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Наука як предмет філософського осмислення 

Багатовимірність феномену науки. Філософські презентації сучасної 

науки: наука як система знань, дослідницька діяльність, соціальний інститут. 

Культурно-історичні та цивілізаційні виміри науки. Наука як традиція. 

Історичні, професійні, масові образи науки.  

Особливості дисциплінарного становлення філософії науки. Моделі 

розвитку наукового знання в межах позитивізму і постпозитивізму (О.Конт, 

Б.Рассел, Л.Вітгенштайн, К.Поппер, Т.Кун, І.Лакатос, П.Феєрабенд). Предмет 

і проблематика філософії науки. Філософія науки як методологія, 

епістемологія і соціологія наукового пізнання. 

Наука як дослідження. Наука як сутнісне явище Нового часу. 

Об'єктивність та новітність як ідеали класичної науки. Наука і цінності 

техногенної цивілізації: автономія людини, свобода, вибір. Ідея перетворення 

світу та підкорення природи як засаднича цінність техногенної цивілізації. 

Домінуюча роль раціональності. Протиставлення людини та природи. 

Вичерпаність типу цивілізаційного прогресу на основі класичної наукової 

раціональності та кризи людського існування.  

Свобода, вибір та відповідальність ученого як проблеми етики  науки. 

Поняття етосу науки (Р.Мертон). Проблема нового етосу науки  в ХХI 

сторіччі в контексті впливів NBIC (системи технологічних практик) на 

суспільство та людину. Багатомірність етосу сучасної науки: свобода 

наукового дослідження і мінливість норм і цінностей. Етичні вимоги в 

процесі дослідження людини та використання сучасних біомедичних практик 

(етичні кодекси учених, етичні та біоетичні комітети).  

Дисциплінарна методологія наукового пізнання в класичній науці. 

Формування міждисциплінарних галузей в некласичній науці.  

Трансдисциплінарні стратегії в постнекласичній/сучасній 

перспективі. Особливості досліджень в сучасній науці.   

 

Філософські засади науки та історичні типи наукової раціональності  

Ідеали і норми наукового дослідження як складова засад науки. 

Історична та дисциплінарна визначеність норм наукового дослідження як 

методологічних регулятивів (принципів) дослідницької діяльності. 

Категоріальні засади норм наукового дослідження як епістемологічна 

складова системи філософських засад науки.  

Наукові картини світу як складова засад науки. Специфіка наукової 

картини світу як системи теоретичного знання. Категоріальні засади наукової 

картини світу як онтологічна складова системи філософських засад науки. 

Стиль наукового мислення як конкретно-історичний спосіб існування ідеалів 

і норм наукового дослідження, що відповідає науковій картині світу свого 

часу.  



Філософські засади науки як складова підвалин наукового 

дослідження. Методологічна свідомість науковців як результат рефлексії над 

методом та предметом наукового дослідження. Система засад науки як 

історичний тип наукової раціональності. Зміна історичних типів наукової 

раціональності в класичній, некласичній і постнекласичній науці. 

 

Філософія науки в перспективі подолання розриву між 

природничим і гуманітарним знанням. 

Проблема суб’єкта в науковому дослідженні. Зміна врахування ролі 

суб'єкта у розвитку науки: від елімінації суб'єкта (класичний тип 

раціональності) до принципу відносності до засобів спостереження  

(некласичний тип раціональності) та принципу відносності до цілей і 

цінностей суб'єкта (постнекласичний тип раціональності). 

Розвиток філософської методології науки. Розуміння науки як знання і 

як діяльності. Наука як практична раціональність. Перехід від розгляду науки 

як цілеспрямованої практики до врахування габітуальності пізнавальних 

практик. Сучасна наука як система дослідницьких і технологічних практик. 

Когнітивно-комунікативний вимір сучасних наукових практик. 

Філософія науки як практична філософія. Ризики та відповідальність 

суб'єкта наукового пізнання та практичних дій. Самоорганізація суб'єкта 

наукового пізнання в ході міждисциплінарної і трансдисциплінарної 

комунікації. Філософія науки як прикладна філософія: застосовність до 

розв’язання проблематики конкретних галузей науки, надання ціннісного 

розуміння і методологічного інструментарію.  

Натуралістичний тренд і антропологічний поворот у сучасній філософії 

науки. Натуралізм у сучасній філософії науки як програма дослідження 

реальної практики науки.  Еволюційний дискурс науки та епістемології. 

Когнітивний підхід в системі сучасних філософсько-методологічних 

досліджень. Нейронаука і прогнозування майбутнього. 

Соціоантропологічний  поворот у філософії науки. Соціальність науки і 

соціальна природа наукового знання. Етнографічний підхід дослідження 

«реального життя лабораторії» і дискурс-аналіз. Конструктивізм як 

методологічна стратегія «соціальної» філософії науки.  

Внесок філософії науки у формування й концептуалізацію наукових 

стратегій майбутнього людства: штучний інтелект, нанотехнології, 

біотехнології, трансгуманізм, екзистенціальні ризики тощо.  
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ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1.     Філософські презентації сучасної науки: наука як система знань, 

дослідницька діяльність, соціальний інститут. 

2.     Формування філософії науки. Моделі розвитку наукового знання в 

межах позитивізму і постпозитивізму. 

3. Наука як дослідження. Об'єктивність і новітність як ідеали науки 

Нового часу. 

4.     Наука і цінності техногенної цивілізації: автономія людини, свобода, 

вибір. 

5.     Складові системи засад науки: наукові картини світу, ідеали і норми 

наукового дослідження, філософські засади. 

6.     Глобальні наукові революції як зміна історичних типів наукової 

раціональності. 

7. Дисциплінарна методологія наукового пізнання в класичній науці. 

Міждисциплінарні й трансдисциплінарні стратегії сучасної науки. 

8. Етика науки і етос науки. Багатомірність етосу сучасної науки: свобода 

наукового дослідження і мінливість норм і цінностей. 

9. Проблема суб’єкта в науковому дослідженні. Зміна врахування ролі 

суб'єкта у розвитку науки. 

10. Розвиток філософської методології науки. Сучасна наука як система 

дослідницьких і технологічних практик. 

11. Філософія науки як практична філософія. Ризики та відповідальність 

суб'єкта наукового пізнання та практичних дій. 

12. Натуралістичний тренд сучасної філософії науки. 

13. Соціоантропологічний поворот в сучасній філософії науки. 

http://www.philsci.univ.kiev.ua/


14. Когнітивно-комунікативний вимір сучасних наукових практик. 

15.   Наукове дослідження та інновації.   Інновація як цивілізаційний вимір і 

цінність науки. 

 


