 

14.  Погляди Ф. Бекона на ідею створення «нової науки». 

15.  І. Кант про можливість наукового знання. 

16.  Філософія, як «наука наук» Гегеля. 

17.  Наука – само по собі філософія. Погляди Огюста Конта. 

18. Диференціація та інтеграція наук 

19. Теоретизація та діалектизація науки. 

20. Взаємодія наук та їх методів. 

21. Єдність кількісних та якісних змін. 

22. Емпіричний рівень наукового пізнання. 

23.  Теоретичний рівень наукового пізнання. 

24. Структура і функції наукової теорії. 

25. Закон, як ключовий елемент наукової теорії.                                  

                                      

  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2 
 

     1. Поняття предмету, теорії, методу. 

2. Метод, як єдність об’єктивного та суб’єктивного. 

3. Класифікація методів. 

4. Загальні функції методів.       

5. Функції філософії в науковому пізнанні. 

6. Загальна характеристика діалектиці. 

7. Принципи діалектиці. 

8. Метафізика та її значення для наукового пізнання.  

9. Закони діалектиці. 

10. Натурфілософія та природознавство. 

11. Загальні наукові методи.  

12. Наукові методи емпіричного дослідження. 

13. Наукові методи теоретичного дослідження. 

14. Класичне природознавство та його методологія. 



15. Філософські погляди представників Нового часу. 

16. Одиничне та загальне. Форма та зміст. 

17. Частина та ціле. Система, елемент та структура. 

18. Причина та наслідок. Поняття детермінізм. 

19. Поняття соціального пізнання. 

20. Методологія соціальних наук М. Вебера. 

21. Філософська герменевтика Г. Гадамера. 

22. Структурний метод в гуманітарних науках (Фуко). 

23. Концепція науки і наукове знання К. Поппера. 

24. Концепція зміни парадигм Т. Куна. 

25. Реконструкція історії науки П. Фейєрабендом та його плюралізм. 

26. Проблема, її постановка та рішення. 

27. Гіпотеза, як форма та метод розвитку науково-теоретичного знання.  

28. Теорія, її структура та функції. 

29. Суспільний прогрес, його критерії та межі. 

30. Соціальне прогнозування: види, типи, методи. 
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