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Вивчається Навчальна дисципліна «Практична філософія та епістемологія 

науки» є складовою освітньо-наукової програми підготовки 

фахівців за освітньо-науковим рівнем «доктор філософії». 

Дисципліна спрямована на розвиток методологічної культури 

аспіранта і забезпечує розвиток критичного рефлексивного 

мислення. Розглядаються серед філософських засад сучасної науки 

ті, які забезпечують усвідомлення наявних альтернатив науково-

технічної діяльності людини та можливих наслідків їх реалізації, а 

отже сприяють людській свободі та відповідальності. Опис 

класичних та некласичних епістемологічних моделей сучасного 

наукового дискурсу має прояснити епістемологічні засади саме 

сучасної постнекласичної науки. 

Мета навчальної дисципліни: дати сучасні філософські і 

загальнометодологічні знання в галузі науково-дослідної роботи, 

навчити аспірантів практично застосовувати сучасні філософські 

знання у процесі виконання власного наукового дослідження при 

розв’язанні комплексних завдань, розвивати здатність до 

самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, 

педагогічно-організаційної та практичної діяльності у фаховій 

сфері науки і у міждисциплінарній комплексній царині 

філософського, природничого і гуманітарного знання. 

Навчальна логістика 

/ зміст курсу 

Філософія постнекласичної науки як практична філософія.  

Проблема людської свободи в контексті нелінійної картини світу.  

Нелінійні закони, що виражають реальну необхідність, яка включає 

в себе випадковість, а саме випадковість вибору варіанту 

подальшого розгортання подій в точках біфуркації.  

Ситуації біфуркації як ситуації формування діючої причини. 

Нелінійність як засновок самоорганізації діючої причини, 

випадкові внутрішні або зовнішні впливи як умови вибору варіанту 

формування діючої причини з альтернативних великомасштабних 

флуктуацій.  

Можливість визначення людиною порівняно невеликими за 

енергією впливами напрямку розгортання нелінійних процесів з 

незрівнянно більшими енергіями як підстава свободи людини і 

ризикованості її дій. Відповідальність суб'єкта пізнання та 

практичних дій.  

Наука як форма знання та епістемологічний дискурс. 

Епістемологічні наслідки міждисциплінарної революції у науці.  



Епістемологічні моделі сучасного наукового дискурсу. 

Нормативний та дескриптивний виміри наукового знання. 

Комунікативно-дискурсивний характер сучасної науки.  

Особливості теорій сучасної нелінійної науки та їх 

епістемологічних засад Дескриптивність нелінійного теоретичного 

знання.  

Розуміння істини в епістемологічних засадах науки. Істина як 

нелінійний процес. 


