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1.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета дисципліни – дати  студентам  фундаментальні теоретичні знання, які 

мають складати основу методологічної культури фахівця, філософського 

аналізу і узагальнення теоретичних надбань спеціальності у відповідності з 

величинами вітчизняного та зарубіжного досвіду, а також гармонійного 

поєднання теоретичних положень із оптимальним застосуванням їх на 

практиці. 

Окреслені теоретичні положення передбачають вирішення наступних 

завдань: 

– глибоке засвоєння новітніх досягнень у галузі відповідної 

спеціальності; 

– формування теоретико-методологічних засад пізнавальної та 

практичної діяльності; 

– творче осягнення здобутків сучасної економічної науки у її 

адекватності із суспільними потребами; 

– оволодіння практичними навичками застосування новітніх досягнень 

наукового пізнання. 

– усвідомити основні параметри ціннісно-світоглядних орієнтирів 

діяльності вченого; 

– розкрити вітчизняні та світові тенденції філософії освіти як 

плюралістичної форми осягнення дійсності; 

– проаналізувати основні філософські тенденції освітньої політики та 

роль освітніх установ у формуванні світоглядної культури фахівців; 

– оволодіння практичними навичками застосування новітніх досягнень у 

сфері змісту, стандартів, кваліфікаційних характеристик та управління 

освітою. 
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ п/п Тема 

 

Кількість годин 

Всього 

Всього  

ауди-

торних 

в т.ч. Сам.  

робота 
Лекц. Семін.. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.       

1 

Філософія науки в 

структурі сучасної 

філософії 

6 4 2 2 2 

2 

Наука як об'єкт 

філософського 

осмислення 

4 2 2 0 2 

3 
Філософські основи науки 

(методологія науки) 
6 2 0 2 4 

4 
Загальнонаукові методи 

пізнання. 
2 2 2 0 0 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.       

5 
Форми наукового 

пізнання 
4 2 2 0 2 

6 
Методологічні проблеми 

економічної науки 
6 2 0 2 4 

7 

Філософія науки і 

глобальні проблеми 

сучасності. 

4 2 2 0 2 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3.      

8 

Філософія як теорія і 

методологія розвитку 

освіти 

2 2 2 0 0 

9 
Філософія освітнього 

менеджменту 
6 4 2 2 2 

10 

Філософія освіти в 

системі виховання 

особистості 

4 2 2 0 2 

11 
Управління освітою: 

філософський аналіз 
6 2 2 0 4 

12 

Світовий та європейський 

досвід освіти та 

виховання 

4 2 0 2 2 

Всього  54 28 18 10 26 

Всього 54 години, 2 кредити. 
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3.ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  

 

Тема 1. Філософія науки в структурі сучасної філософії. 

 

Філософія науки, її предмет. Наука як особлива форма пізнання, сфера 

культури та соціальна інституція. Феномен науки. Специфічні ознаки науки як 

форми пізнавальної діяльності. Особливості її об’єкта, суб’єкта, 

цілеспрямування, засобів і результатів. Філософія і наука. Метафізичні 

проблеми та онтологічні підстави науки. Діалектична проблематика наукового 

пізнання. Історичний розвиток науково-філософських знань. Наука  і ненаукові 

способи освоєння світу. "Нормальна" і "революційна наука", моделі її еволюції. 

Інтерналістський та екстерналістський підходи до еволюційних процесів в 

науці. Гносеологічні та праксеологічні проблеми конкретних наук, їх 

осмислення філософією науки. Ідеали науковості та істинності. Ідеали і норми 

обгрунтування і побудови наукового знання. Особливості об’єктів 

природознавства, соціології і антропології. Риси особистості "ідеального" 

вченого як суб’єкта наукового пізнання. Етика науки і вченого. Наукова 

творчість. Наука і практика. Соціально-практична детермінація 

цілеспрямування науки. Методологічні підстави наукової діяльності, їх 

структура ї зміст. Наукова істина. Плюралізм і альтернативи розвитку науки. 

 

Тема 2. Наука як об’єкт філософського осмислення. 

 

Специфіка філософсько-методологічного осягнення науки. Наука як 

система знань, як одна з форм суспільної свідомості. Закономірності 

виникнення, становлення і розвитку науки. Принципи класифікації науки по 

предмету і формах руху матерії. Критерії формування наукових знань. Функції 

науки: пізнавальна, методологічна, світоглядна, практична та ін.  
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Особливості сучасного наукового пізнання: єдність диференціації та 

інтеграції, зміна об’єктів пізнання та інше. Наукова праця та її специфіка і 

особливості. Соціально-економічні та політичні умови суспільства та вплив їх 

на розвиток науки. Виміри науки. Наука і виробництво; наука і управління; 

наука і освіта. Сцієнтизм і антисцієнтизм у розвитку філософії науки. 

Наукова думка в Україні. Джерело наукового мислення у ІХ ст.; 

об’єднання східних слов’ян у кордонах Київської Русі. Введення християнства і 

його вплив на розвиток наукового мислення. Розвиток наукових ідей у 

архітектурних спорудженнях та різних ремеслах. Філософський пошук 

встановлення принципів наукового пізнання в процесі історичного поступу. 

Сучасні обрії науки в українському суспільстві. Кризові основи науки в умовах 

незалежності та висхідні тенденції її розвитку. 

Наукознавство як система знань, що розкриває теоретичні принципи і 

механізми розвитку науки як цілісної системи. Функції наукознавства та їх 

зміст: теоретична, соціологічна, економічна, психологічна, організаційна. 

Особливості та соціально-психологічні фактори в науці. Наукова діяльність як 

форма трудової діяльності. Фактори, які обумовлюють вибір наукової теми. 

Вимоги до наукової праці. Аналіз стану розробки даної проблеми, аналіз 

науково-понятійного апарату. Теорія проблеми, соціально-економічне значення 

проблеми. Механізми впровадження наукових рекомендацій. Мотивації 

вирішення наукової проблеми. Структурно-організаційні форми науки. 

 

Тема 3. Філософські основи науки (методологія науки).  

 

Поняття наукового методу. Філософська методологія як система, що 

розкриває загальні закономірності, принципи, методи, форми наукового 

пізнання. Особливості методів філософського пізнання. Сутність, зміст і 

структура методології. Логіка методологічного підходу до вивчення і пізнання 

об’єкту. Об’єкт пізнання і предмет пізнання. Логічні основи наукового 

пізнання. Закони логіки та їх роль в науковому пізнанні: закон тотожності, 
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закон протиріччя, закон виключеного третього і закон достатнього 

обгрунтування. Методологія прийняття рішень. 

Логічні принципи побудови наукових дисциплін і наукової теорії. 

Співвідношення філософських категорій з науковими поняттями. Гносеологічні 

основи наукового пізнання в освоєнні наукової істини. Об’єктивність, 

відносність, абсолютність конкретних наукових знань. Істина, теорія, закон. 

Сутність філософських інтерпретацій наукових теорій. Традиції та 

інноваційний розвиток науки. 

 

Тема 4. Загальнонаукові методи пізнання. 

 

Поняття загальнонаукового методу, його вимоги. Про співвідношення 

загальнофілософських методів з методами природничих наук. Рівні наукового 

пізнання, його вимоги до формування і проведення. Основні методи 

емпіричного пізнання. Спостереження та його роль в природничих та 

економічних науках. Експеримент, види експерименту. Особливості 

постановки і проведення експерименту в економічних науках. Теоретичний 

рівень пізнання та його методи. Аналіз як всезагальний метод пізнання. Види 

аналізу. Аналіз і синтез як взаємопов’язані методи. Індуктивний та дедуктивний 

методи. Абстрагування, ідеалізація, аналогія. Системний метод, його принципи 

та елементи і собливості застосування. Сутність і специфіка системного методу 

при дослідженні процесів і явищ неорганічної природи. Системний метод у 

розвитку економічних наук. Історичний метод пізнання і його роль в 

практичній діяльності. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 

Тема 5. Форми наукового пізнання. 

 

Ідея як форма наукового пізнання. Проблема як зв’язок реального і 

теоретичного осягнення дійсності. Гіпотеза як необхідна умова розвитку 

науки. Вимоги, які ставляться до гіпотези.. Евристична роль гіпотези. 

Концепція як форма пізнання. Теорія – вища форма наукового пізнання, цілісна 

система знань, що відображає сутність процесів. Форми наукової теорії: 

класифікація знань, первинні пояснювальні схеми, закони науки. Компоненти 

наукової теорії: вихідний фактичний матеріал, первинна теоретична основа, 

логіка побудови теорії, система доведень. Функції наукових теорій: 

пізнавальна, методологічна, практична тощо. Закон як форма наукового 

пізнання, яка розкриває внутрішні закономірності, зв’язки процесів і явищ, що 

обумовлюють розвиток. Класифікація законів, як важлива форма пізнання. 

Види класифікацій. 

 

Тема 6. Методологічні проблеми економічної науки. 

 

Об’єктивність законів економічного розвитку суспільства. Співвідношення 

законів та категорій філософії з економічними законами та категоріями. 

Поняття економічних відносин, їх класифікація та структура. Місце і роль 

виробничих відносин. Взаємозв’язок та взаємообумовленість економічних 

відносин з соціально-політичними. Місце і роль держави у створенні та 

регулюванні економічних відносин. Духовна сфера суспільства та економічні 

відносини. Плюралізм форм власності та їх роль в розвитку економічних 

відносин. Право і власність. Про співвідношення об’єктивних процесів 

суспільства та суб’єктивної діяльності. 
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Суспільство, економічні відносини; особа, її діяльність та творчість. 

Інтерес – одна із головних умов діяльності особи. Закон, діяльність, облік, 

контроль. 

Роль норм професійної етики у соціально-економічній діяльності. 

 

Тема 7. Філософія науки і глобальні проблеми сучасності. 

 

Об’єктивні та суб’єктивні причини виникнення глобальних проблем 

сучасності. Захист навколишнього середовища – головна проблема сучасної 

цивілізації. Раціональне використання енергетичних ресурсів. Регулювання 

демографічних, соціальних, духовних процесів. Передумови та шляхи 

(напрями) вирішення глобальних проблем. Єдність людства. Єдність 

господарських зв’язків, соціальних процесів, єдність культури, науки, техніки. 

Створення транснаціональних економічних структур, глобальної свідомості. 

Глобальні та національні (регіональні) проблеми. Формування духовно-зрілої 

особи – важливий фактор вирішення глобальних проблем сучасності. 

Морально-естетична та наукова свідомість і глобальні проблеми. Політико-

правові основи вирішення глобальних проблем. Наука як виробництво знань та 

її роль у вирішенні глобальних проблем. 

Питання людських цінностей в історико-філософській думці. Аксіологія – 

філософська теорія загальних принципів, які обумовлюють людську діяльність, 

його мотивацію, характер та загальні цінності. Види людських цінностей: 

істина, добро, краса, наука, право, мистецтво, релігія тощо. Цінності – основа 

теорії істинного знання та моральної дії. Класифікація цінностей. 

Співвідношення об’єктивного та суб’єктивного в цінностях. Матеріальні, 

соціальні і духовні потреби і цінності. Виміри цінностей та їх оцінювальний 

характер. Відповідальність вченого. Проблема життя як важлива людська 

проблема сучасності. Життєвий світ людини. Прогностичні концепції розвитку 

людської цивілізації. 
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ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3 – «Філософія освіти в структурі 

філософського знання» 

 

Тема 8. Філософія як теорія і методологія розвитку освіти. 

 

Освіта як цілісна соціальна система, спеціалізована система знань. Освіта 

як процес. Філософія освіти як самоідентична галузь знання. Структура 

національної системи освіти. Взаємозв’язок системи освіти з соціальною 

структурою сучасного українського суспільства. «Дух епохи» як загальна 

парадигма розвитку освіти. 

Теоретико-методологічні засади філософії освіти як галузі наукового 

знання. Освітні методи філософії освіти. Предмет філософії освіти – 

важливий суспільний феномен детермінований соціально-економічними 

чинниками та змістовними змінами в структурі освіти на шляху до 

формування знаннєвого суспільства. Об’єкт – закономірності розвитку 

філософії освіти як само ідентичної галузі знання. 

Філософія освіти як практична філософія. Філософія освіти як аспект 

способу життя людини. Статус філософії освіти. Функції філософії освіти 

(світоглядна, пізнавальна, прогностична, аксіологічна, інтегруюча та інші). 

Філософія освіти та її зв'язок з іншими науками (педагогіка, психологія, 

політологія культурологія, філософія науки, соціологія). Філософія освіти як 

методологія розвитку сучасного знання та різних ієрархій освіти. 

Раси філософії освіти трансформаційного суспільства. Ціннісний вимір 

освіти та її роль в життєдіяльності суспільства та людини. Моделі (напрями) 

розвитку освіти у світі та Україні. 

Філософія освіти та її роль у формуванні світоглядної культури 

майбутнього фахівця. Філософія ринкових відносин та побудови соціальної, 

демократичної, правової держави. Проблема плюралізму в освіті. Освіта як 

комунікативна система удосконалення суспільних відносин. Методологічні 

проблеми взаємодії філософії освіти і практики. 

Філософія освіти в контексті національного державотворення. 

Філософські основи нової парадигми освіти. Болонський процес і розвиток 
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освіти в Україні: вимоги, стандарти, якість та модернізація освіти. Роль 

освітнього соціуму у становленні і розвитку громадянського суспільства в 

Україні. 

 

            Тема 9. Філософія освітнього менеджменту 

 

Освіта як самореферентна система. Філософське обґрунтування 

ефективного освітнього менеджменту. Природи і зміст менеджменту освіти. 

Детермінація процесів навчання і виховання. Школа як соціальна модель 

суспільства. Види, форми, рівні освітнього менеджменту. Стандарти і норми 

освіти: їх філософське обґрунтування і легітимація. Обґрунтування  

інноваційної  освітньої політики. Нові моделі сучасних закладів вищої освіти. 

Різноманітність форм організації середньої і вищої освіти, їх взаємодія: 

можливості синергетичного підходу. Методологічні засади сучасних 

інтеграційних процесів в освіті. Поняття освітнього простору. Стратегії 

освоєння світового і європейського освітнього досвіду. Болонський освітній 

процес і національна доктрина освіти в Україні. Суперечності і проблеми 

входження до світового і європейського освітнього простору. Теорія та 

історія українознавства як інтегративної системи знань в удосконаленні 

освітнього соціуму. Соціальні зміни і «мобільна стабільність» та вплив на 

освіту як сучасна проблема філософії освіти. Основні парадигмальні 

побудови філософсько-педагогічної аксіології. Цілі і цінності освіти як 

механізму в структурі футурології. Діалектика універсальних, 

загальнолюдських, національних, етнопрофесійних цінностей. Толерантність 

в системі ціннісно-цільових пріоритетів освіти. 

 

 

  Тема 10. Філософія освіти в системі виховання особистості 

 

Соціальна детермінація освіти і виховання. Виховання як соціально-

педагогічний організований процес формування людини як особистості. 

Структура виховання: оволодіння знаннями, нормами, правилами поведінки; 
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формування стійких світоглядних переконань; формування умінь і звичок у 

поведінковій діяльності. Методологічні принципи, напрями та методи 

виховання в процесі соціалізації особистості. Соціальні функції освіти і 

виховання. Незалежність навчально-виховного процесу від втручання 

політичних партій, громадських та релігійних організацій. 

Освіта і виховання як духовне виробництво. Освіта і виховання у 

доіндустріальному, індустріальному і постіндустріальному (інформаційному) 

суспільстві. Педагогічний виклик суспільства ризику. Філософсько-

педагогічний аспект свободи: емансипаторська педагогіка та її межі. Освіта і 

виховання у тоталітарному і демократичному суспільстві. Проблема рівності 

шансів в освіті. Виховання і демократія. Демократизація освіти. 

Теоретичне обгрунтування національного і громадянського виховання. 

Освіта і виховання як чинники соціальних трансформацій. Національне 

відродження як філософсько-педагогічна парадигма виховання. Освіта і 

виховання в сучасних глобалізаційних процесах. Філософське обгрунтування 

політичного і громадянського виховання. Зміст національно-патріотичного 

виховання молоді. Філософське обгрунтування екологічного виховання у 

суспільстві ризику. Політична, громадянська, екологічна освіта і самоосвіта: 

філософське обгрунтування змісту і шляхів реалізації. Формування 

національної самосвідомості – мета і напрям освітньої діяльності держави. 

Національна патріотичне виховання. 

Соціальна обумовленість інститутів освіти. Суспільний ідеал і освітній 

ідеал: проблема взаємообумовленості. Держава і освіта. Освіта в контексті 

соціальної політики держави. Проблема реалізації суперечностей в 

соціально-освітній політиці держави. Освіта, виховання і соціальна творчість. 

Формування  всебічно розвиненого, свідомого громадянина України. 

Філософсько-педагогічні ідеї у сучасному лібералізмі та консерватизмі. 

Філософське обгрунтування управління вихованням. Толерантність як 

соціально-педагогічна універсалія. Роль громадських організацій та структур 

у вихованні особистості. Виховання професійної компетентності, 
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комунікативної культури, гуманістичного світогляду, національної 

свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних 

смаків і ціннісних орієнтацій. 

 

Тема 11. Управління освітою: філософський аналіз 

 

Управління освітою як вид діяльності. Управління освітою передбачає 

створення оптимальних умов функціонування галузі духовного виробництва 

– освіти. Державне та громадське управління освітою: зміст, напрями, 

функції. Сутність державно-громадського управління освітою як 

магістральна тенденція ефективного розвитку освіти. Основні принципи 

управління освітою – демократизм, динамізм, мобільність, гнучкість, 

самоорганізація, толерантний плюралізм, автономність. Основні параметри 

державного управління та громадського управління освітою: спільність та 

відмінність. Впровадження новітніх інформаційно-управлінських та 

комп'ютерних технологій. Філософські проблеми дистанційної освіти. 

Залучення до управління освітою широких верств населення, молоді. 

Виховання освітньої еліти. Управлінська компетенція як проблема філософії 

освіти. Усунення суперечностей та вад в управлінні освітою. Форми, методи, 

напрями удосконалення управління освітою в умовах глобалізаційних 

викликів. 

 

Тема 12. Світовий та європейський  досвід освіти та виховання 

 

Складові світового та європейського досвіду менеджменту освітнього 

соціуму:  різноманітність форм організації та реалізації.  Моделі освітньої 

інтеграції. Національна доктрина розвитку освіти в Україні на початку ХХІ ст.  

Генеза і суперечності національної системи  освіти до європейського 

освітнього  простору. Глобалізм і антиглобалізм в освіті. Розвиток системи 

освіти в умовах інформаційного ("знанєвого") суспільства. Формування 

науково-освітньої еліти як суб'єкта поступу сучасної цивілізації: зарубіжний і 

вітчизняний досвід. Освіта як вищий рівень інформаційних технологій. 
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4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

ТЕМА 1: Філософія науки та її проблеми. 

– Етапи виникнення та розвитку філософії науки; 

– Предмет, об’єкт філософії науки; 

– Проблеми філософії науки: 

- створення наукової картини світу та ідея єдності наукового 

знання; 

- аналіз принципу детермінації; 

- проблема загальнонаукових методів пізнання; 

- критерії наукового дослідження; 

- форми гуманізації та гуманітаризації науки; 

- наука і суспільний поступ. 

ТЕМА 2: Філософська методологія і наукове пізнання. 

– Типологія методів наукового аналізу духовно-практичної дійсності; 

– Сутність, зміст та структура методології; 

– Логіка методологічного підходу до пізнання об’єкту. 

– Об’єкт пізнання, предмет пізнання; 

– Наука як об’єкт філософського осмислення; 

– Співвідношення філософських категорій і наукових понять; 

– Об’єктивність, відносність, абсолютність і конкретність наукової 

істини. 

– Істина, теорія, закон. 

– Сутність філософських інтерпретацій наукових теорій. 

ТЕМА 3: Рівні наукового пізнання. 

– Емпіричний рівень пізнання та його вимоги; 

– Методи пізнання: спостереження та експеримент; 

– Особливості постановки та проведення експерименту в економічних 

науках; 

– Теоретичний рівень та його методи; 

– Аналіз як всезагальний метод пізнання; 
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– Види аналізу; 

– Аналіз та синтез і їх єдність; 

– Історичний, логічний методи; 

– Абстрагування, ідеалізація, аналогія; 

– Системний метод пізнання та його роль в економічних науках; 

– Форми наукового пізнання: ідея, проблема, гіпотеза, концепція, теорія. 

ТЕМА 4: Закономірності та соціальні функції науки. 

– Основні закономірності становлення та розвитку науки, їх генеза та 

основні параметри функціонування; 

– Риси науки та їх генеза; 

– Функції науки, їх ознаки та роль у духовно-практичній діяльності. 

ТЕМА 5: Логіка і методологія наукового дослідження. 

– Поняття наукового дослідження; 

– Види наукових досліджень; 

– Інновація наукового дослідження; 

– Соціально-етичні виміри наукового дослідження; 

– Практична та теоретична цінність наукового дослідження. 

ТЕМА 6: Комунікативні системи в інноваційному розвитку науки: 

– Основні теорії комунікації; 

– Різновиди і моделі масової комунікації: наукова, виробнича, ділова, 

невербальна, релігійна; 

– Інформаційно-комунікативні технології як різновид інноваційної 

діяльності; 

– Інформаційне суспільство та розвиток науки; 

– Ноосферне суспільство та його ознаки. 

ТЕМА 7: Філософські основи подолання кризи суспільного буття. 

– Людина як суб’єкт розвитку природного і соціального середовища; 

– Наука і техніка в історичному поступі цивілізації; 

– Науковий світогляд та його людські виміри; 

– Глобальне моделювання людства. 
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ТЕМА 8. Філософія освіти як наукова дисципліна: предмет, об'єкт, 

функції. 

– Предмет, об'єкт філософії освіти; 

– методологічні засади філософії освіти як галузі наукового знання;  

– функції філософії освіти; 

– філософія освіти в контексті становлення "знаннєвого" суспільства. 

ТЕМА 9. Проблема плюралізму в освіті: зарубіжний та вітчизняний 

досвід. 

– Філософія освіти як плюралістична форма осягнення дійсності; 

– моністичний та плюралістичний підходи до змісту філософії освіти; 

– специфіка національної програми гуманізації освіти; 

– нова соціокультурна реальність в Україні: ціннісні орієнтації 

суспільства та особистості. 

ТЕМА 10. Основні принципи та напрями розвитку сучасної освіти та 

її роль в національному державотворенні. 

– Основні філософські підходи до проблем освіти: догматичний 

реалізм, академічний раціоналізм, прогресивітський прагматизм, 

соціальний реконструктивізм; 

– національна та загальнолюдська спрямованість освіти як умова 

всебічного розвитку особистості; 

– формування світоглядної культури особистості – теоретична основа 

підготовки фахівців виробництва, культури та освіти. 

 

 

 

 

 

 

 



 18  

5. ПОТОЧНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 

 
"Затверджую" 

Декан факультету обліку та аудиту 

________________________ 

д.е.н., проф. О.І. Пилипенко 

 

Умови визначення навчального рейтингу з дисципліни "Філософія науки і освіти" 

Викладач — д. філос. наук, професор І.Ф.Надольний  

 

Поточний (протягом семестру) контроль 

 

Вид навчального заходу Кількість 

навчальних  заходів 

 

Максимальна сума 

балів за один захід 

Разом балів 

Лекція 10 2 20 

Семінарське заняття 8 1,25 10 

Тест 2 10 20 

Підсумкова контрольна   

робота (підсумкове 

тестування)   

1 20 20 

Разом 70 

 

Присутність студента на лекції (практичному занятті) оцінюється в 2 бала. 

Відповідь (активна участь) на практичному занятті оцінюється в 2 бала. 

В paзі відсутності студента на лекційному (практичному) занятті, самостійне 

опрацювання матеріалу i виконання завдання може становити 1 бал. Пропущені практичні 

заняття студент може відпрацювати у вигляді самостійної роботи. 

Для допуску до заліку студент має набрати не менше 50 балів. Максимальна кількість 

балів, яку може отримати студент за результатами поточного контролю - 70 балів. 

 

Пісумковий контроль 

Форма контролю Кількість завдань Максимальна 

сума балів за одне 

завдання 

Разом 

Залік 3 10 ,10 ,10  30 

Максимальна    сума    балів,    яку    студент    може    отримати за результатами поточного 

та підсумкового контролю складає 100 балів. 

Відповідність  показників навчального рейтингу у чотирибальній системі оцінювання 

 

Іспит 

60-74 балів - "задовільно"; 

75-89 балів - "добре"; 

90-100 балів - "відмінно". 

Залік 

50-59 балів  -―не зараховано‖ 

60-100 балів --―зараховано‖ 

 

 

Викладач __________________________________________ І .Ф.Надольний  
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6. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ (Філософія науки) 

1. Наука як форма суспільної свідомості. 

2. Закономірності виникнення, становлення і розвитку науки. 

3. Принципи і класифікація науки. 

4. Функції науки: пізнавальна, методологічна, світоглядна, практична та 

ін. 

5. Особливості сучасного наукового пізнання. 

6. Соціально-економічні та політичні умови суспільства та їх вплив на 

розвиток науки. 

7. Наукова діяльність як форма трудової діяльності. 

8. Фактори, які обумовлюють вибір наукової теми. 

9. Вимоги до наукової праці. 

10. Теорія проблеми та її соціально-економічне значення. 

11. Механізми впровадження наукових рекомендацій. 

12. Філософія як методологія наукового пізнання. 

13. Логіко-методологічний підхід до пізнання об’єкту. 

14. Закони логіки та їх роль в науковому пізнанні. 

15. Об’єктивність, відносність, абсолютність наукових знань. 

16. Загальнонаукові методи пізнання. 

17. Емпіричний рівень пізнання та його сутність. 

18. Інтуїція та її роль у науковому пізнанні. 

19. Гіпотеза як форма наукового пізнання. 

20. Теорія як форма наукового пізнання. 

21. Зміна філософських і методологічних проблем в процесі розвитку 

суспільства. 

22. Філософія і самосвідомість вченого. 

23. Знання як компонент людської діяльності. 

24. Пізнання як суспільно-історичний процес. 

25. Наука як соціальний інститут. 

26. Багатоманітність форм наукового знання. 

27. Диференціація та інтеграція наукових дисциплін. 

28. Наукова картина світу. 

29. Співвідношення методики і методології. 

30. Засоби і методи теоретичного пізнання. 

31. Особливості комплексних наукових досліджень на сучасному етапі. 

32. Роль сучасної науки в гуманізації і дегуманізації життя суспільства. 

33. Соціальна і громадянська відповідальність вченого в сучасному світі. 

34. Типи наукових революцій Т.Куна та поняття парадигми в розвитку 

науки. 

35. Співвідношення теорії та емпірії в розвитку науки. 

36. Відносна самостійність наукового знання. 

37. Наукові школи як форми зародження і відтворення традицій. 

38. Наукові відкриття: генеза розвитку. 

39. Наука і влада, наука і бюрократизм. 

40. Процеси комп’ютеризації в сучасній науці. 



 20  

41. Єдність і специфічні особливості методології природничих, технічних і 

суспільних дисциплін. 

42. Проблема предмету і класифікація наук. 

43. Соціальні наслідки сучасної НТР. 

44. Цінність науки і мотиви наукової творчості. 

45. Сцієнтизм і  нти сцієнтизм в розвитку науки. 

46. Об’єктивність, абсолютність, відносність і конкретність істини. 

47. Рівні наукового пізнання. 

48. Філософські методи пізнання і методи пізнання в економічній науці. 

49. Основні принципи пізнавального процесу. 

50. Види творчості. Основні риси творчої особистості. Талант, геній, 

геніальність. 

51. Практика – основа і критерій пізнання. 

52. Істина і правда в науковому пізнанні. 

53. Соціальне прогнозування в структурі пізнання і перетворення дійсності. 

54. Основні риси творчої особистості 

55. Гуманістичний характер пізнання. 

56. Принципи наукової діяльності. 

57. Глобальні наукові революції та зміна історичних типів наукової 

раціональності. 

 

(Філософія освіти) 
1. Освіта як цілісна система. 

2. Структурні елементи духовного життя суспільства. 

3. Філософія освіти: предмет, об'єкт, функції. 

4. Філософія освіти та інші соціогуманітарні дисципліни. 

5. Плюралізм у філософії освіти. 

6. Філософія освіти і наука. 

7. Філософія освіти і релігія. 

8. Філософія освіти і політика. 

9. Напрями розвитку вітчизняної освіти. 

10. Модернізація освіти в інформаційному суспільстві. 

11. Філософія освіти і національне державотворення. 

12. Освіта як комунікативна система. 

13. Історико-філософський вимір освіти (формаційний та цивілізаційний). 

14. Виміри сучасної європейської освіти. 

15. Сучасні світові напрями філософії освіти. 

16. Філософські-освітні погляди Г. Сковороди,  М. Драгоманова,  Л. Українки,          

Т. Шевченка, І. Франка. 

17. Світоглядна культура особистості. 

18. Ціннісні орієнтації особистості. 

19. Освіта в сучасному українському соціумі. 

20. Криза класичної парадигми освіти. 

21. Філософські засади сучасної освітньої політики. 

22. Триєдність виміру освіти: навчання, виховання, розвиток. 
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23. Освіта і людиноцентризм у навчання та вихованні. 

24. Гуманізація сучасної освіти. 

25. Філософські засади освітнього менеджменту. 

26. Стандарти в освіті, їх виміри та ознаки. 

27. Поняття освітнього простору. 

28. Антропологічний вимір освітніх  практик та інституцій. 

29. "Дух епохи" як загальна парадигма розвитку освіти. 

30. Толерантність в системі пріоритетів освіти. 

31. Освіта і виховання як духовне виробництво. 

32. Напрями, методи, філософські засади виховання. 

33. Національне і громадянське виховання. 

34. Формування національної самосвідомості особистості. 

35. Філософські засади  управління вихованням. 

36. Державне та громадське управління освітою. 

37. Управління освітою як вид діяльності. 

38. Гендерний підхід в освіті та науці. 

39. Сучасні суспільні деформації та освіта. 

40. Європейський освітній менеджмент. 

41. Моделі освітньої інтеграції. 

42. Освітня еліта України. 

43. Освіта в глобалізаційних вимірах. 

44. Національна доктрина розвитку освіти в Україні на початку ХХІ ст.  

 
7. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ (Філософія науки)  

1. Історичні та теоретичні передумови виникнення науки. 

2. Предмет філософії науки. 

3. Наука і філософія. 

4. Наука і влада. 

5. Наука і політика. 

6. Структура науки. 

7. Функції науки. 

8. Закономірності науки. 

9. Розвиток науки в сучасному українському суспільстві. 

10. Наука як соціальний інститут. 

11. Наука як виробництво знань. 

12. генеза науки: цивілізаційний вимір. 

13. Сутність сучасної НТР, її розвиток в сучасній Україні. 

14. Наука в системі культури. 

15. форми організації науки. 

16. Новації і традиції у розвитку науки. 

17. Інтеграція і диференціація у розвитку наукового знання. 

18. сцієнтизм і антисцієнтизм. 

19. Методологія наукового пізнання: зміст, форми, тенденції розвитку. 

20. Методологічні проблеми економічної науки. 

21. основні риси творчої особистості. 
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22. соціальна відповідальність вченого: етичні, ціннісні та правові аспекти. 

23. Принципи наукової діяльності. 

24. Істина і правда. 

25. Істина в пізнавальному процесі: сутність, види, тенденції розвитку. 

26. Форми наукового пізнання. 

27. Монізм, плюралізм, в структурі світоглядної культури. 

28. Життєвий світ людини. 

29. Сучасні концепції про наукову картину світу. 

30. Прогностичний розвиток наукового пізнання в умовах глобалізаційних 

викликів. 

 

(Філософія освіти) 

1. Предмет і об'єкт філософії освіти. 

2. Філософія освіти і політика. 

3. Сучасна освітня політика в Україні. 

4. Монізм і плюралізм у філософії освіти. 

5. Функції філософії освіти. 

6. Освіти як комунікативна система. 

7. Виміри сучасної світової і європейської освіти. 

8. Освіта в сучасному українському соціумі. 

9. Філософські засади освітнього менеджменту. 

10. Людиновимірність освіти і виховання. 

11. Синергетична парадигма філософії освіти. 

12. Соціально-моральна культура особистості. 

13. Світові та вітчизняні стандарти освіти. 

14. Взаємодія освіти і виховання. 

15. Національне і громадянське виховання. 

16. Основні рівні управління освітою. 

17. Толерантність як принцип виховання. 

18. Взаємозв'язок ідеології і методології в освіті. 

19. Форми та види творчості в освіті. 

20. Гуманізація та демократизація освіти. 

21. "Дух епохи" як загальна тенденція розвитку освіти. 

22. Управління освітою як вид діяльності. 

23. Моделі освітньої інтеграції. 

24. Освіта і виховання як духовне виробництво. 

25. Національна доктрина освіти в Україні на початку ХХІ ст. 

26. Ціннісний вимір освіти, її роль в житті людини. 

27. Філософія освіти в контексті національного державотворення. 

28. Освітня еліта України. 

29. Освіта в глобалізаційних вимірах. 

30. Освіта в системі формування громадянського суспільства в Україні.  
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8. КРИТЕРІЇ ОЦІНОК 

 

При оцінюванні знань студентів враховується: 

1. Правильність оцінювання і усвідомленість змісту учбового матеріалу, 

повнота розкриття понять, точність застосування наукових термінів; 

2. Вміння чітко, логічно, систематизовано викласти матеріал, обгрунтувати 

основні його положення демонструючи навички наукового узагальнення 

проблеми; 

3. Вільне володіння матеріалом, знання основних концепцій проблеми, що 

висвітлюється, вміння мотивовано викласти свою точку зору. 

 

Національна 

шкала  

Відсоток  Шкала ЕСТS  

Відмінно  90 – 100%  А – відмінно – відмінне виконання 

роботи з незначною кількістю 

помилок 

Добре  83 – 89%  В – дуже добре – вище середнього 

рівня з кількома помилками 

Добре  75 – 82%  С – добре – загалом правильна 

робота з кількома грубими 

помилками  

задовільно  63 – 74%  D –задовільно – посередньо, зі 

значною кількістю недоліків 

задовільно  60 – 62%  Е – достатньо – виконання 

задовольняє мінімальні критерії 

оцінки  

незадовільно  21 – 59%  FХ – незадовільно – для одержання 

кредиту потрібне деяке 

доопрацювання 

незадовільно  0 – 20%  F – незадовільно – необхідне 

повторне вивчення дисципліни. 
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