1. Мета дисципліни
Мета навчальної дисципліни: формування майбутніх науковців вищої
кваліфікації, які володіють системою базових знань з історії розвитку науки та
знаннями основних положень сучасної парадигми філософії науки як
філософської методології задля забезпечення їхньої професійної соціалізації як
дослідників, а також розвиток навичок застосування філософської культури в
наукових дослідженнях та умінь у своїй діяльності спиратися на досягнення
сучасної науки.
2. Міждисциплінарні зв’язки
Вивчення цієї
дисципліни
безпосередньо
спирається на:
Вхідна

На результати вивчення цієї дисципліни
безпосередньо спираються:
Історія та теорія світової цивілізації.
Теорія і методологія сучасної економічної науки.
Управління розвитком соціально-економічних систем.
Сучасна економічна теорія.
Методологія управління проектами, програмами та
портфелями проектів.
Вплив людини на функціонування оргатичної системи.
Інноваційна техніка та технології в електротехніці
та
електроенергетиці.
Інноваційні технології в галузі захисту навколишнього
середовища.
Методика, методологія дослідження та оцінки штучного
предметно просторового середовища й окремих його форм.
Експериментальні методи дослідження і математична обробка
результатів експерименту в галузі будівництва і цивільної
інженерії.
Моделювання і дослідження складних систем.
Системний аналіз на транспорті.
Системологія на транспорті.
Публічне управління та адміністрування як суспільне явище,
його інститути, форми та методи їх діяльності.
Теоретичні засади розроблення та функціонування механізмів
державного управління.
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3. Результати навчання
Програмний
результат
навчання
РН9:
набули
універсальні
дослідницькі
навички
щодо
організації
та
проведення
наукових
досліджень

РН10:
володіють
методикою
підготовки
дисертаційних
досліджень

Методи навчання

Форми оцінювання

Результати
навчання за
дисципліною

РН
9.4
Уміти
Усне опитування,
формувати цілісне
письмовий контроль уявлення про процес
(перевірка есе),
науково-дослідної
тестові методи
роботи на засадах
філософії наукового
пізнання;
застосовувати
критерії
наукової
раціональності;
знати
принципи
наративного
тлумачення
та
пояснення у науці
РН11.1 Уміти
Усне опитування,
використовувати
письмовий контроль принципи наукової
(перевірка есе),
творчості та
тестові методи
спиратися на
досягнення сучасної
науки.
РН11.2 Уміти
формувати і
усвідомлено
застосовувати
філософську
культуру в наукових
дослідженнях;
дотримуватися норм
наукової етики
щодо здійснення
наукової діяльності
та проведення
власного наукового
дослідження.

Словесні (усні),
наочні
(демонстрація
ілюстративного
матеріалу),
практичні
(практичні
завдання),
інтерактивні
(дискусії)

Словесні (усні),
наочні
(демонстрація
ілюстративного
матеріалу),
практичні
(практичні
завдання),
інтерактивні
(дискусії)
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4. Програма навчальної дисципліни
Модуль: Історія і філософія науки
Змістовий модуль 1. Генезис та розвиток науки в історії гуманітарної думки.
Змістовий модуль 2. Сучасна парадигма філософії науки.
5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу
Змістові модулі
та теми (номери)
МОДУЛЬ (семестр)
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Підсумковий контроль

Кількість годин
у тому числі
лек.
практ.
15
30
7
15
8
15

усього
120
45
60
15

сам. роб.
75
23
37
15

6. Теми лекцій
Кількість
ауд. год.

Тема

Зміст (план)

1

2
Змістовий модуль 1
Багатовимірність
феномену
науки
і
багатоаспектність його вивчення філософією.
Функції науки. Наука і суспільство. Наука і
освіта.

3

Філософія, передумови її генезису, основна
проблематика та типи філософствування.
Філософія як феномен духовного життя
суспільства. Філософські засади науки та
історичні типи наукової раціональності:
класичний, некласичний та постнекласичний.
Наукові картини світу в історичній
ретроспективі. Ідеали і норми наукового
дослідження. Онтологічна та епістемологічна
складові системи філософських засад науки.
Науково орієнтовані напрямки філософії у
ХІХ ст. Виникнення та еволюція філософії
науки. Філософія науки ХХ століття. Розвиток
постнекласичної науки та особливості її
філософсько-методологічного осмислення.

1

Наука як соціальний
інститут та
продуктивна сила
сучасного
суспільства
Взаємозв’язок
філософії і науки в
історії розвитку
суспільства
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1

1
Епістемологічна та
«софійна» моделі
сучасного наукового
дискурсу

2
Наука як форма знання та епістемологічний
дискурс.
Епістемологічні
наслідки
міждисциплінарного підходу в сучасній науці.
Специфіка соціогуманітарного наукового
дискурсу.
Становлення
соціальногуманітарних методологій: герменевтика і
феноменологія.
Структуралізм
як
дослідницька програма. Філософська теорія
пізнання та логіка мислення в пізнанні і
людській діяльності. Відмінності соціального
та природничо-наукового пізнання. Поняття
соціальної істини та її значення для
соціальних практик. Витоки, генезис та
розвиток культури мислення.

3
1

Наукова творчість та Наукова творчість та інновації. Інновація як
структура наукового мислення і як діяльність. Соціальна і
когнітивна інституціоналізація інновацій.
знання
Базовий
інструментарій
наукового
дослідження
в
контексті
творчої
й
інноваційної діяльності.

2

Етос науки. Поняття етики наукової
діяльності та світогляду науковця. Соціальна
відповідальність вченого та об’єктивна логіка
розвитку науки. Ціннісна і моральна оцінка
наукової пізнавальної діяльності. Соціальноетичні проблеми науки. Поняття філософської
культури науковця.

2

Етика науки і
відповідальність
вченого

Змістовий модуль 2
Антропологічна
спрямованість
сучасної філософії і
науки.

Людина і світ в сучасному науковому
пізнанні.
Антропологічний
поворот
у
філософії і науці. Світоглядна філософія
екзистенціалізму як основа некласичної
онтології людини. Персоноцентризм та
ірраціоналізм
некласичної
онтології.
Онтологія несвідомого і психоаналіз. Нові ідеї
сучасної науки як методологічні орієнтири
наукових досліджень.
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2

1
Суспільствознавчі
інтенції сучасної
філософії і науки:
філософія держави та
місцевого
самоврядування

2
Держава як система саморозвитку та інститут
публічного адміністрування. Специфічні
особливості держави як складної соціальної
системи. Напруга суперечності щодо держави
як
соціальної
системи.
Філософське
обґрунтування моделі сучасної держави.
Основні функції сутнісних елементів сучасної
держави-системи.
Теоретико-методологічні
засади інституалізації народовладдя
у
сучасному суспільстві. Філософський зміст
Європейської
Хартії
місцевого
самоврядування.
Теорії
та
моделі
муніципального управління. Функції та
повноваження місцевого самоврядування.
Сучасне місто як предмет філософського
аналізу.

3
2

Філософія і наука в Політекономічні засади сучасних соціальних
теорій. Структуралізм як сучасна метафізика.
сучасному
Державний
менеджмент
у
сучасному
ринковому
ринковому суспільстві. Місце і роль науки та
суспільстві
підприємництва у стратегії соціальноекономічних
трансформацій.
Філософія
модернізації соціально-економічних відносин
в Україні.
Філософія і теорія «Держава добробуту» як відповідь на
неспроможності ринку. Поняття «соціальної
соціальної держави
держави»
та
державне
забезпечення
«соціальності». Сучасні моделі соціальної
держави. Основні виклики соціальній державі
у сучасному глобалізованому світі.
розвитку
науки.
Сталий
Наука та цінності Перспективи
розвиток суспільства та науково-технічний
техногенної
прогрес. Наука як сутнісний чинник
цивілізації
інноваційно-інвестиційного
розвитку
суспільства.

2
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1

1

7. Теми практичних занять
Тема
Наука як
продуктивна сила
сучасного
суспільства
Філософія і наука:
роль у розвитку
суспільства

Зміст (план)
Змістовий модуль 1
Наука як система знань, дослідницька
діяльність, соціальний інститут. Суспільство і
науково-технічний прогрес.

Кількість
ауд. год.

2

Передумови
виникнення
та
еволюція
філософії науки. Філософські засади науки та
історичні типи наукової раціональності:
класичний, некласичний та постнекласичний.

4

Діалектика, основні вимоги діалектики та
критичне мислення. Рекурентність мислення у
соціальному
пізнанні
та
можливість
комунікації. Основні вимоги принципу
раціональності.

4

Наукова творчість та Інновація як мислення і як діяльність. Базовий
інструментарій наукового дослідження в
інновації
контексті творчої й інноваційної діяльності.

2

Етос науки. «Людські» характеристики
наукового
пізнання.
Соціально-етичні
проблеми науки: використання досягнень
науки у воєнних цілях, загострення
екологічних проблем – забруднення довкілля і
виснаження природних ресурсів планети,
«перспективи» використання на шкоду
людині результатів біомедичних і генетичних
досліджень тощо.

3

Наука як форма
знання та
епістемологічний
дискурс

Етика наукової
діяльності

Змістовий модуль 2
Нові ідеї сучасної науки як методологічні
Людина і світ в
сучасному науковому орієнтири наукових досліджень: «новий
раціоналізм», синергетика, теорія біо- та
пізнанні
ноосфери, антропний космологічний принцип,
теорія соціальних мереж (Social Network
Analysis),
теорія
відповідального
(справедливого)
управління
(Good
Governance).
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3

1
Філософія і наука:
сучасні
суспільствознавчі
інтенції

2
Філософське обґрунтування моделі сучасної
держави. Філософський зміст Європейської
Хартії місцевого самоврядування. Теорії та
моделі муніципального управління. Сучасне
місто як предмет філософського аналізу.

3
4

Філософія і наука в Структуралізм як сучасна метафізика. Місце і
роль науки та підприємництва у стратегії
сучасному
соціально-економічних
трансформацій.
ринковому
Філософія
модернізації
соціальносуспільстві
економічних відносин в Україні.

4

Поняття «соціальної держави» та державне
забезпечення «соціальності». Сучасні моделі
соціальної
держави.
Основні
виклики
соціальній
державі
у
сучасному
глобалізованому світі.

2

Наука та цінності Сталий розвиток суспільства та науковотехнічний прогрес. Наука як сутнісний
техногенної
чинник інноваційно-інвестиційного розвитку
цивілізації
суспільства.

2

Філософія і теорія
соціальної держави

8. Індивідуальне завдання (ІЗ)
Не передбачено

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання
Поточні методи контролю за темами (тестові завдання, робота з
теоретичним матеріалом та філософськими текстами, есе, усні доповіді, інші види
завдань) із зазначенням кількості балів, які можна отримати за кожну тему та за
модуль в цілому, передбачають 100-бальну систему оцінювання.
Система поточного контролю ґрунтується на застосуванні таких форм
контролю як усне та письмове опитування за матеріалами лекцій, виконання
письмових завдань (есе, презентації у форматі Power Point), тестування.
Усне опитування за питаннями, що передбачені планом практичних занять.
Проведення колоквіумів, прослуховування доповідей із самостійно вивчених тем.
Письмове опитування за матеріалами лекцій у формі розгорнутої відповіді на
питання стосовно значимих етичних та естетичних аспектів людського буття.
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Тестування у віртуальному освітньому середовищі на платформі MOODLE.
Тестування здійснюється, як за окремими темами навчальної дисципліни, так і за
кожним змістовим модулем.
Практична перевірка умінь щодо формування ціннісного уявлення про
етичні засади професійної діяльності здійснюється шляхом написання есе, уміння
обґрунтовувати власну позицію стосовно художньої спадщини людства – шляхом
складання мистецьких візій у формі презентації у форматі Power Point.
Структура навчальної дисципліни і розподіл балів
Змістові модулі
МОДУЛЬ (3 семестр)
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Підсумковий контроль

усього
100
35
35
30

Максимальна кількість балів
практ.
сам. роб.
15
15
-

20
20
-

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів
Види завдань та засоби контролю
Розподіл балів
35
Змістовий модуль 1
Робота на практичних заняттях №1-7
21
(усні доповіді, доповнення, участь у дискусіях:
7 практичних занять * 3 бали =21 бал)
5
Завдання до самостійної роботи
(самостійно шукати та критично опрацьовувати тексти, в яких
розглядається проблематика філософії науки, написання
філософського есе)
9
Тест за теоретичним матеріалом ЗМ1
35
Змістовий модуль 2
24
Робота на практичних заняттях №8-15
(усні доповіді, доповнення, участь у дискусіях:
8 практичних занять * 3 бали =24 бал)
Завдання до самостійної роботи
5
(презентація самостійного філософсько-наукового дослідження у
форматі Power Point)
6
Тест за теоретичним матеріалом ЗМ2
30
Підсумковий контроль – екзамен
30
Тестування (на платформі MOODLE)
ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ
100
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Шкала оцінювання
Сума балів за всі види
навчальної діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
0-34

Оцінка за національною шкалою
екзамен
відмінно
добре
задовільно
незадовільно з можливістю повторного складання
незадовільно
з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення
Методичне забезпечення
1. Будко В. В. Философия науки : учеб. пособ. / В. В. Будко ; Харьков. нац.
ун-т город. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – 2-е изд., испр. и доп. – Харьков : ХНУГХ
им. А. Н. Бекетова, 2016. – 202 с.
2. Корженко В. В. Історія і філософія науки: План-конспект лекцій /
В. В. Корженко; Харьков. нац. ун-т город. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. 2017. –
Рукопис.
3. Корженко В. В. Історія і філософія науки: Методичні вказівки до
практичних занять та самостійної роботи з дисципліни. / В. В. Корженко;
Харьков. нац. ун-т город. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. 2016. – Рукопис.
4. «Історія і філософія науки» / ID дистанційного курсу дисципліни у
віртуальному освітньому середовищі на платформі MOODLE ХНУМГ
ім. О.М. Бекетова. – URL: https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=754 .
Рекомендована література та інформаційні ресурси
Бабаєв В. М. Управління великим містом: теоретичні і прикладні аспекти :
[монографія] / В. М. Бабаєв. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 306 с.
Базилевич В. Д. Метафізика економіки / В. Д. Базилевич, В. В. Ільїн. – Київ :
Знання, 2007. – 718 с.
Балашов Ю. В. Антропный космологический принцип в зеркале критики /
Ю. В. 3. Балашов // Философские науки. – 1990. – № 9. – С. 30–40.
Боголюбов В. С. Актуальные проблемы крупных городов / В. С. Боголюбов.
– СПб. : СПбГИЭА, 1997. – 194 с.
Гальчинський А. Принципи ноогенези в контексті вчення В. Вернадського /
А. Гальчинський // Економіка України. – 2010. – № 5. – С. 16–29.
11

Геєць В. Ліберально-демократичні засади: курс на модернізацію України /
В. Геєць // Економіка України. – 2010. – № 3. – С. 4–20.
Данильян О. Г. Філософія : підручник / О. Г. Данильян; О. П. Дзьобань.
Харків : Право, 2015. – 432 с.
Корженко В. В. Методологія наукового дослідження : [навч. посіб.] –
Харків : Вид-во «Магістр» ХарРІ НАДУ, 2008. – 108 с.
Корженко В. В. «Альфабетизм» у ринкових трансформаціях суспільства /
В. В. Корженко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. –
Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – № 2 (50). [Електронний ресурс].
– Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2016-2/doc/1/01.pdf
Корженко В. В. Ключові ідеї сучасної концепції Governance : регіональний
вимір / В. В. Корженко // Стратегія регіонального розвитку: формування та
механізми реалізації: Матеріали пленарного засідання щоріч. між нар. наук.практ. конф. 31.10.2007 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2007. – С. 28–32. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://fps.kname.edu.ua/images/ phil/Korgenko/2.pdf.
Корженко В. В. Освітні ініціативи та суспільний поступ / В. В. Корженко //
Актуальні проблеми державного управління: Наук. зб. – Харків : ХФ УАДУ. – 2000. –
№ 2. – С. 52 – 57. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://fps.kname.edu.ua/images/phil/Korgenko/7.pdf.
Корженко В. В. Парадигмально-ціннісні орієнтири суспільного поступу та
публічне управління / В. В. Корженко // Державне будівництво : електронне
видання. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – № 1. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2016-1/doc/2/03.pdf
Корженко В. В. Становлення концепції Governance у процесі формування
сучасного європейського адміністративного простору / В. В. Корженко,
Л. В. Хашиєва // Вісник НАДУ при Президентові України. – 2011. – № 2. – С. 10–
19.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу :
http://fps.kname.edu.ua/images/phil/Korgenko/11.pdf.
Корженко В. В. Теоретико-методологічні засади наукових досліджень в
галузі державного управління : [Монографія] / В. В. Корженко, Н. С. Корабльова,
О. К. Чаплигін [та ін.]; за заг. ред. В. В. Корженка. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ
«Магістр»,
2012.
–
495
с.
[Електронний
ресурс].
–
РД :
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Biblioteka_Magistra/5ebd2ce6-7abf-4b849d9e-387384cf2d29.pdf, Сторінки для опрацювання: С. 56 – 78; 92 – 114; 340 –
478.
Корженко В. В. Феномен малого та середнього підприємництва та
суспільний поступ / В. В. Корженко, С. В. Гапоник // Актуальні проблеми
державного управління : 36 наук праць. – Xарків : ХарРІ УАДУ. – 2002. – № 1. – С
153–161.
Корженко В. В. Феномен філософії як «практичної мудрості» державного
управління / В. В. Корженко // Теорія та практика державного управління : зб.
наук. праць. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – № 2 (53).
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу :
http://kbuapa.kharkov.ua/ebook/tpdu/2016-2/doc/1/103.pdf
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Кривуля О. М. Філософія : [навч. посіб.] / О. М. Кривуля. – Харків : ХНУ
ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 592 с.
Кучабський О. Г. Адміністративно-територіальна організація України :
теорія, методологія, механізми становлення : [Монографія] / О. Г. Кучабський. –
Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 316 с.
Лахижа М. І. Модернізація публічної адміністрації: теоретичні та практичні
аспекти : [монографія] / М. І. Лахижа. – Полтава : РВВ ПУСКУ. – 2009. – 289 с.
Пазиніч С. М. Філософія : навч. посіб. / С. М. Пазиніч; – Харків : Харків.
нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; видавець Олександр Савчук, 2017. –
380 с.
Попова В. Конкурентоспроможність
економіки
України :
джерела
формування та соціальні наслідки / В. Попова // Економіка України. – 2008. – № 8.
– С. 4–13
Поппер К. Логика научного исследования / Карл Поппер [Пер. с англ.; под
общ. ред. В. Н. Садовского]. – М. : Республика, 2004. – 447 с.
Пригожин И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой /
И. Пригожин, И. Стенгерс. – М. : Прогресс, 1986. – 431 с.
Рассел Б. Історія західної філософії / Б. Рассел [Перекл. з англ. Ю. Лісняка,
П. Таращука]. – Київ : Основи, 1995. – 759 с.
Філософія науки : підручник / І. С. Добронравова, Л. І. Сидоренко,
В. Л. Чуйко та ін. ; за ред. І. С. Добронравової. – Київ: ВПЦ «Київський
університет», 2018. – 255 с. URL : http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Phil-science.pdf.
Філософія : хрестоматія (від витоків до сьогодення) : [навч. посіб.] / за ред.
акад.
НАН
України
Л. В. Губерського,
уклад.
Л. В. Губерський,
А. О. Приятельчук, І. В. Бойченко та ін. – Київ : Знання, 2009. – 624 с. URL :
http://westudents.com.ua/knigi/622-flosofya-guberskiy-lv.html.
Рене Декарт (1596–1650)
Метафізичні розмисли.
Міркування стосовно наук.
Головні правила методу.
Володимир Вернадський (1863–1945)
Декілька слів про ноосферу.
Денніс Медоуз (нар. 1942)
Межі зростання.
Технічний прогрес і межі зростання.
Технічний прогрес у моделі світу.
Режим перевищення граничного значення.
Едмунд Гуссерль (1859–1938)
Ідеї до чистої феноменології та феноменологічної філософії.
Іммануїл Кант (1724–1804)
Критика чистого розуму. Вступ.
Бертран Рассел (1872–1970)
Людське пізнання. Його сфера та межі.
Ілля Пригожин (1917–2003)
Порядок із хаосу: новий діалог «людини з природою».
Томас Кун (1922–1996)
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Структура наукових революцій.
Пол Феєрабенд (1924–1994)
Аналітичний покажчик.
Вступ.
Ганс-Георг Гадамер (1900–2001)
Мова як горизонт герменевтичної онтології.
Людвіг Вітгенштайн (1889–1951)
Логіко-філософський трактат.
Даніел Белл (1919–2011)
Настання постіндустріального суспільства.
Макс Вебер (1864–1920)
Протестантська етика і дух капіталізму.
Постановка проблеми.
Френсіс Фукуяма (нар. 1952)
Довіра: соціальні добродії і шлях до розквіту.

Читанка з історії філософії: у 6 кн. – Київ, 1992–1993.
Шпенглер О. Закат Западного мира; Очерки морфологии мировой истории.
Полное издание в одном томе / Освальд Шпенглер : [Пер. с нем.]. – М. : «Изд-во
АЛЬФА-КНИГА», 2010. – 1085 с.
How Philosophy Works: The Concepts Visually Explained / ed. Marcus Weeks.
London: DK Publishing, 2019. – 256 p. URL: http://dl.booktolearn.com/ebooks2/science/
philosophy/9780241363188_How_Philosophy_Works_d478.pdf.
Park Robert E., Ernest W. Burgess, Roderick D. McKenzie The City. – Chicago
and London : The University of Chicago Press, 1984. – 156 p.
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