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Сучасні тенденції розуміння пізнавальних практик науки 

 
Анотація. Дисципліна «Сучасні тенденції розуміння пізнавальних практик науки» належить до 
переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує особистісний і професійний розвиток 
аспіранта та спрямована на ознайомлення аспірантів з традиційними філософськими-
методологічними проблемами в перспективі натуралістичних тенденцій сучасної філософії науки, 
ознайомлення аспірантів з впливом соціологічної філософії науки на розуміння природи наукового 
знання, ознайомлення аспірантів з останніми тенденціями дослідження особливостей сучасної 
прагматизованої та технологічно орієнтованої науки, її місцем в системі культури.   
Кількість кредитів: 4 
Викладач: Білоус Тетяна Миколаївна, к. філос. н., доцент кафедри філософія та методологія науки  
Мета навчальної дисципліни: ознайомити аспірантів з найостаннішими тенденціями розвитку 
філософії науки, зокрема з натуралістичними тенденціями сучасної філософії науки, когнітивною 
філософією науки, та соціологічною філософією науки, а також  та дослідженням технологій та науки в 
системі культури на сучасному етапі, покращити кваліфікаційний рівень підготовки аспірантів, 
забезпечити якісне засвоєння сучасних тенденцій західної традиції філософії науки. 
Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати: основні тенденції розвитку філософії та методології науки минулого 
століття, зокрема методологічні концепції позитивізму та історичної школи, знати основні проблеми, 
навколо яких розгорталися дискусії у межах цих концепцій. Аспірат повинен мати відповідні до цих 
дискусій знання з історії філософії та сучасної теорії пізнання.   
Аспірант повинен вміти: на рівні концептуального аналізу досліджувати зміст філософських проблем, 
які виникають в сучасній науці, аналізувати сучасні дослідження наукової діяльності та інтерпретувати 
результати цих досліджень у відповідності до власних наукових інтересів.   
Тематичний план:  

 Соціологічний поворот у філософії науки.  

 Натуралістичні програми сучасної філософії науки. 

 Проблема реалізму в сучасній філософії науки.  

 Емпіризм в сучасній філософії науки. 
Мова викладання: українська. 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02.16 читається на другому році навчання. 
Термін навчання: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 години аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 
год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 години самостійної роботи. 

 


