
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ 

Затверджено 

На засіданні кафедри філософії 

філософського факультету  

Львівського національного університету  

імені Івана Франка 

(протокол № 1 від 30.08. 2021 р.) 

 
Завідувач кафедри  Карась А.Ф.  

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ГНОСЕОЛОГІЯ. ЕПІСТЕМОЛОГІЯ. ПРАКСЕОЛОГІЯ» 

для першого (бакалаврського)рівня вищої освіти 

Спеціальності 033 філософія 

2021-2022 навчальний рік 



Силабус курсу  

ГНОСЕОЛОГІЯ. ЕПІСТЕМОЛОГІЯ. ПРАКСЕОЛОГІЯ (2021-2022 навчальний рік) 

Назва ку)рсу 
Гносеологія. Епістемологія. Праксеологія.. 

Адреса викладання курсу 
М.Львів вул.. Університетська,1 ауд. 301 

Факультет та кафедра, за 

якою закріплена дисципліна Філософський факультет, кафедра філософія 

Галузь знань, шифр та назва 

спеціальності Галузь знань  03  Гуманітарні науки 

Спеціальністіь 033 Філософія 

Викладач  Доц..Добропас І.О., канд.. філософських наук, доцент 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

 

irenemelnik@yahoo.co.uk 

 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Понеділок 15.00-16.00. вул. Університетська,1, а.316; консультації в день проведення практичних 

занять (за попередньою домовленістю); он-лайн консультації через Skype (для узгодження часу писати 

на електронну пошту irenemelnik@yahoo.co.uk) 



Сторінка курсу https://filos.lnu.edu.ua/course/hnoseolohiya-epistemolohiya-i-prakseolohiya 

Інформація про курс Дисципліна «Гносеологія. Епістемологія. Праксеологія» є складовою частиною нормативних 

навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки ОПП Філософія першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, яка викладається в 5 семестрі в обсязі 4 кредити (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Коротка анотація курсу Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб (з 

подальшим самостійним обмірковуванням) ознайомитися з основними категоріями, принципами, 

проблемами, концепціями в межах теорії пізнання та епістемології.. Тому у курсі представлено як 

огляд класичних пізнавальних концепцій, так і ідей представників сучасної епістемології. 

Предметом навчального курсу «Гносеологія. Епістемологія. Праксеологія» є дослідження мети, 

механізмів й засобів здійснення пізнавальної діяльності; аналіз пізнавальної діяльності як соціально-

історичного феномена і елемент культури; розгляд особливостей соціального пізнання, концепцій 

сучасної епістемології. Предметом вивчення є також основні теоретико-пізнавальні парадигми. 

Особливий акцент зроблено на розгляді зв'язку теорії пізнання, філософії та культури 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни  “Гносеологія. Епістемологія. Праксеологія” є 

осмислення основних закономірностей розвитку пізнавального процесу, механізмів та чинників, що 

зумовлюють процес вироблення знання. Освітня ціль курсу  полягає у розгляді та аналізі основних 

етапів становлення теорії пізнання в історичних та культурних контекстах, в дослідженні 

поліструктурності та поліфункціональності знання. Особлива увага у курсі надається дослідженню 

механізмів продукування та функціонування наукового знання. 

Дисципліна, змістовно сформована таким чином, що під час її вивчення набуваються загальні та 

фахові компетентності, а саме: 

ЗК1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.  

ЗК2. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК3. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел. 



ФК2. Здатність виокремлювати специфіку філософського знання та змістові відмінності філософії від інших 

форм мислення.  

ФК3. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про розвиток основних філософських ідей, 

учень та напрямків. 

ФК5. Здатність аналізувати сучасні філософські проблеми та вчення.  

ФК6. Здатність викладати міркування послідовно, логічно, систематично та аргументовано.  

ФК7. Здатність аналізувати міркування та робити ґрунтовні смислові узагальнення, висновки.  

ФК8. Здатність оперувати філософською термінологією для розв’язання професійних завдань. 

Література для вивчення 

дисципліни 

1.Степин История и философия науки 

//https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/uchebnye_posobija_uchebniki 

2. Микешина Л. Философия познания. Проблемы эпистемологии гуманитарного знания .// 

http://ideashistory.org.ru/pdfs/lamphpozn.pdf 

3. Лекторский  В.А. Субъект, объект, познание// 

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Lectorski.htm 

4.Анкин Д. Теория познания //https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/66715/1/978-5-7996-2524-5_2019.pdf 

5. Энциклопедия эпистемологии и философии науки // https://www.twirpx.com 

6. Философия науки. Общие проблемы познания. Хрестоматия.  

http://yanko.lib.ru/books/philosoph/filosof_nauki_xrestomatiya.frr.pdf 

7.Эпистемология классическая и неклассическая.  

//http:// koslova.text.driven.com/narod/studia3/lectorsky.htm 

8. Микешина Л. Философия науки//http://www.kdu.edu.ua/LIB1/ASPIRANT/Filosofij_nauka.pdf 

9. Эпистемология сегодня  // http://www.phys.unn.ru/wp-content/uploads/sites/7/Monografiya-2018.pdf 

10. Исторические типы рациональности т.1// 

http://ideashistory.org.ru/pdfs/lamphpozn.pdf
https://www.twirpx.com/
http://yanko.lib.ru/books/philosoph/filosof_nauki_xrestomatiya.frr.pdf
http://www.phys.unn.ru/wp-content/uploads/sites/7/Monografiya-2018.pdf


https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/1995/Hist_tipy_ration_1.pdf 

11. Швырев В. Анализ научного познания:Основные направления, формы, проблемы 

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/filosofija_nauki_tekhniki/shvyrev_analiz_nauchnogo_poznanija/30-

1-0-4432 

12. Степин В.Философия науки // https://phdru.com/philosophy/philsci/ 

Тривалість курсу 120 год. 

Обсяг курсу 64 годин  аудиторних 

З них 32 годин лекцій 

32 годин  практичних занять 

56 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення курсу студент повинен: 

Знати: 

основні етапи розвитку гносеології,  

основні гносеологічні парадигми та їх представників; 

основну проблематику  сучасної гносеології та епістемології; 

основні поняття, категорії, концепти теорії пізнання; основоположення, 

принципи, методи моделей теорії пізнання; розуміти і аналізувати сучасну гносеологічну  ситуацію 

розуміти особливості та аналізувати конкретні історичні етапи розвитку пізнавальної проблема-тики з 

точки зору основних підходів, моделей, парадигм  

орієнтуватися в шляхах вирішення пізнавальних проблем в політичному та культурному просторі. 

Вміти:  

розрізняти особливості гносеологічних концепцій, 

аналізувати основні підходи до вирішення фундаментальних гносеологічних проблем 

критично аналізувати  першоджерела 

https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/1995/Hist_tipy_ration_1.pdf
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/filosofija_nauki_tekhniki/shvyrev_analiz_nauchnogo_poznanija/30-1-0-4432
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/filosofija_nauki_tekhniki/shvyrev_analiz_nauchnogo_poznanija/30-1-0-4432


висловлювати власну позицію з приводу розглянутих в курсі проблем 

працювати з науковими джерелами, зокрема аналізувати й узагальнювати їхній зміст за наукови-ми 

критеріями 

використовувати набуті знання з навчального курсу «Гносеологія. Епістемологія. Праксеологія.» для 

виконання всіх видів завдань із програми цього курсу, а також використовувати набуті знання під час 

вивчення інших наукових дисциплін 

Програмними результатами навчання дисципліни є: 

РН2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.  

РН3. Знати основні етапи, напрямки в історії світової та вітчизняної філософії. 

РН7. Розуміти сучасну наукову картину світу, її основні проблеми та суперечності.  

РН8. Мати обізнаність у головних філософських методах і підходах, розуміти етико-практичну 

значущість філософського знання. 

РН16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності 

Формат курсу Очний 

Теми 
Тема 1 Предмет та проблематика теорії пізнання 

Тема 2. Проблеми теорії пізнання в історико-філософському контексті.  

Тема 3. Природа знання, його джерела та межі 

Тема 4. Проблема істини в теорії пізнання 

Тема 5. Наукове знання: специфіка та структура 

Тема 6. Ненаукове знання: специфіка та структура 

Тема 7. Динаміка пізнавального процесу. 



Тема 8. Філософські засади, ідеали та норми наукового пізнання та їх роль у розвитку науки 

 

Підсумковий контроль, 

форма 

іспит 

Пререквізити 

 

При викладанні курсу  “Гносеологія. Епістемологія. Праксеологія” використовується знання з таких 

філософських дисциплін, як Історія філософії,  Логіка, Онтологія, Метафізика, Філософська 

пропедевтика. Паралельно з вивчення даної дисципліни відбувається вивчення  Історії філософії 

Нового часу та Філософія науки і техніки, що дозволяє більш глибоко опановувати історико-

філософський курс та закріплювати знання з курсу “Гносеологія. Епістемологія. Праксеологія” . 

Матеріал, вивчений в межах даного курсу, буде корисним для опанування курсу  “Історія філософії 

Х1Х-ХХ ст.”та  “Герменевтика та феноменологія”, які викладаються в У-У1семестр навчання 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

В процесі навчання використовуються лекції, тьюторство, презентації спільні проекти  

Необхідні обладнання  Вивчення курсу може не потребувати використання програмного забезпечення, крім загально 

вживаних програм і операційних систем. 



Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

Поточний контроль: 26-50 балів 

Усна відповідь – 3 бали 

Доповнення – 1–2 бали 

Тестове письмове аудиторне завдання – 3 балів 

Домашнє письмове завдання (кейс) - 5 балів  

Презентація - 10 балів 

Домашня залікова робота ( есе)  та її презентація – 50 балів 

  

Обов’язковою вимогою до самостійних письмових робіт студентів є  доброчесність. Позитивна оцінка 

поточної успішності (сумарного результату проміжної і модульної оцінки за семестр) за умови 

відсутності пропущених або невідпрацьованих семінарських занять є підставою допуску до 

підсумкової форми контролю. Враховується присутність на заняттях та активність студента під час 

лекцій. 

 

Підсумкове оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. Враховуються бали 

набрані на поточному тестуванні, самостійній роботі та бали залікової презентації. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під час практичного заняття. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку чи 

екзамену 

1. Як співвідносятся віра та знання:історико-філософський екскурс 

2. Як співвідносяться віра та сумнів у різних видах знання 

3. Співвідношення абсолютного та відносного у пізнанні:історико-філософський екскурс 

4. Співвідношення чуттєвого та раціонального у пізнанні: історико-філософський екскурс 

5. Ірраціональні форми пізнання:історико-філософський екскурс 

6. Специфіка наукового пізнання 

7. Проблема методу у гносеології:історико-філософський екскурс 

8. Методологія сучасного наукового пізнання: структура та функції 

9. Ідеали та норми наукового пізнання 

10.Структура та функції наукової теорії 

11.Поняття картини світу. Загальна та наукова картина світу 



12.Порівняйте кореспондентську та когерентну теорії істини. Визначте недоліки та переваги 

13.Порівняйте розуміння знання у класичній та сучасній філософії 

14.Якими чинниками детермінований процес пізнання: соціальними чи внутрішніми(пізнавальними). 

Обгрунтуйте 

15.Означте специфіку філософського знання 

16.Яка специфіка пізнавальної проблематики у добу постмодерну 

17.Порівняйте концепції розвитку наукового пізнання Куна, Поппера та Башляра 

18.Який гносеологічний зміст проблеми співвідношення слів та речей. Дайте історичний огляд цієх 

проблеми 

19.У чому полягає сутність змін, що відбувалися у гносеології наприкінці 19-сер.20 ст 

20.Які історичні етапи проходить наука. Які картини світу їм відповідають 

21.В чому полягає подібність та відмінність емпіричного та буденного знання 

22.Які основні принципи епистемології позитивізму  

22.Означте основні проблеми логічного позитивізму 

23.Які моделі розвитку знання ви знаєте? 

24.Як співвідносяться традиція та новаторство в прооцесе розвитку пізнання? 

25.Чи існує прогрес в розвитку пізнання і які його критерії? 

26.Що означае вислів «істина завжди конкретна»? 

27.Як взаємопов'язані абсолютна та відносна істини? 

28.Яке розуміння істини властиве для постнекласичної парадигми? 

29.Про які метанаративи говорить Ліотар? 

30.Які основні принципи гносеології марксизму? 

31.Які основні принципи гносеології марксизму? 

32.В чому полягає сутність концепції двоїстої істини і яке її знченнядля гносеології? 

33.Чи можна Аристотеля назвати раціоналістом? 

34.Що означає понятття «табула раса» 

35.Про які види ідей говорить Лок? 

36.Чим відрізняється соліпсизм від агностицизму? 

37.Що таке логоцентризм? Поясніть на прикладі концепцій Декарта та Спінози. 

38.Хто автор геометричного методу і в чому полягає його сутність 

39.Яку роль відіграє сумнів в гносеологічних пошуках Нового часу? 



40.Чим відрізняється діалектична логіка Гегеля від формальної Аристотеля? 

41.Гносеологія в системі філософського знання. 

42. Проблема пізнаванності світу і варіанти її розв’язання. 

43. Нова постановка проблем гносеології у прагматизмі: теорія сумніву – віри; 

зрушення класичного розуміння істини. 

44. Герменевтика як теорія інтерпретації та методологія гуманітарного 

пізнання. 

45.Чуттєве та раціональне як складові процесу пізнання. 

46.Форми чуттєвого та раціонального пізнання. 

47.Поняття об’єкта і суб’єкта пізнання. Взаємодія суб’єкта і об’єкта. 

48.Споглядальна та діяльнісна гносеологічні моделі. 

 49.Інтуїція як безпосередність зв’язку суб’єкта і об’єкта. 

 50.Пізнання і творчість. 

 51. Знання, його природа і функції. Багатоманітність типів знання. 

 52.Співвідношення знання і реальності. Проблема обґрунтування знання. 

 53.Раціональне і його типи. 

 54.Проблема зміни типів раціональності в сучасній філософії та науці. 

 55.Ірраціональне та інтуїтивне в пізнанні. 

 56.Позараціональний досвід гносеології: інтуїтивне, містичне, релігійне, 

 екзистенційне знання. 

57. Поняття істини і його аспекти. Людина й істина як міри речей. 

58.Поняття постправди 

59.Істина і гадка. Істина і хиба, істина і омана. Проблема критеріїв істини. 

60.Істина як процес. Об’єктивність, абсолютність, відносність істини. 

61. Концепції істини: Класична (кореспондентська), когерентна, конвен- 

 ційна, прагматична 

62.Наука як система знання, вид діяльності та соціальний інститут. 

63.Особливості наукового пізнання. Поняття наукового дослідження. 

64.Емпіричний і теоретичний рівні наукового пізнання. Єдність та 

 відмінність. 

65.Методи емпіричного рівня пізнання. 



66.Методи теоретичного рівня пізнання. 

67.Форми наукового пізнання: ідея,проблема, факт, гіпотеза, теорія. 

68.Теорія як вища форма узагальнення і систематизації знань. 

69.Концепція як визначений спосіб розуміння явищ. 

70.Методологія наукового дослідження. 

71.Еволюційна епістемологія К.Поппера. 

72.Методологічна роль парадигми і дослідницької програми у теоретичному 

 пізнанні. 

 73.Пізнання природничо-наукове і соціально-гуманітарне: єдність і відмін- 

 ність методологічних засад. 

 74. Особливості соціально-гуманітарного пізнання. 

 75.Некласичні епістеології 

    

Опитування  . Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 



 

ДОДАТОК 

Схема курсу Гносеологія. Епістемологія. Праксеологія.. 

 
Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, 

короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота) 

Матеріали Література.*** Ресурси в інтернеті Завданн

я, год 

Термін 

виконанн

я 

1тиж. ТЕМА 1. Предмет та 

проблематика 

 теорії пізнання 

Місце і роль пізнання 

у цілісній структурі 

людської діяльності.  

Специфіка пізнання у 

співставленні 

 з іншими видами 

діяльності. Пізнання 

як споглядання і як  

діяльність. 

Гносеологія як 

філософська 

дисципліна. 

Діяльність та пізнання 

як основні форми 

відношення людини 

до світу. 

Співвідношення 

понять знання та 

пізнання. Пізнання як 

відобра-ження і як 

конструювання світу. 

лекція 1. Лекторский  В.А. Субъект, объект, познание. 

  С.3-13,73-93,102-110  

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Lectorski.htm 

2.Эпистемология:перспективы развития// 

3.Анкин Д. Теория познания 

//https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/66715/1/978-5-

7996-2524-5_2019.pdf 

1.Лекторский  В.А. Субъект, объект 

познание.  С.3-13,73-93,102-110  

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

/biblio/Lectorski.htm 

2.Энциклопедия эпистемологии и  

Философии науки 

.//https://www.twirpx.com 

/file/748736/ст.Гносеология 

, ст.Эпистемология,Объект,Субъект 

3.Эпистемология сегодня розд.1,9 

//http://www.phys.unn.ru/wp-content/ 

uploads/sites/7/Monografiya-2018.pdf   

4. Кохановский В.П. Философия 

науки 

 в вопросах  и ответах// 

https://www.studmed.ru/kohanovskiy 

-vp-i-dr-filosofiya-nauki-v-voprosah-i 

-otvetah_b0ebbd55d19.html 

2 год.ауд  1 тиж. 



Мета,  механізми й 

засоби здійснення 

пізнавальної 

діяльності. 

Пізнавальна  

діяльність як 

соціально-історичне  

явище і елемент 

культури. Цінності в  

пізнанні як форма 

вияву його 

соціокультурної 

зумовленості. 

Інформація та знання. 

Проблема  

походження знання. 

Гносеологія та 

епістемологія.  

Специфіка 

епістемологічного піз-

нання. Понят-тя 

су’єкта, об’єкта 

пізнання  та суб’єкт-

об’єктних піз-

навальних відно-син. 

Гносеологічний  

суб’єкт як 

індивідувльна та 

надіндивідуальна сві-

домість. Основна 

проблематика гно-

сеології та 

епістемології. 

Проблема 

походження та 

обґрунтування знань. 

Проблема 

пізнаваності світу  та 

меж знання.   

Проблема істинності 

знання та його 

обґрунтування.     

Пізнання як взаємодія 



суб’єкта і об’єкта. 

Споглядальна та 

діяльнісна гносео-

логічні моделі. 

Витоки понять 

„суб’єкт” і „об’єкт” у 

межах проблем 

пізнання. Поняття 

об’єкта і суб’єкта 

пізнання, зміна їх 

значень. Розум як 

опосередкованість 

зв’язку суб’єкта і 

об’єкта. Інтуїція як 

безпосередність 

зв’язку суб’єкта і 

об’єкта. Відношення 

„суб’єкт – об’єкт” у 

класичній та 

некласичній теорії 

пізнання. Пізнання і 

творчість.   

1 тиж. Тема.1. Основні 

гносеологічні про-

грами та стратегії. 

Наївний реалізм, 

феноменологізм. 

Гносеологічний 

оптимізм та 

гносеологічний песи-

мізм. Агностицизм. 

Скептицизм. 

Догматизм. Реляти-

візм. Основні 

аргументи скептициз-

му. Агностицизм, 

скептицизм, реляти-

візм. 

Сучасні проблеми 

епістемології. Енак-

Групова 

робота 

1.Касавин И.Порус Т.Cовременная эпистемология и 

ее критики: о кризисах и перспективах // 

https://cyberleninka.ru/article/n/covremennaya- 

epistemologiya-i-ee-kritiki-o-krizisah-i-perspektivah 

1.  Конструктивистский подход в 

 эпистемологии  

и науках о человеке 

 // 

https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/200

8/ 

Konstruktivizm 

_1.pdf 

2 год.ауд 1 тиж. 

https://cyberleninka.ru/article/n/covremennaya-


тивізм. 

2 тиж. ТЕМА 2. Проблеми 

теорії пізнання в 

історико-філософсь-

кому контексті. 

Метафізичні теорії 

пізнання. 

Специфіка 

постановки 

гносеологічних проб-

лем в добу 

античності. Проблема 

співвідно-шення 

загального та 

одиничного та гносе-

ологічна проблемати-

ка. Об’єктивістський 

характер теорії 

знання. Епістема і 

докса. Сенсуалізм.  

Раціоналізм. Раціо-

нальне та ірраціо-

нальне в пізнанні: 

теорія анамнезу. 

Антична софістика та 

скептицизм: реляти-

візм та діалектика. 

Метафізична цінність 

знання в середньовіч-

ній культурі. Проб-

лема співвідношення 

знання та віри в 

серед-ньовічній 

філософії. Концепція 

чистої віри, двоїстої 

істини, гармонії віри 

та розуму.  

Середньовічна  

діалек-тика та 

містика. Гносеологія 

кафета-тична та 

лекція 1.Майоров Г.Формирование средневековой 

философии// 

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii 

/istorija_srednevekovaja/majorov_g_g_ 

formirovanie_srednevekovoj 

_filosofii_latinskaja_patristika_1979/8-1-0-1848 

2.Ле Гофф Интеллектуалы в 

 Средние  века//http://yanko.lib.ru/books/temp/ 

goff-intellectuala_v_sred_veka.pdf 

1.Платон Теэтет// 

http://psylib.org.ua/books/plato01/22 

teate.htm 

2.Микешина Л. Философия 

познания. Проблемы эпистемологии 

гуманитарно- 

го знания , гл. 7.// 

http://ideashistory.org.ru/pdfs/lamphpo

zn.pdf 

2 год.ауд 1 тиж. 

http://psylib.org.ua/books/plato01/22


апофетична. 

Номіналізм та 

реалізм. Номіналізм 

та розви-ток 

протонаукового 

знання. 

2 тиж. Тема 2. Раціональне 

та іраціональне . 

Наївний реалізм 

метафізичної теорії 

пізнання. Проблема 

співвідношення 

знання та віри в 

сучасній гносеології. 

Енцикліка папи Іоана 

Павла П “Знаня та 

віра”. Знання, віра, 

сумнів 

Групова 

робота 

1.О. Йосиф Сліпий Віра і наука// 

http://ichistory.org.ua/2014/09/01/vira-i-nauka-o-josyf-

slipyj/ 

2. Енцикліка Fides et ratio Святішого Отця Йоана 

 Павла ІІ про співвід-ношення віри й 

розуму//http://dds.edu.ua/ua/articles/2/duhovna- 

svitlytsa/rik-viry-2012-2013/1115-fides-et-ratio.html 

1.Дорожкин А.,  Спирин 

В.Типология  

средневекового 

 знания// 

http://www.unn.ru/pages/e-

library/vestnik 

_soc/99990201_West_soc_ 

2006_1(5)/60.pdf 

2. Ушакова Г. Соотношение 

«мнения»  

и «знания» в  

античности и  «знания» и «веры» в  

средневековье// 

https://cyberleninka.ru/a 

rticle/n/sootnoshenie-mneniya-i-

znaniya 

-v-antichnosti-i-znaniya-i-very-v- 

srednevekovie 

2 год.ауд 1 тиж. 

3 тиж. Тема2. Проблеми 

теорії пізнання в 

історико-філософ-

ському контексті. 

Раціоналізм та 

сенсуалізм Нового 

часу. Гносео-логічний 

оптимізм та 

автономність розуму 

у добу Відродження 

та Реформації. Теорія 

«вчено-го незнання» 

Н. Кузанського. Те-

лезіо про досвід та 

відчуття як джерело 

пізнання природи. 

Сумнів як пе-

лекція 1.Философия науки. Общие проблемы познания. 

 Хрестоматия.  

http://yanko.lib.ru/books/philosoph/filosof_nauki_ 

xrestomatiya.frr.pdf 

2.Декарт Р. Міркування про метод// 

http://journals.uran.ua/index.php/1810-

2131/article/view/113971/108524 

3.Локк Дж. Опыт о человеческом разумении.  С.96-

123//    

http://www.rus-lib.ru/book/37/63/291-304.html 

1.Гайденко П. История 

новоевропейской 

философии  в её связи с наукой 

// http://tululu.org/a4197/ 

2.Гусев В. Західноєвропейська 

філософії  

 ХУ-ХУШ ст. К.,1995 

3 Антаков С. Проблема веры и 

знания  

в соотнесении с  категориями 

эписте- 

мологического  фундаментализма   

и фал-либализма 

.// https://cyberleninka.ru/article/n/ 

problema-very-i-znaniya-v-sootnesenii 

2 год.ауд 1 тиж. 

https://cyberleninka.ru/a
http://yanko.lib.ru/books/philosoph/filosof_nauki_


редумова пізнання в 

гносеології (Бруно). 

Скептицизм Монтеня. 

Розвиток емпіри-

чного методології та 

математизація знання 

в діяльності приро-

додослідників 

(Галілей, Копернік, 

Мікельанджело). 

Радикальний ра-

ціоналізм Р.Декарта. 

Монадологія та теорія 

пізнання Ляйбніца. 

Панлогізм та 

субстанціалізм 

Спінози. Кардіо-

центризм Паскаля. 

Епіризм в теорії 

пізнання Бекона. 

Сенсуалізм Лока. 

Гобс про місце 

сенсуалізму та раціо-

налізму в пізнанні.  

Номіналізм Берклі: 

спосіб існування ідей. 

Дискусія щодо 

соліпсизму. 

Скептицизм Г’юма. 

, 

-s-kategoriyami-epistemologicheskogo 

-fundamentalizma-i-fallibilizma   

3 тиж. Тема2.Картезіанський 

дуалізм і джерело 

достовірності знань. 

Проблема методу. 

Дедукція як метод 

пізнання та 

обґрунтування. 

Дискусія про спосіб 

існування вроджених 

ідей. Лок: 

заперечення 

вроджених 

ідей.Індукція як метод 

Групова 

робота 

1.Декарт Р.Правила для руководства ума 

//https://gtmarket.ru/laboratory/basis/3958 

2. Гарднер М. Почему я не солипсист 

//http://psylib.org.ua/books/_gardm01.htm 

 

1. Гусев В. Західноєвропейська 

філософії  ХУ-ХУШ ст. 

 К.,1995с.34-54, 176-182 

2. Матрица как философия// 

www.knidka.info › u-faktoriya 

3.Васильев В. Эпистемология 

Д.Юма и  

Ее современное значение // 

http://www.intelros.ru/pdf/eps/2020_01

/ 

document%20(37).pdf 

2 год.ауд 1 тиж. 

http://www.intelros.ru/pdf/eps/2020_01/
http://www.intelros.ru/pdf/eps/2020_01/


пізнання. Соліпсизм 

та скептицизм: за та 

проти, їх сучасна 

інтерпретація 

4 тиж. 
Тема 2. Проблеми 

теорії пізнання в 

історико-філософсь-

кому контексті. 

Теоретико-пізна-

вальний транс-

ценденталізм. 

“Коперніканський 

переворот”, Канта в 

теорії пізнання. 

Кантівська критика 

розуму як 

обґрунтування 

розуму, як подолання 

проти-лежності між 

раціоналізмом та 

емпіризмом. Річ в собі 

та річ для нас. 

Розсудок та розум. 

Антиномії  Канта та 

межа пізнання. Агнос-

тицизм Канта 

Діалектика як ме-тод 

пізнавальної 

діяльності у філо-

софії Гегеля. Едність 

діалектики, логіки та 

теорії пізнання як 

основний прин-цип 

філософії Гегеля. 

Сенсуа-лізм, та 

натура-лізм 

Л.Фойербаха.   

                      

лекція 1.Кант//https://iphlib.ru/library/collection/ 

newphilenc/document/HASHc976c 

2614a176e0458b2c9 

2. Труфанов С. Классическая теория  

познания Гегеля // 

http://www.hegel.ru/trufanov1.html 

1. Шинкарук В.И. 

Логика, диалектика и теория 

познания Гегеля (проблема 

тождества логики, диалектики и 

теории познания в филосо- 

фии Гегеля) К.,2014 

2. Шинкарук В.И. Теория познания,  

логика и диалектика И.Канта. 

К..2014. 

Руфанов 

Классич

еская 

теория 

познани

я Гегел 

// 

1 тиж. 



5 тиж. Тема 2. Теоретико-

пізнавальний транс-

ценденталізм 

Групова 

робота 

1.Нарский И.Западно европейская философия ХУШ 

в.// https://www.twirpx.com/file/124117/ 

1. Соболева М.Е. Виды 

трансцендента- 

лизма в современной немецкой  

философии// 
https://iphras.ru/page49755793.htm 

 

2 год.ауд 1 тиж. 

6 тиж. 
Тема 2. Проблеми 

теорії пізнання в 

історико-філософсь-

кому контексті.  

Проблеми пізнання 

в добу модерну та 

постмодерну. Криза 

раціоцентризму. 
Спроби вирішити 

гносеологічні про-

блеми методами 

конкретних наук: 

досягнення та 

невдачі. 

 Еволюционізм, біо-

логізм Ніцше та 

Шпенглера, Фройда, 

марксизм, інтуітивізм, 

прагматизм – способи 

подолання розбіж-

ності між емпіричною 

реконструкцією по-

ходження знань і їх 

обґрунтуванням.  

Критика есенціалізму 

раціоналізму Гай-

деггером, Гуссерлем 

та Сартром. 

Усунення суб’єкту 

пізнання з теорії 

пізнання. Засади 

логічного позитивіз-

лекція 1.Фуко М Воля к истине: по ту сторону воли,  

Власти и сексуа-льности http://lib.ru/CULTURE 

FUKO/istoria.txt 

2.Шелер М. Феноменология и теория познания 

 // Шелер М. Избр. произв. – М.,1994. – С.197-258. 

3.Лиотар Ж. Состояние постмодерна 

//https://www.twirpx.com/file/1614514/ 

Микешина Л. Философия познания. Проблемы  

эпистемологии гумани-тарного знания , гл. 1.// 

http://ideashistory.org.ru/pdfs/lamphpozn.pdf 

.1.Лекторский В.На пути к 

неклассичес- 

кой эпистемологии // 

https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/200

9/ 

Na_puti_k_neklass_epistem.pdf 

2.Розин В. Влияние интернета на 

 сознание и структуру знания 

 // https://www.klex.ru/d8u 

3.Платонова С. Постнеклассическая  

эпистемология: основные 

 особенности и перспективы  

развития//https://cyberleninka.ru/articl

e/ 

n/postneklassicheskaya-epistemologiya 

-osnovnye-osobennosti-i-perspektivy 

-razvitiya  

4. Рюс Ж. Поступ сучасних ідей // 

http://litopys.org.ua/jruss/russ.htm ч.3, 

роз.1 

 

2 год.ауд 1 тиж. 

http://lib.ru/CULTURE
https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/2009/
https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/2009/


му. 

«Стан постмодерну» 

(Ліотар) та основні 

засади постмодерної 

епістемології. Декон-

струкція логоцент-

ризму класичної 

гносеології. Критика 

есенціалізму. Плю-

ралізм та еклектизм 

як основні принципи 

постмодерного ана-

лізу знання. Відмова 

від метанаративів. 

Постмодерна раціо-

нальність: основні 

риси. 

Поняття дискурсу. 

Дискурс та владні 

політики. Знання та 

влада. М.Фуко: від 

«археології знання» 

до «волі до істини». 

Феміністична критика 

епістемології. Засади 

нової феміністичної 

епістемології. 

6 тиж. 
Тема2. Нова 

філософська парадиг-

ма і трансформація  

уявлень щодо знання. 

Мовні ігри. 

Антропоцентричний 

поорот у пізнанні. 

Нераціоунальні 

форми пізнання. 

Поняття дискурсу. 

Транс-формація 

поняття суб*єкт. 

Знання та влада. 

Групова 

робота 

1Мотрошилова Н. Социальна эпистемология: новые 

 проблемы, дискуссии, дихотомии 

//https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-

epistemologiya-novye-problemy-diskussii-i-dihotomii 

2. С. Лебедев, С. Коськов Эпистемология 

классическая и неклассическая. Академический 

проект 2014 

1.Ж.Рюс Поступ нових ідей. 

//http://litopys.org.ua/jruss/russ.htm 

2.А.Карась Реальність у класичній та 

некласичній епістемології та її 

переусвідомлення //http://fs-

visnyk.lnu.lviv.ua/archive/10_2007/6.p

df 

2 год.ауд 1 тиж. 



 

7,8 тиж. 
Тема 3. Природа 

знання, його джерела 

та межі 

Свідомість та 

пізнання. Пізнання як 

вища форма 

свідомості. Знання як 

результат та мета 

пізнання.   Безу-

мовність знання: про-

блема епістемологіч-

ного фундамента-

лізму.  

Ігрове, особисте, 

трансцендентне та 

інш. види знання. 

Чуттеве та 

раціональне знання. 

Поняття раціональ-

ності. Історичні види 

раціональності. 

Розсудок та розум як 

пізнавальні здіб-ності. 

Знання апріорне та 

апостеріорне. Інтуіція 

як джерело знання та 

вид пізнавальної 

діяльності. Інтуіція як 

подолання про-

тилежності суб’єкта 

та об’екта (містика, 

філософія життя). 

Інтуіція як резуль-тат 

високої компетентно-

сті дослідника. Види 

інтуіції.: нтелектуаль-

на, містична, чуттева, 

наукова. Проблема 

інтерсуб’єктивної 

перевірки та трансля-

лекція 1.Знание как предмет эпистемологии//  

https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/2011 

/znanie_lektorskiy.pdf 

 

2.Анкин Д. Теория познания 

//https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/66715/1/978-5-

7996-2524-5_2019.pdf 

3.Микешина Л. Философия 

науки//http://www.kdu.edu.ua/LIB1/ASPIRANT 

/Filosofij_nauka.pdf 

1.Степин В.Философия науки // 

https://phdru.com/philosophy/philsci/ 

 

2.Філософія сучасної науки і техніки 

: 

 підручник / Е.Семе-нюк, 

В.Мельник. // 

https://lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/08/Melnyk60h 

84-2016-ilovepdf-compressed.pdf 

4 год.ауд 2 тиж. 

https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/2011
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/08/Melnyk60h
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/08/Melnyk60h


ції  інтуітивного 

знання. 

7,8 тиж. Тема 3. Знання та 

досвід. Систе-ний 

характер знання, його 

структура. Типи, 

види, рівні та форми 

знання. Теоретичне, 

духовно-практичне та 

практичне знання. 

Різноманітність видів 

знання. Поняття 

досвіду. Структура 

досвіду, його види. 

Групова 

робота 

1.Homo Ludens. Досвід визначення ігрового 

елемента 

 культу-ри 

// 

https://chtyvo.org.ua/authors/Heizynha_Yohan/Homo_ 

Ludens/ 

2.Жиртуева Н. Типология универсальных и  

индивидуальных особенностей мистических  

традиций мира// 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task= 

view&id=1380&Itemid=52 

1.Степин В.С. Теоретическое знание  

[Текст] / В.С. Степин. –М. : 

Прогресс-Традиция, 2000 

2.Кононюк А. Обобщпенная теория 

 познания и созидания 

http://ecat.diit.edu.ua/ft/Epistemolo 

gy2_2.pdf 

4 год.ауд 2 тиж. 

8,9 тиж. 
Тема 4. Проблема 

істини в теорії 

пізнання 

Істина як онтологічна 

категорія, як істине 

буття. Екзістенційна 

істина. Етичний вимір 

істини. Істина і 

правда.  

Гносеологічний вимір 

істини. Істина як 

цінність та норматив 

пізнання. Основні 

концепції істини та 

проблема її критерію.  

Кореспондентська 

теорія істини. 

.Конструктивістська 

концепція.Когерент-

на концепція. .Праг-

матична та марксис-

тська концепції. 

Критерій істини: різні 

підходи. Поділ істини 

по змісту (об’єктивна 

істина), по об’єму 

лекція 1.Рассел Б. Человеческое познание. Его сфера  

и границы. Гл. VIII. Истина и ее элементарные  

формы с.108-115// https://mirknig.org/book/rassel 

_bertran-chelovecheskoe_poznanie_ego_sfery_ 

i_granicy-53576 

2.Рикер П. История и истина 

//https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/ 

fenomenologija/pol_riker_istorija_ 

i_istina/53-1-0-209 

3. Саноцька Н. Контури постправди в 

 інформаційному суспільстві// 

http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle 

/11300/11467/Sanotska%20N%20Ya.pdf?sequence 

=1&isAllowed=y 

1.Лекторский Эпистемология 

классичес- 

кая и неклассическая. 

2. Касавин И. Знание и реальность в 

исторической  эпистемологии   

/http://www.intelros.ru/pdf/eps/2020_ 

02/4616-6437-1-10-20200527.pdf 

3.Анкин Д. Теория познания// 
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/ 

66715/1/978-5-7996-2524-5_2019.pdf 

4 год.ауд 2 тиж. 

https://chtyvo.org.ua/authors/Heizynha_Yohan/Homo_
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=
http://ecat.diit.edu.ua/ft/Epistemolo
https://mirknig.org/book/rassel
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/


(абсолютна та 

відносна істина). 

Гегель щодо проц-

есуальності істини. 

Системність та 

повнота істини. 

Діалектика істини та 

помилки.. Практика 

як критерій істини: за 

та проти. Види 

практик як критерію 

істини: матеріально-

виробнича, соціальна, 

практика наукового 

пізнання спостере-

ження та експе-

римент. Невизначе-

ність практики як 

критерія істини. 

Верифікація та 

фальсифікація. 

Проблема прогресу в 

пізнанні. Істина-

помилка, брехня, 

омана, позірність, 

ілюзія.. Концепція 

плюральної істини в 

постмодерній 

філософії. 

. 

8,9 тиж. Тема4. 

Переваги та недоліки 

кожної з концепцій 

істини. 

Важльвість проблеми 

істини в культурному 

та політичному житті 

та в сучасній 

методдології. Проб-

лема постправди. 

Проблема істини в 

гуманітарних науках. 

Групова 

робота 

1.Гайдеггер М.Разговор на проселочной дороге.  

Разд.Что такое истина с.8-28// 

http://www.odinblago.ru/haideger_razgovor/ 

2.Гадамер Г. Що є істина?// http://www.ji.lviv.ua/ji-

library/Vozniak/text-i-perekl/kn3-gad1.htm 

1.Мартиненко О.Проблема істини у 

філософському пізнанні// 

http://en.chnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2017/05/2016_1-221-

25_04_A.Martynenko.pdf 

4 год.ауд 2 тиж. 

http://www.odinblago.ru/haideger_razgovor/
http://www.ji.lviv.ua/ji-library/Vozniak/text-i-perekl/kn3-gad1.htm
http://www.ji.lviv.ua/ji-library/Vozniak/text-i-perekl/kn3-gad1.htm
http://en.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/2016_1-221-25_04_A.Martynenko.pdf
http://en.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/2016_1-221-25_04_A.Martynenko.pdf
http://en.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/2016_1-221-25_04_A.Martynenko.pdf


10,11 

тиж. Тема5. Наукове 

знання: специфіка 

та структура 

Наукове пізнання як 

специфічний вид  

діяльності. Наукове 

знання та його 

специфіка. Буденне, 

наукове, поза наукове, 

ненаукове знання. 

Наука як система 

знань, що історично 

змінюються. 

Структура, форми та 

методи наукового 

знання. 

 Емпіричне знання: 

специфіка та форми. 

Методи емпіричного 

пізнання: спостере-

ження та експе-

римент. Теоретичне 

навантаження мови 

спостерігача: неаде-

кватність сенсуалізму 

для аналізу ем-

піричного рівня 

пізнання. 

Теоретичне знання: 

специфіка та форми. 

Проблема, ідея, 

гіпотеза, теорія. 

Структура та функції 

наукової теорії. 

Реалізм, інстру-

менталізм, редукціо-

нізм. Неможливість 

редукції теоретичних 

об’єктів до об’єктів 

Лекція 1.Микешина Л. Философия познания. Проблемы 

эпистемологии гуманитарного знания .// 

http://ideashistory.org.ru/pdfs/lamphpozn.pdf 

1.Швырев В. Анализ научного 

познания: 

Основные направления, формы, 

пробле- 

мы// 

https://platona.net/load/knigi_po_filoso

fii/f 

ilosofija_nauki_tekhniki/shvyrev_anali

z 

_nauchnogo_poznanija/30-1-0-4432 

4 год.ауд 2 тиж. 

http://ideashistory.org.ru/pdfs/lamphpozn.pdf
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/f
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/f


спостереження. Види 

наукових теорій.  

Емпіричні, теоретичні 

та філософські методи 

у структурі наукового 

пізнання. Піввідноше-

ння філософського, 

природничо-науко-

вого, соціального піз-

нання та їх взаємодія. 

      

10,11 

тиж. 

Тема5. Специфіка 

наукового знання  

Структура наукового 

занння .Рівні та 

форми наукового 

знання. 

Групова 

робота 

1.Степин В.Особенности научного познания и 

критерии типов науч-ной рациональности // 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-

nauchnogo- 

poznaniya-i-kriterii-tipov-nauchnoy-ratsionalnosti 

1.Микешина Л. Философия науки // 

http://www.kdu.edu.ua/LIB1/ 

ASPIRANT/Filosofij_nauka.pdf 

4 год.ауд 2 тиж. 

12тиж. Тема 6. Ненаукове 

знання: специфіка та 

структура. 

Відмінність 

наукового та 

ненаукового знання. 

Позанаукове, 

ненаукове 

псевдонаукове,  

лекція 1.Знание за пределами науки 

//https://www.koob.ru/kasavin/beyond_science 

2. Магический кристалл магия глазами ученых  

и чародеев 

//https://www.koob.ru/kasavin/magicheskiy_kristall 

3. Холл Менли Энциклопедическое изложение 

масонской, 

 гер-метической, каббалистической и 

символической философии.// 

https://www.koob.ru/holl/ 

 

1.М.Кругляк Наука і ненаукове 

знання 

//http://ir.kneu.edu.ua/bitstream 

/handle/2010/3667/126-

136.pdf;jsessionid=080487BF11EC11 

FFC7CD6B74902AC88E?sequence=1 

2 год.ауд 1 тиж. 

12 тиж. Тема 6. 

Специфіка 

міфологічного та 

філософського 

знання.  

Групова 

робота 

1.Заблуждающийся разум?: Многообразие вненауч- 

ного знания 

//https://www.koob.ru/kasavin/erring_mind 

1.Шевчук С. Наукове і позанаукове  

знання:становлення проблеми 

http://ir.znau.edu.ua/bitstream/1 

23456789/8812/1/Gileya_2018_ 

130_247-252.pdf 

2 год.ауд 1 тиж 

13,14 

тиж. Тема 7. Динаміка 

пізнавального 

процесу.  

Історичний вимір 

пізнання. Пізнання в 

Лекція 1.Поппер К. Логика и рост научного знания. // 

http://kosilova.textdriven.com/narod/studia3/gnoseolog

y/ 

51popper.htm 

с.124-148 

2. Башляр Г. О природе рационализма.  // 

1.Карл Поппер и его критики. 
Эволюцион- 

ная эпистемология и логика социальных  

наук// 

https://platona.net/load/knigi_po_ 

filosofii/analiticheskaja_filosofija/ 

4 год.ауд 2 тиж. 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-nauchnogo-
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-nauchnogo-
http://www.kdu.edu.ua/LIB1/
https://www.koob.ru/holl/
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/1
http://kosilova.textdriven.com/narod/studia3/gnoseology/
http://kosilova.textdriven.com/narod/studia3/gnoseology/
https://platona.net/load/knigi_po_


соціокульту-ному 

контексті. Поняття 

внутрішньої та 

зовнішньої соціа-

льності. Моделі роз-

витку пізнання і 

спрямуван-ня цього 

розвитку. Еволю-

ційна епістемологія: 

звернення до моделі 

біологічної еволюції. 

Пізнання як про-цес 

розвитку та процес 

пристосування.  

Розвиток знання як 

кумуля-ція нових 

істин. Метафізич-ний 

характер умулятивіст-

ської моделі. 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000334/ 

index.shtml 

3.Микешина Л. Философия познания.Проблемы  

эпистемологии гумани-тарного знания , гл. 9.// 

http://ideashistory.org.ru/pdfs/lamphpozn.pdf 

popper_karl_kritiki_ehvoljucionnaja 

_ehpistemologija 

_logika_socialnyh_nauk/28-1-0-629 

2.Эволюционная эпистемология.  

Антология.// 

https://www.academia.edu/1967610 

_Epistemology._Anthology._2012_ 

in_Russian_ 
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тиж. 

Тема 7. Розвиток 

наукового  пізнан-ня. 

Теорія наукових рево-

люцій (Кун), 

проліферація нау-

кових теорій (Фойєра-

бенд), методологія 

дослідницьких про-

грам (Лакатос 

Групова 

робота 

1.Кун Структура научных революций// 

http://www.psylib.org.ua/books/kunts01/index.htm 

роз.5,7,10    

2. Фойерабенд П. Против метода. Очерк 

анархистской 

 теории познания//http://psylib.org.ua/books/feyer01/   

1.Касавин И., Порус В.Возвращаясь 

к  

теории Куна: консервативна ли 

«нормальная» наука// 

http://www.intelros.ru/pdf/eps/2020_01

/ 

document%20(24).pdf 

2. Лакатос И. Итория науки и ее 

рациональные реконструкции// 
https://www.twirpx.com/file/1060803/ 

4 год.ауд 2 тиж. 

15,16тиж

. Тема 8. Філософські 

засади, ідеали та 

норми наукового 

пізнання та їх роль у 

розвитку науки 

Основні форми 

пізнавальних ідеалів 

та норм: ідеали опису 

та пояснення, ідеали 

обґрунтування та 

лекція 1.Касавин И.Социальная эпистемология: понятие  

и проблемы 

//https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-

epistemologiya-ponyatie-i-problemy 

2. Ткачова Ю. Комунікативна природа гуманітарно 

-наукового знання// 

 https://www.filosof.com.ua/Avtoreferaty/Tkachova_ 

diser.pdf 

1.Степин В. Философия науки. 

Общие 

проблемы//https://phdru.com/philosop

hy 

/philsci/ 

2. Кун Структура научных 

революций // 

http://www.psylib.org.ua/books/kunts0

1 

/index.htm роз.5,7,10    

4 год.ауд 2тиж 
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доведення, ідеали 

побудови знань. Рівні 

норм та ідеалів 

пізнання: загальний 

(для будь-якого 

наукового дослід-

ження), особливий 

(історично визначе-

ний), спеціальний 

(для певної галузі 

науки). Соціальна 

детермінація ідеалів 

та норм наукового 

пізнання. Функції 

ідеалів та норм в 

емпіричному та 

теоретичному пі-

знанні. 

Рациональність та 

наукове пізнання. 

Історичні форми 

раціональності. Зміна 

історичних форм 

наукового пізнання як 

зміна історичних 

форм раціональності. 

Класична-некласична-

постнекласична 

форми раціональності 

і відповідні їм 

історичні форми 

розвитку науки. 

Поняття картини 

світу. Поняття 

наукової картини 

світу. Розвиток 

пізнання та зміна 

картин світу. 

 



 

 

15,16 

тиж. 

Тема 8. 

Комунікативна 

раціональність. 

Пізнання і тіло 

Групова 

робота 

1.Коммуникативная рациональность: 

эпистемологический под-ход: сб.  

2. Исторические типы рациональности т.1// 

https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/1995/Hist_tipy_ 

ration_1.pdf 

3.Исторические типы рациональности т.2.// 

https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/1995/Hist_tipy_ 

ration_2.pdf 

4.Князева Е.Телесное и знаковое познание: новая 

исследова-тельская программа в 

епистемологии//Эпистемология: перспективы 

 развития // 

https://www.klex.ru/m76 

1.Эпистемология сегодня  // 

http://www.phys.unn.ru/wp-content 

/uploads/sites/7/Monografiya-2018.pdf 

гл. 10,11 

2.Пирожникова В. Коммуникативная 

рациональность как приоритетная 

ориентация современного 

социального познания// 

https://core.ac.uk/download/pdf/ 

290220919.pdf 

4 год.ауд 2 тиж 
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