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I. Загальні відомості 

 

Міжнародні стандарти підготовки спеціалістів сьомого рівня, що відповідає ступені магістрів, 

передбачає надання філософських знань з розвитку науки і техніки, основних філософських 

проблем фундаментального і прикладного, природничого, технічного і технологічного знання, 

особливостей виробництва наукового знання та інноваційного процесу. Сучасна стратегія 

глобалізму, що розглядає знання як основний чинник розвитку, макроекономічної інтеграції 

країн у міжнародних ринкових процесах вимагає формування у спеціалістів сьомого рівня 

розуміння природи знання, закономірностей його виробництва і використання, застосування у 

функціонуванні і техніко-технологічному усіх сфер суспільства. Курс «Філософські проблеми 

наукового пізнання» магістерського рівня підготовки належить до дисциплін гуманітарного і 

соціально-економічного циклів. Передумовою його слухання є курс «Філософії» бакалаврської 

підготовки, в свою чергу, курс забезпечує подальшу підготовку спеціалістів і складання 

кандмінімуму з філософії. 

 

II. Розподіл навчального часу 

 

 
Семестр Всього  

                          Розподіл за семестрами та видами занять 

 

Атестація 

Лекції Практика Семінари Модульна 

контрольна 

Індивідуальні СРС 

       9      54       16        -                       10          1       реферат      26      Зал. 

 

 

III. Мета і завдання модуля (дисципліни) 

 

Мета  дисципліни – формування інноваційних навичок, необхідних для виробництва наукового 

знання та оволодіння інноваційними механізмами його застосування у будь-яких сферах 

суспільної діяльності.  

Реалізація цієї мети предбачає засвоєння задач емпіричного та теоретичного дослідження, 

наукового пізнання та наукової творчості, дослідження проблем розвитку науки як соціальної, 

інтелектуальної, когнітивної та інформаційної системи, вироблення наукового знання, розвитку 

науково-технічної сфери, та інноваційного промислового розвитку суспільства, впливу науки на 

всі сфери суспільного життя та основні тенденції цивілізаційного розвитку суспільства. 

Досягнення мети забезпечується послідовним вивченням тем курсу згідно з робочою навчальною 

програмою  дисципліни «Філософські проблеми наукового пізнання» та формування вмінь і 

навичок в процесі самостійної роботи над матеріалом і проведення семінарських занять. Для 

підвищення ефективності навчального процесу застосовуються різноманітні форми поточного та 

підсумкового контролю (плануванням і керівництвом самостійної роботи студента з боку 

викладача, проведенням контрольних робіт, тестуванням з певних тем, організації та 

керівництвом з боку викладача, написанням рефератів тощо). 

 

IV. Зміст дисципліни (кредитного модуля) 

 

Тема 1. Знання і розвиток. Виробництво знання і глобальні цивілізаційні процеси. 

Тема 2. Стратегічне значення наукового знання у формуванні інформаційного суспільства. 

Тема 3. Постнекласична наука як інформаційна, соціальна та інтелектуальна система. 



 

Тема 4. Основні  підходи  до  визначення  знання, фундаментальні  знання  і  сучасні інноваційні 

процеси. Технічне і технологічне знання. 

Тема 5. Структура наукового пізнання. 

Тема 6. Взаємозв‘язок емпіричного і теоретичного. 

Тема 7. Взаємозв‘язок чуттєвого і раціонального та  його значення  в підготовці спеціалістів. 

Тема 8. Істина, адекватність, точність. 

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

 

Під час навчання протягом навчання студент прослуховує лекційний курс навчання дисципліни  

та закріплює набуті знання за допомогою проведення семінарських занять. Поглиблене вивчення 

окремих розділів студент проводить самостійно. Щотижня проводиться індивідуальна 

консультація студентів. Для успішного засвоєння студентом знань пропонується 

використовувати такі джерела літератури, які знаходяться у навчально-методичному кабінеті 

факультету соціології та права НТУУ «КПІ» та у фондах НТБ НТУУ «КПІ»: 

1. Копнин П.В. «Гносеологические и логические основы науки», М., Мысль, 1974. 

2. Черняк В.С. «История. Логика. Наука», М., Наука, 1986. 

3. Лешкевич Т.Г. «Теория познания и философия науки», Ростов на Дону, Феникс, 2002. 

 

VI. Мова 

 

Дисципліна викладається українською мовою. 

 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

 

Для виконання індивідуальних завдань пропонуються такі теми: 1. Генезис науки, наука і 

суспільний розвиток. 2. Поняття науки і наукового знання. 3. Закономірності розвитку наукового 

пізнання. 4. Методологія наукового дослідження. 5. Істина як процес і результат пізнання. 

 

VIII. Методика оцінювання 

Шкала оцінювання – загально університетська.  

 

IX. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля – загально університетський.  

 


