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Програма навчальної дисципліни 

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Предмет навчальної дисципліни – фундаментальні філософські знаннѐ основних концепцій, що 

виѐвлѐять сутність та особливості виробництва знаннѐ в науці, характерні длѐ сучасного етапу її 

розвитку, сучасних пізнавальних процесів, розкриваять розвиток методології ѐк складника 

сучасної науки, надаять базові філософські знаннѐ про природу наукової та науково-технічної 

творчості, розкриваять роль науки ѐк ѐдра національної інноваційної системи та виѐвлѐять вплив 

науки на раціональність у суспільстві та розвиток сучасних суспільних стратегій. 

Мета навчальної дисципліни – оволодіннѐ основними концепціѐми філософської гносеології та 

епістемології, фундаментальними філософськими знаннѐми длѐ розвитку різних видів наукового 

мисленнѐ, наукової й науково-технічної творчості та обробки інформації. 

Досѐгненнѐ даної мети передбачаю здобуттѐ знань з розвитку основних концепцій філософії та 

методології сучасної науки, що розкриваять специфіку сучасної науки та сприѐять підвищення 

ефективності наукової, науково-технічної та інноваційної діѐльності. 

Програмні результати навчання 

Компетентності: 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 здатність формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального 

культурного кругозору; 

 здатність до наукового пізнання, застосування здобутих знань у практичній діяльності на 

засадах загальної та спеціальної методології;  
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 здатність використовувати знаннѐ про проюктну організація наукових досліджень длѐ 

виконаннѐ сумісної діѐльності та індивідуальної дослідницької діѐльності; 

 здатність використовувати отримані знаннѐ длѐ застосуваннѐ наукового, аналітичного, 

образного та візуального мисленнѐ; 

 здатність застосовувати знаннѐ формуваннѐ когнітивних пізнавальних здатностей, 

розвивати когнітивну дослідницьку культуру; 

 здатність опрацьовувати різні види інформації та застосовувати їх длѐ проведеннѐ 

досліджень та підвищеннѐ ефективності фахової діѐльності. 

Знати: 

- основні концепції теорії пізнаннѐ та їх понѐттѐ; філософський зміст основних позицій, що 

розкриваять пізнавальне відношеннѐ лядини до світу (сенсуалізм, емпіризм, скептицизм, 

раціоналізм, феноменалізм); 

- особливості виробництва знаннѐ в сучасній науці, соціальні характеристики університетської, 

галузевої, внутріфірмової науки, науки ТНК, фондів, урѐдових і неурѐдових організацій; 

- особливості філософської гносеології та епістемології та їх складники (комунікативний, 

когнітивний, інформаційний); особливості лінгвістичного та соціологічного поворотів у 

дослідженнѐх сучасної науки; 

- інформаційний складник наукового дослідженнѐ, рівні, способи і форми обробки інформації; 

основні теорії та концепції розвитку інформаційного суспільства; особливості різних видів 

інформації (дискретної, іконічної, когнітивної та ін.), її вилученнѐ та репрезентації; 

- вплив комунікативного та лінгвістичного поворотів на розвиток сучасної епістемології, 

особливостей наукового дискурсу, структури наукового тексту та його складників; 

- значеннѐ впливу соціальних передумов на розвиток пізнавальних процесів у сучасній науці, 

особливостей національної будови соціальної організації наукових досліджень у різних країнах, а 

також особливостей розвитку академічної, галузевої, університетської та внутріфірмової науки, 

науки ТНК і фондів; проюктної організації сучасних наукових досліджень; 

- особливості пізнавальних процесів у сучасній науці, сучасні види пізнавальних процесів і типи 

наукової раціональності; розвитку пізнавальних процесів у знаннювих середовищах організацій і 

корпорацій, видів об’юктів, пізнавальної активності у сфері знаннѐ (постановки проблеми, 

розробки концепції, розвитку сучасних теорій, значеннѐ наукових гіпотез тощо); знати особливості 

технічного об’юкта, технічного мисленнѐ, технічного й технологічного знаннѐ, роль науково-

технічної творчості у розвитку сучасного технікознавства;  

- особливості теоретичного та емпіричного рівнів наукового знаннѐ, емпіричного й теоретичного 

дослідженнѐ;  основні форми знаннѐ (теорії, гіпотези, проблеми та концепції); 

- особливості методології в сучасній науці, значеннѐ взаюмодії філософського, загальнонаукового 

та спеціальнонаукового рівнів сучасної методології науки; розвитку методологічної активності 

вченого; 

- інформаційний, мережевий, динамічний, гетерофеноменологічний та ін. підходи до розвитку 

мисленювої активності лядини; різноманітні види мисленнѐ (наукового, аналітичного, візуального, 

образного); 

-  основних напрѐмків та здобутків когнітивної філософії; 

- структури, розвитку і формуваннѐ когнітивних пізнавальних здатностей особистості. 

- когнітивних особливостей взаюмодії, індивідуальної та групової когніції, ментальної та соціальної 

репрезентації; 



- когнітивно-комунікативний складник проектної діѐльності, особливості взаюмодії 

індивідуального та групового когнітивного розвитку; 

- особливості творчого мисленнѐ та соціокультурного й когнітивного розвитку творчої особистості. 

Вміти: 

- застосовувати основні теорії істини в науковому пізнанні; 

- застосовувати основні концепції теорії пізнаннѐ та їх понѐттѐ в критичному аналізі складників 

пізнавального відношеннѐ та формуванні нових ідей; 

- розвивати епістемологічну активність вченого у сфері знаннѐ (постановка проблеми, визначеннѐ 

ступеня розробки проблеми, входженнѐ в нову проблемну область, формуляваннѐ нової ідеї, 

розробки концепції); 

- розроблѐти методологія наукового дослідженнѐ, застосовувати філософські та загальнонаукові 

методи; 

- застосовувати основні форми наукового знаннѐ (теоріѐ, гіпотеза, проблема, ідеѐ і концепціѐ, 

науковий факт) і брати участь у їх створенні; 

- опрацьовувати технічне й технологічне знаннѐ, розвивати наукову й науково-технічну творчість; 

- брати участь у науковому дискурсі, застосовувати наукове знаннѐ у різних форматах (доповіді, 

наукової конференції, дискусії, брифінгу, інформаційного повідомленнѐ); 

- опрацьовувати наукові тексти, формувати інформаційну, теоретичну та джерельну бази 

дослідженнѐ; 

- застосовувати знаннѐ про особливості творчого мисленнѐ та його властивості (нелінійність, 

дивергентність, варіативність, імпровізація та ін.); 

- оволодівати механізмами інтелектуальної регулѐції длѐ здійсненнѐ метакогнітивного контроля 

та стрес-менеджменту; 

- застосовувати знаннѐ про особливості форм пізнавальної діѐльності та різноманітних видів 

мисленнѐ длѐ використаннѐ їх властивостей при ініціяванні проектів та їх реалізації. 

- використовувати знаннѐ про когнітивну активність особистості длѐ підвищеннѐ ефективності її 

інтелектуальної діѐльності та розвитку креативності; 

- застосовувати знаннѐ особливостей різних видів інформації, її вилученнѐ та репрезентації в 

організації наукових досліджень і плануванні роботи дослідницьких колективів; 

- опрацьовувати різні види інформації та надавати її оцінку; 

- подавати знаннѐ представникам різних груп (соціальних, культурних, професійних); 

- застосовувати когнітивну комунікація; 

 формувати культурні ресурси продуктивного мисленнѐ. 

 

Програмні результати навчаннѐ (ПР-2): 

Вміти формулювати наукову проблему в галузі галузевого машинобудування, робочі гіпотези 

досліджуваної проблеми, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових 

цілісних знань та/або професійної практики.  

Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Навчальна дисципліна «Філософська гносеологіѐ та епістемологіѐ» ю основоя підготовки 

докторів філософії та другоя частиноя курсу «Філософські засади наукової діѐльності», тому 

передбачаю освітньо-наукову підготовку першого (бакалаврського) та третього (освітньо-

наукового) рівнів здобувачів вищої освіти з філософії, підсумовуячи та узагальняячи її. 

Дисципліна маю міждисциплінарний характер та інтегрую відповідно до свого предмету спеціальні 



знаннѐ з інших освітніх і наукових галузей. Їй передуять загальноосвітні дисципліни з блоку 

філософських, історичних психологічних, педагогічних та правових н/д. 

Постреквізитами ю дисципліни «Організаціѐ науково-інноваційної діѐльності», Педагогічна 

практика аспірантів. 

Зміст навчальної дисципліни  

Розділ 1. ФІЛОСОФСЬКА ГНОСЕОЛОГІа ТА ЕПІСТЕМОЛОГІа: ОСНОВНІ СКЛАДНИКИ ТА ЕТАПИ 

РОЗВИТКУ 

Тема 1. Основні теорії, ідеї та напрѐми класичної гносеології 

Тема 2. Від класичної гносеології – до сучасної філософської гносеології та епістемології 

Тема 3. Комунікативний поворот у сучасній гносеології та епістемології 

Тема 4. Лінгвістичний поворот у дослідженні пізнавальних процесів 

Тема 5. Соціологічний поворот у дослідженні пізнавальних процесів 

Тема 6. Інформаційний складник сучасної філософської гносеології та епістемології  

 

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІаЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ НАУЦІ 

Тема 7. Сучасні трансформації образу пізнаннѐ 

Тема 8. Проблема онтології та метафізики в сучасній науці 

Тема 9. Епістемологічний вимір сучасної науки 

Тема 10. Веритистські основи пізнавальної діѐльності. Проблема істини в науці 

Тема 11. Епістемологічна активність вченого у сфері знаннѐ 

Тема 12. Методологічна активність вченого 

Тема 13. Науковий текст  

Тема 14. Специфіка технічного і технологічного знаннѐ. Наукова і науково-технічна творчість 

Тема 15. Когнітивні особливості наукової та науково-технічної творчості 

Тема 16. Знаннѐ та інформаціѐ 

Тема 17. Інформаційний складник наукового дослідженнѐ 

Тема 18. Когнітивно-комунікативний складник проектної діѐльності 

 

Розділ 3. ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНІ І КОГНІТИВНІ ОСНОВИ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІаЛЬНОСТІ 

Тема 19. Перцептивна інформаціѐ  

Тема 20. Чуттюве пізнаннѐ  

Тема 21. Основні підходи до формуваннѐ сприйнѐттѐ 

Тема 22. Когнітивне сприйнѐттѐ та його особливості 

Тема 23. Діалектика чуттювого та раціонального 

Тема 24. Когнітивна наука та філософіѐ про пізнавальну діѐльність 

Тема 25. Особливості обробки інформації лядиноя 

Тема 26. Когнітивні пізнавальні здатності 

Тема 27. Філософські засади дослідженнѐ мисленнѐ 

Тема 28. Суб’юктний складник мисленнѐ 

Тема 29. Когнітивні аспекти мисленнѐ 

Тема 30. Мисленнѐ та інформаціѐ 

Тема 31. Наукове мисленнѐ 

Тема 32. Технічне мисленнѐ та його особливості 

Тема 33. Візуальне мисленнѐ  

Тема 34. Аналітичне мисленнѐ  



Тема 35. Інтуїціѐ та її особливості 

 

Навчальні матеріали та ресурси 

Базова: 

1. Рубанець О.М. Теоріѐ пізнаннѐ та способи обробки інформації : комплекс навчально-

методичного забезпеченнѐ навчальної дисципліни. – Київ : КПІ ім. Ігорѐ Сікорського, 2018. – 

66 с. / Електронне мережне навчальне виданнѐ. Гриф надано Методичноя радоя КПІ ім. 

Ігорѐ Сікорського (протокол № 3 від 25.06.2018 р.) за поданнѐм Вченої ради факультету 

соціології і права (протокол № Х від DD.MM.YYYY р.). // Навчальний посібник. 

2. Рубанець О.М. Філософські проблеми наукового пізнаннѐ / Рубанець О.М. - Суми: 

Університетська книга, 2013. - 229 с. 

3. Билецкий И.П. Познание и действительность / И.П. Билецкий. – Харьков : Альфа, 1999. – 57 

с. 

4. Добронравова І.С. Новітнѐ західна філософіѐ науки : підруч. длѐ вищих навч. закл. / 

Добронравова І.С., Білоус Т.М., Комар О.В. - К., 2008. - 216 с. 

5. Епістемологіѐ ѐк філософська теоріѐ знаннѐ / В. Л. Петрушенко; Держ. ун-т "Львів. 

політехніка". - Л., 2000. - 296 c. 

 

Додаткова: 

1.  Рубанець О.М. Інформаційне суспільство: когнітивний креатив постнекласичних 

досліджень: Монографіѐ / Рубанець О.М. - К., Вид. ПАРАПАН, 2006. – 420 с. 
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Навчальний контент 

Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Розділ 1. ФІЛОСОФСЬКА ГНОСЕОЛОГІа ТА ЕПІСТЕМОЛОГІа: ОСНОВНІ СКЛАДНИКИ ТА ЕТАПИ 

РОЗВИТКУ 

 

Тема 1. Основні теорії, ідеї та напрѐми класичної гносеології 

Значеннѐ класичних основ у розвитку сучасних підходів. Становленнѐ теорії пізнаннѐ ѐк особливої 

області філософських досліджень. Формуваннѐ класичної гносеології на основі формуваннѐ 

гносеологічного підходу до психологічних  процесів. 

Структура, предмет і завданнѐ теорії пізнаннѐ. Теоріѐ пізнаннѐ ѐк основа вивченнѐ пізнавальної 

діѐльності лядини.  

Обґрунтуваннѐ пізнаваності світу. Основні етапи пізнаваності світу: космоцентризм, теоцентризм, 

лядиноцентризм. Розвиток вченнѐ про пізнавальні здатності лядини. Класифікаціѐ пізнавальних 

здатностей. Вченнѐ про чуттюве пізнаннѐ, розум і його будову, інтуїція ѐк вид пізнавальної 

діѐльності. Скептицизм. Роль скептичного аргументу. Виокремленнѐ гносеологічного відношеннѐ у 

психологічних процесах. Сенсуалізм. Емпіризм. Розуміннѐ досвіду в сенсуалізмі та емпіризмі. 

Індуктивізм. Раціоналізм. Апріоризм. Трансценденталізм. Агностицизм.  

Класичні та некласичні класифікації пізнавальних здатностей лядини. Когнітивні пізнавальні 

здатності. Еволяціѐ когнітивних пізнавальних здатностей. Класичні основи теорії пізнаннѐ. 

Принцип пізнаваності світу. Значеннѐ теорії сприйнѐттѐ ѐк філософської основи пізнавальної 

діѐльності лядини длѐ розвитку науки та управліннѐ. 

Теоріѐ пізнаннѐ у сучасному суспільному інтер’юрі. Лядиновимірність суспільних процесів і 

практик. Зростаннѐ значеннѐ лядського складника та розвитку можливостей лядського пізнаннѐ 

на сучасному етапі розвитку суспільства. 

 

Тема 2. Від класичної гносеології – до сучасної філософської гносеології та епістемології 

Нові виміри сучасної теорії пізнаннѐ при переході до нелінійної, міждисциплінарної та 

трансдисциплінарної науки. Зростаннѐ значеннѐ соціального виміру зростаннѐ знаннѐ. 

Формуваннѐ соціальної епістемології та соціології науки. Особливості науки університетів, 

внутріфірмової та галузевої науки, науки корпорацій і ТНК, фондів, урѐдових і неурѐдових 

організацій. Зростаннѐ соціальних чинників у пізнавальних процесах (соціального статусу, допуску 

до інформації та знаннѐ, рівнѐ повноважень). Корпоратократизм і когнітивний капіталізм. 

Трансформаціѐ епістемології: від об’юктивного процесу трансформації форм знаннѐ в епістемології 

без суб’юкта (К. Поппер) – до розвитку епістемологічної активності вченого у сфері знаннѐ в умовах 

міждисциплінарності і трансдисциплінарності. 



 

Тема 3. Комунікативний поворот у сучасній гносеології та епістемології 

Комунікативний поворот у сучасній епістемології Введеннѐ комунікації в дослідженнѐ 

пізнавальних процесів. Види комунікації у пізнавальній діѐльності: особистісні, мовленеві, 

соціальні комунікації, інфокомунікації, когнітивні комунікації. Неопозитивістська інтерпретаціѐ 

лінгвістичних комунікацій. Постмодернізм про комунікації ѐк соціальні практики та їх роль у 

відмові від класичного образу науки ѐк Дзеркала природи (Р. Рорті).  

Пізнавальні практики в сучасних організаціѐх. Комунікаціѐ у знаннювих середовищах корпорацій. 

Види комунікації. Комунікаціѐ ѐк передача знаннѐ і реалізаціѐ пізнавального процесу. Комунікаціѐ 

через репрезентація. Когнітивна комунікаціѐ. Витлумаченнѐ комунікації ѐк соціальних практик. 

Розвиток вченнѐ про когнітивну комунікація. Структурна метафора когнітивізму (Джонсон, 

Лакофф). Когнітивна комунікаціѐ ѐк удостовіреннѐ результату пізнаннѐ (Р. Данилѐк). Когнітивна 

комунікаціѐ ѐк когнітивний контакт і когнітивна взаюмодіѐ. Особливості когнітивних комунікацій у 

різних середовищах і пізнавальних контекстах. Розвиток комунікацій та їх вплив на зміни в 

сучасних пізнавальних процесах. 

 

Тема 4. Лінгвістичний поворот у дослідженні пізнавальних процесів 

Особливості наукового дискурсу. Текст, дискурс, нарратив. Розвиток науки і трансформації 

сучасних нарративів. Нарративізаціѐ сучасної науки та дискусії про відмову від нарративів.  

Мовленеві процеси в сучасній науці. Дослідженнѐ ролі дебатів у розвитку пізнавальної діѐльності. 

Дискусії, обговореннѐ проблем, діалог і полілог.  

Відмова від юдиної універсальної мови науки. Критика фізікалізму і актуальні проблеми 

полілінгвізму в сучасній науці. Утвердженнѐ різноманітності спостережуваних величин (мови 

спостереженнѐ) у різних науках. Розробка наукової термінології в сучасній науці. Концепт. 

Значеннѐ концептів в умовах міждисциплінарності.  

Наукова термінологіѐ та кодифікаціѐ сучасного наукового знаннѐ. Проблема перекладу наукових 

термінів з одніюї мови на іншу. Створеннѐ термінологічної бази сучасної української науки.  

 

Тема 5. Соціологічний поворот у дослідженні пізнавальних процесів 

Проблема автономності пізнавальної діѐльності вченого у сфері знаннѐ. Роль соціальних і 

соціокультурних передумов у пізнавальній діѐльності. Проблеми соціокультурної зумовленості й 

соціокультурної детермінації наукового пізнаннѐ. Сильна програма (Барнс, Блур).  

Соціальні передумови наукової діѐльності. Види передумов: внутрішньонаукові та 

зовнішньонаукові, парадигми. Епістеми ѐк культурно-історична передумова (Фуко). Наука ѐк 

соціальна система, соціальний інститут і вид духовного виробництва. Роль соціальних відносин у 

пізнавальних процесах. Поширеннѐ соціологічних методів на науку. Виникненнѐ соціології знаннѐ. 

Становленнѐ соціальної епістемології. Розширеннѐ меж дії пізнавальних процесів за межі науки. 

Веретистська концепціѐ Голдмана. Когнітивний капіталізм (Фулер). Пізнавальна ефективність ѐк 

конкурентна перевага. Сучасні пізнавальні практики в корпораціѐх. Tacitknowledge. Пізнавальні 

особливості освітніх практик і демократичного дискурсу.  

 

Тема 6. Інформаційний складник сучасної філософської гносеології та епістемології  

Зростаннѐ ролі інформації в пізнавальних процесах. Види інформації (іконічна, дискретна, 

текстова, перцептивна, інституційна). Види інформації про лядину. Проблема співвідношеннѐ 

публічного та приватного. Інформаційна безпека. Законодавча база про захист інформації.  



Інформаційне суспільство: основні рівні обробки інформації та етапи розвитку обробки інформації. 

Основні концепції й теорії інформаційного суспільства. Від постіндустріального суспільства до 

суспільства мережевого. Розвиток теоретизації та методологізації сфери проектуваннѐ; 

когнітивний креатив і когнітивні практики, трансформаціѐ онтології інформаційного суспільства. 

Трансформаціѐ соціальної онтології інформаційного суспільства. Оцифровуваннѐ інформації та 

цифрові трансформації. Різноманітність сучасних видів інформації. Дані. Види даних. Проблема 

надійності й достовірності інформації. Пізнавальні процеси в умовах неповноти інформації. 

Основні підходи до дослідженнѐ інформації. Основні підходи до дослідженнѐ взаюмозв’ѐзку 

знаннѐ та інформації. Понѐттѐ інформації в екологічному підході. Інформаціѐ ѐк характеристика 

об’юктивного змісту об’юкта, що існую незалежно від перцепції. Комунікативний підхід. Основні 

моделі передачі інформації в комунікації. Структура комунікації. Проблема передачі інформації в 

незмінному виглѐді. Значеннѐ зворотного зв’ѐзку. Дослідженнѐ особливостей передачі інформації  

в американській комунікативістиці. Візуальна інформаціѐ. Обробка візуальної інформації. 

Візуальна культура. Специфіка візуальної інформації в телевізійних мас-медіа. 

 

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІаЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ НАУЦІ 

 

Тема 7. Сучасні трансформації образу пізнаннѐ 

Пізнаннѐ ѐк суб’юкт-об’юктна взаюмодіѐ. Пізнаннѐ ѐк мережева взаюмодіѐ. Пізнаннѐ ѐк взаюмодіѐ 

штучних і когнітивних суб’юктів.  

Пізнавальне відношеннѐ та його структура. Пізнавальне відношеннѐ ѐк вид суб’юкт-об’юктної 

взаюмодії. Структура пізнавального відношеннѐ. Методологічне значеннѐ гносеологічного підходу. 

Понѐттѐ суб’юкта. Одиничний, колективний і всезагальний суб’юкт. Присутність всезагального 

суб’юкта в пізнавальній діѐльності одиночного та колективного суб’юктів. 

Об’юкт, види об’юктів. Співвідношеннѐ системи (природної, соціальної, технічної), що 

досліджуютьсѐ, та об’юкта. Взаюмозв’ѐзок об’юкта і методів дослідженнѐ.  

Трансформаціѐ структури пізнавального відношеннѐ. Рівні суб’юкта. Види об’юкта. Класична, 

некласична та постнекласична концепції суб’юкта та об’юкта.  

Засоби пізнаннѐ. Класична, некласична та постнекласична раціональність про роль засобів 

пізнаннѐ. 

Вплив розвитку техносфери на зміни у пізнанні. Від засобів пізнаннѐ ѐк посередників між 

суб’юктом і об’юктом – до використаннѐ різноманітних технологій у сучасних пізнавальних 

процесах. Від роботи з об’юктом ѐк частини об’юктивної реальності – до роботи з візуалізаціѐми, 

візуальноя інформаціюя, з віртуальноя, доповненоя та розширеноя реальністя. Робототехніка та 

штучний інтелект у сучасних пізнавальних процесах. 

Постнекласична онтологіѐ сучасної науки; нелінійність, дослідженнѐ нового типу об’юктів – 

цілісностей (системні, мережеві, ризомні, мозаїчні, антисистемні, метасистемні). Три концепції 

лядиновимірності. Проблема причинності. Нові види причинності (циклічна, телеологічна, 

кондиціональна). Синергетичний поглѐд на світ: хаотичні режими та системи, еволяціѐ в 

нелінійних середовищах. 

 

Тема 8. Проблема онтології та метафізики в сучасній науці 

Онтологізаціѐ теоретичних конструкцій. Науковий реалізм і онтологіѐ наукових теорій. 

Міждисциплінарність сучасної науки та формуваннѐ онтології міждисциплінарних проблемних 

областей. Проблема створеннѐ нових онтологій у науці.  



Співвідношеннѐ онтології та метафізики в еволяції філософської гносеології та епістемології. 

Метафізика Аристотелѐ ѐк загальна філософська основа пізнаннѐ суті буттѐ. Метафізика ѐк основа 

фізики Аристотелѐ та онтології аристотеліанської середньовічної науки. Картезіанська метафізика 

й картезіанська наука в Ювропі. Розвиток науки ѐк натуральної філософії.  

Ідеал позитивної науки і боротьба з метафізикоя в позитивізмі. Демаркаціѐ науки від метафізики 

(К. Поппер).  

Поверненнѐ метафізики у філософія науки та в науку. Метафізика Третього світу (К. Поппер). 

Метафізика методології науково-дослідних програм (І. Лакатос). Метафізика епістемології 

(Селларс). 

Співвідношеннѐ онтології та метафізики в сучасній науці. Онтологічні проблеми сучасної науки.  

 

Тема 9. Епістемологічний вимір сучасної науки 

Основні рівні наукового пізнаннѐ. Наука ѐк система об’юктивного знаннѐ. Основні форми наукового 

знаннѐ: теоріѐ, гіпотеза, проблема, ідеѐ, концепціѐ. Види наукових теорій. Теорії про сутність і 

феноменологічні теорії. Абстрактні теорії і теорії, що маять емпіричний базис. Альтернативні 

теорії. Види гіпотез. Місце і роль гіпотези в сучасній науці. Факт. Фактофіксуячі процедури та 

фактоутворяяча діѐльність.  

Проблема створеннѐ нових теорій. Перехід від класичного емпіризму та індуктивізму до 

некласичного емпіризму. Зростаннѐ ролі математичних методів у створенні нових теорій. 

Математична гіпотеза. Математична гра.  

 

Тема 10. Веретистські основи пізнавальної діѐльності. Проблема істини в науці 

Нормативність істини у пізнанні. Істина ѐк цінність і ѐк норма пізнавальної діѐльності. Класичні і 

некласичні теорії істини. Основні теорії істини: кореспондентна, когерентна теорії істини і теоріѐ 

відображеннѐ. Прагматистський підхід до теорії істини. Еволяціѐ понѐттѐ істини у філософії та 

науці. Істина ѐк дійсність (Платон). Істина ѐк співвідношеннѐ знаннѐ з дійсністя (Аристотель). 

Онтологічна істина: істина ѐк суть буттѐ (Аристотель).  

Істина ѐк співвідношеннѐ знаннѐ до об’юкта, до дійсності і до реальності. Перцептивна та візуальна 

інформаціѐ і проблеми істинності. Істина в соціальних комунікаціѐх і мережевих процесах.  

Істина в науці. Абсолятна адекватність класичного природознавства.  

Проблема істинності в сучасній теорії та її складники. Ідеалізовані та абстрактні об’юкти і 

теоретичні конструкти. Проблема референції. Семантична та емпірична істина. Фактоутворяяча 

діѐльність та проблема істинності факту. Лядиновимірність об’юктів і проблема істини в 

постнекласичній науці. Значеннѐ когерентизму у структурі наукової теорії. Значеннѐ когерентності 

висновків теорій різного рівнѐ.  

 

Тема 11. Епістемологічна активність вченого у сфері знаннѐ 

Зростаннѐ ролі епістемологічного складника в науково-дослідній діѐльності. Входженнѐ у 

проблемну область сучасної науки. Постановка проблеми ѐк визначеннѐ меж дослідженнѐ та 

напрѐму дослідженнѐ в сучасній проблемній області. Визначеннѐ ступенѐ розробки проблеми ѐк 

проѐв розвитку наукової рефлексії. Зростаннѐ вимог до підвищеннѐ новаційності епістемологічної 

активності вченого у сфері знаннѐ. Висуненнѐ нових ідей і розробка концепції. Особливості 

постановки проблеми у сфері знаннѐ і технічної проблеми. Ідеѐ ѐк новий підхід до розв’ѐзаннѐ 

проблеми у проблемній області. Особливості технічної ідеї.  



Еволяціѐ епістемології при розкритті активності суб’юкта. Від епістемології без суб’юкта, що пізнаю 

(К. Поппер), смерті суб’юкта (М. Фуко) і смерті автора (Р. Барт) до еволяційної епістемології 

(Александер, Лорентц).  

Постійна епістемологічна новаційна активність та її передумови. Концепціѐ неперервності 

наукових револяцій.  

 

Тема 12. Методологічна активність вченого 

Становленнѐ нової моделі методологічної активності дослідника. Основні рівні методологічної 

активності. Філософські методи та їх значеннѐ у розвитку сучасної науки. Зростаннѐ ролі 

філософських методів в умовах міждисциплінарності і трансдисциплінарності. Співвідношеннѐ 

об’юкта і методу. Методи і підходи. Діалектичний метод і проблема розвитку. Гносеологічний 

підхід і проблема взаюмодії суб’юкта з об’юктом. Герменевтичний підхід і проблема інтерпретації 

текстів. Мережевий підхід і конституяваннѐ об’юктів ѐк цілісності у виглѐді мереж. 

Феноменологічний підхід і проблема інтенціональності і інтерсуб’юктивності. Компаративістський 

підхід. Філософські засади синергетичного підходу. 

Загальнонаукові методи. Системний і кібернетичний підходи. Метод формалізації. Методи 

емпіричного і теоретичного пізнаннѐ (опис, спостереженнѐ, експеримент, виміряваннѐ, 

класифікаціѐ). Загальнологічні методи.  

 

Тема 13. Науковий текст  

Науковий текст ѐк лінгво-семантична система. Семіотичний і лінгво-семантичний підхід до 

наукового тексту. Особливості наукової та науково-технічної текстової інформації. 

Адресність наукового тексту. Наукове знаннѐ в науковому тексті. Наукові терміни та способи їх 

визначеннѐ. Види визначень. Термінологічний аналіз. Візуалізаціѐ термінологічного складу 

наукового тексту. 

Основні когнітивні складники наукового тексту. Аналіз основних елементів знаннѐ в науковому 

тексті. Когнітивна онтологіѐ наукового тексту.  

Науковий текст ѐк форма входженнѐ в науковий дискурс. Поданнѐ наукового тексту. Основні 

формати поданнѐ наукового тексту та їх особливості (доповідь, наукова конференціѐ, дискусіѐ, 

брифінг, інформаційне повідомленнѐ). 

Культурно-історичне значеннѐ наукового тексту. Дискусії стосовно меж впливу наукового тексту на 

культуру.  

 

Тема 14. Специфіка технічного і технологічного знаннѐ. Наукова і науково-технічна творчість 

Специфіка технічного об’юкта. Морфологічні, функціональні й технічні особливості технічної 

системи. Технічна проблема. Технічна ідеѐ. Технічна схема.  

Творчість ѐк новаційний і креативний процес. Творче мисленнѐ ѐк породженнѐ нового в науці. 

Новаційність. Онтологічний аспект новаційності. Креаціоністські та метафізичні теорії творчості. 

Новаційність та інноваційність мисленнѐ. Продуктивність мисленнѐ. Філософсько-теоретичні та 

когнітивні підходи у становленні культурних ресурсів продуктивного мисленнѐ. Гносеологічні 

параметри продуктивності мисленнѐ. Роль дивергентності та імпровізації. Значеннѐ зміни 

висхідних основ ідеалізації та концептуалізації. Роль творчого мисленнѐ у формуванні нових ідей, 

гіпотез і концепцій. 



Творче мисленнѐ ѐк синергетичний процес. Нелінійність, альтернативність, варіативність та 

біфуркаціѐ. Когнітивні стратегії синергетики про мисленнѐ ѐк синергетичний процес. Динамічний 

підхід до мисленнѐ ѐк синергетичної системи. 

Значеннѐ формуваннѐ творчого мисленнѐ при підготовці фахівців вищої школи. Проблемна 

оріюнтованість творчого мисленнѐ. Стимули та основи когнітивної креативності. Значеннѐ 

самоактивації та самовідновленнѐ. Оволодіннѐ. Рефлексивність. Метакогнітивні механізми 

контроля застосуваннѐ. Ресурсний підхід та культурні гносеологічні ресурси творчого мисленнѐ. 

Світові стандарти ѐк регулѐтиви. 

Конструктивність науково-технічної творчості. Науково-технічна творчість і створеннѐ нової 

функціональності технічних систем. Створеннѐ нових технологій.  

Техніка ѐк постав, витвір і виробництво (М. Гайдеггер). Науково-технічна творчість і розвиток 

техносфери.  

 

Тема 15. Когнітивні особливості наукової та науково-технічної творчості 

Когніціѐ, когнітивна активність, креативність, творчість. Інтелект і креативність. Когнітивний 

креатив. Антропологічні, методологічні та соціальні аспекти когнітивного креативу. Когнітивні 

особливості творчості. Філософські основи дослідженнѐ когнітивного складника творчості. 

Концепціѐ втіленого пізнаннѐ, значеннѐ тілесного підходу. Від функціональної теорії  свідомості до 

укоріненості розуму й тілесного підходу. Інформаційний підхід, динамічний підхід, 

гетерофеноменологічний підхід. 

Когнітивна активність цілісної лядини у сфері знаннѐ.  Ідеальна предметність знаннѐ. Суб’юкт ѐк 

енергіѐ, що зміняю горизонт баченнѐ сфери знаннѐ та створяю нові способи представленнѐ об’юкта 

у знанні. Сучасні трансформації  філософських засад когнітивної науки. Нова концепціѐ пізнаннѐ на 

основі динамічного підходу, емерджентності когнітивних структур. Трансформаціѐ методологічних 

основ дослідженнѐ когнітивної активності. Від функціоналізму та інформаційного підходу до 

динамічного підходу, втіленого пізнаннѐ та гетерофеноменології. Репрезентативізм, 

феноменалізм і конструктивізм. Значеннѐ групового та соціального виміру при дослідженнѐх 

когніції та когнітивної активності. 

 

Тема 16. Знаннѐ та інформаціѐ 

Основні підходи до взаюмозв’ѐзку знаннѐ та інформації. Об’юктиваціѐ та інформаціѐ. Знаннѐ та 

свідомість. Перетвореннѐ знаннѐ на інформація. Специфіка текстової інформації. Наукове знаннѐ 

ѐк інформаціѐ. Наука ѐк інформаційна система.  

Знаннѐ та інформаціѐ в управлінні знаннѐми. авне та неѐвне знаннѐ. Інформаціѐ у знаннювому 

середовищі. Взаюмозв’ѐзок знаннѐ та інформації в умовах невизначеності. Відносини 

інтеріоризації, екстериоризації та соціалізації при обміні знаннѐ. Когнітивна комунікаціѐ, її 

структура та особливості.  

Інформаціѐ в суспільних процесах. Різні види інформації та їх особливості. Інформаційна сфера 

суспільства. Інформаційна діѐльність та обмін інформаціюя в інформаційній сфері суспільства.  

 

Тема 17. Інформаційний складник наукового дослідженнѐ 

Специфіка обробки інформації в сучасних умовах інформаційного вибуху. Дані, потоки даних. 

Виокремленнѐ предметної та проблемної областей дослідженнѐ. Проблемно-оріюнтований 

інформаційний пошук. Виокремленнѐ необхідної інформації та формуваннѐ інформаційних 

потоків. Значеннѐ математизації інформаційних потоків. Значеннѐ введеннѐ нових тем ѐк основи 



тематизації інформаційного простору. Відслідковуваннѐ інформаційних потоків у часі. Моніторинг, 

обробка інформації та значеннѐ введеннѐ нової інформації в концептуалізація проблеми та її 

розробку. 

 

Тема 18. Когнітивно-комунікативний складник проектної діѐльності 

Проектна діѐльність ѐк сумісна когніціѐ. Значеннѐ формуваннѐ знаннювого та комунікативного 

середовища длѐ підвищеннѐ ефективності проектної організації досліджень. Особливості поданнѐ 

знаннѐ в індивідуальній та командній комунікації. Комунікаціѐ ѐк взаюмодіѐ а та Іншого. 

Когнітивна комунікаціѐ та спілкуваннѐ. Значеннѐ формуваннѐ інноваційного та емоційного клімату 

командної взаюмодії. Когнітивна комунікаціѐ ѐк удостовіреннѐ результату, отриманого іншим. 

Легітимаціѐ знаннѐ. Структура та лінгвістичні особливості когнітивної комунікації.  

Когніціѐ, групова та індивідуальна когніціѐ. Формуваннѐ групового і командного мисленнѐ. 

Розвиток комунікації та пізнавальної діѐльності: управліннѐ знаннѐми, виробництво знаннѐ ѐк 

конкурентна перевага. Формалізоване і неформалізоване знаннѐ. Неѐвне знаннѐ в організаціѐх. 

 

Розділ 3. ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНІ І КОГНІТИВНІ ОСНОВИ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІаЛЬНОСТІ 

 

Тема 19. Перцептивна інформаціѐ  

Перцептивна інформаціѐ ѐк посередник зв’ѐзку між лядиноя і світом. Співвідношеннѐ фізичної та 

оптичної інформації. Акустична та аудіальна інформаціѐ. Роль інформаційних порогів. Значеннѐ 

органоліптичної інформації в об’юктивній оцінці показників систем.  

Перцептивний досвід і його значеннѐ у формуванні фахівцѐ. Складники перцептивного досвіду. 

Перцептивний досвід ѐк форма зв’ѐзку з предметним, технологічним і комунікативним 

середовищем фахової діѐльності.  

Перцептивний тезаурус. Формуваннѐ перцептивного тезаурусу. Тезаурусний підхід. Роль 

інформаційного складника в тезаурусному підході. 

Первинна і вторинна інформаціѐ. Роль зорової системи при отриманні перцептивної інформації та 

визначенні її особливостей. Інваріанти оптичного строя (Дж. Гібсон). Кількісна міра первинної 

інформації.  

 

Тема 20. Чуттюве пізнаннѐ  

Основні форми чуттювого пізнаннѐ. Перцептивні та неперцептивні форми. Стан сучасних 

досліджень перцепції та сенсорних систем. 

Основні теорії та підходи до чуттювого пізнаннѐ. Значеннѐ теорії створеннѐ атомних копій. 

Методологічне значеннѐ теорій первинних і вторинних ѐкостей у розвитку класичної науки.  

Фізіологічний ідеалізм. Теорії іюрогліфів. Чуттюве пізнаннѐ ѐк формуваннѐ образу. Екологічний 

підхід до зорового сприйнѐттѐ (Дж. Гібсон). 

Роль когнітивного складника в чуттювому пізнанні. Роль когнітивних схем і моделей при обробці 

когнітивної інформації.  

Основні характеристики сприйнѐттѐ. Предметність, спонтанність сприйнѐттѐ. Роль активності 

сенсорної системи у формуванні сприйнѐттѐ. Формуваннѐ гештальту. Значеннѐ образу. 

Розпізнаваннѐ образу і штучний інтелект. Категоризаціѐ, номінаціѐ та ідентифікаціѐ у сприйнѐтті. 

Роль фахового досвіду і знаннѐ і формуванні сприйнѐттѐ. Понѐттѐ образу. Співвідношеннѐ образу 

та репрезентації. 



Метафізичні та діалектичні підходи. Копіѐ, образ, суб’юктивна та суб’юктна структура образу. 

Гносеологічний і художній образ. Специфіка пізнавального складника у гносеологічному та 

художньому образі.  

Сприйнѐттѐ у кризових станах і екстремальних умовах. Співвідношеннѐ соціальних і фізичних 

характеристик у сприйнѐтті.  

Установка. Види установки. Свідома та несвідома установка. Теоріѐ установки Узнадзе.  

Інтенціональнність. Роль феноменологічних засад у формуванні сприйнѐттѐ. Роль онтології у 

сприйнѐтті. Види онтології. Матеріальна та формальна онтології. Онтологіѐ ѐк основа смислового 

полѐ при формуванні сприйнѐттѐ. 

Інтеріоризаціѐ. Практичні та діѐльнісні основи інтеріоризації. Інтеріоризаціѐ та переведеннѐ 

практичного й діѐльнісного плану особистості із зовнішнього у внутрішній смисловий план. 

Виникненнѐ ілязій у сприйнѐтті. 

Уѐвленнѐ. Значеннѐ неперспективного складника у формуванні уѐвленнѐ. Уѐвленнѐ та уѐва.  

 

Тема 21. Основні підходи до формуваннѐ сприйнѐттѐ 

Практичні основи формуваннѐ сприйнѐттѐ в антропосоціогенезі. Еволяційний підхід. Проблема 

адаптації до зміни та ускладненнѐ середовища. 

Прагматичний підхід. Роль досвіду у формуванні сприйнѐттѐ. Корисність ѐк критерій длѐ 

оціняваннѐ сприйнѐттѐ. Проблема розрізненнѐ об’юктивних і суб’юктивних критеріїв корисності. 

Екологічний підхід до зорового сприйнѐттѐ. Первинні та вторинні сприйнѐттѐ. Роль перцепції та її 

види. Значеннѐ індивідуальної та колективної активності у формуванні сприйнѐттѐ.  

Герменевтичний підхід. Роль мовного складника у сприйнѐтті. Вербальна структура досвіду. 

Герменевтичне коло та проблема розуміннѐ. 

Феноменологічний підхід. Феноменалізм. Структура феномену. Означеннѐ сприйнѐттѐ. 

Феноменологічний метод. Формуваннѐ юдності значень. Логічна юдність значень. 

 

Тема 22. Когнітивне сприйнѐттѐ та його особливості 

Сприйнѐттѐ ѐк вид пізнавальної діѐльності. Когніціѐ та сприйнѐттѐ. Когнітивні складники 

сприйнѐттѐ. Становленнѐ когнітивного сприйнѐттѐ. Пізнавальні операції у процесі сприйнѐттѐ.  

Ідентифікаціѐ. Сутність ідентифікації. Значеннѐ ідентифікації длѐ формуваннѐ когнітивного 

сприйнѐттѐ. Категоризаціѐ та номінаціѐ. 

Основні підходи. Номіналізм, раціоналізм та феноменалізм. Сприйнѐттѐ ѐк складний вид 

діѐльності та психомоторний процес. Психологізм у розглѐді сприйнѐттѐ. Основні парадигми 

психологізму. Когнітивна психологіѐ про сприйнѐттѐ. 

Репрезентативізм. Внутрішні та зовнішні репрезентації. Роль внутрішніх та зовнішніх репрезентацій 

у формуванні перцептивного досвіду особистості та стратегій її діѐльності. 

 

Тема 23. Діалектика чуттювого та раціонального 

Розкриттѐ значеннѐ діалектики чуттювого та раціонального та взаюмопроникненнѐ і взаюмного 

переходу протилежностей. Значеннѐ діалектики чуттювого і раціонального длѐ дослідженнѐ 

пізнавальних процесів в науці. Зростаннѐ ролі неспостережуваності в науці. Проблема наочності. 

Розвиток інформаційних технологій і зростаннѐ можливостей візуалізації. Візуалізаціѐ ѐк шлѐх до 

спостережуваності та перцепції теоретичних конструктів. 

Арістотелева теоріѐ. Роль сутності та форми у сприйнѐтті. Співвідношеннѐ спостережуваного і 

неспостережуваного в теорії первинних і вторинних ѐкостей. Теоріѐ первинних і вторинних 



ѐкостей ѐк гносеологічна основа обґрунтуваннѐ пізнаваності світу та її роль філософського 

підґрунтѐ у розвитку класичної науки. Індуктивізм ѐк логічна форма зв’ѐзку чуттювого та 

раціонального. Роль теорії первинних і вторинних ѐкостей у розвитку класичної науки. Індуктивізм 

та сенсуалізм ѐк гносеологічні оріюнтири формуваннѐ світоглѐду вчених у класичному 

природознавстві. Сенсуалізм та проблема пізнаваності світу. Матеріалістичний сенсуалізм та 

обґрунтуваннѐ зовнішнього походженнѐ змісту чуттювого пізнаннѐ. 

Споглѐданнѐ. Споглѐданнѐ ѐк юдність чуттювого і нечуттювого. Трансформаціѐ споглѐданнѐ на 

різних етапах розвитку науки. Особливості споглѐданнѐ математичних об’юктів. Метафізичне 

споглѐданнѐ. Проблема інтелектуальної інтуїції та її критеріїв (Р. Декарт). Феноменологіѐ 

споглѐданнѐ (Е. Гуссерль).  

Візуальне мисленнѐ. Еволяціѐ візуального мисленнѐ. Зміни у візуальному мисленні при поѐві 

інформаційних технологій та віртуальної реальності. Значеннѐ візуального мисленнѐ длѐ сучасної 

науки. Візуальна гіпотеза. 

 

Тема 24. Когнітивна наука та філософіѐ про пізнавальну діѐльність 

Знаково-символьна концепціѐ інтелектуальної діѐльності. Когнітивізм і дослідженнѐ комп’ятерної 

метафори. Гіпотеза фізичного існуваннѐ знаків і символів (Ньяел, Саймон). 

Концепціѐ мережевого характеру пізнаннѐ. Коннекціонізм. Сучасні моделі взаюмодії. 

Когнітивні системи. Наділеннѐ технічних систем когнітивними функціѐми. Особливості взаюмодії 

лядини з когнітивними системами.  

Концепціѐ втіленого пізнаннѐ. Укорінений розум (Е. Рош, М. Лакофф, М. Томпсон). Сучасні 

концепції натуралізованого розуму (У. Матурана, Ф. Варела).  

Лядина ѐк мезакозм (Г. Фоллмер). Когнітивна самотність лядини (О. Кнѐзева). Вченнѐ про 

когнітивні пізнавальні здатності (О. Баксанський). Пізнаннѐ ю життѐ (У. Матурана). Еволяціѐ 

когнітивних програм і метапрограм (І. Меркулов).  

 

Тема 25. Особливості обробки інформації лядиноя 

Філософсько-антропологічні основи сприйнѐттѐ інформації лядиноя. Дослідженнѐ особливостей 

сенсорних систем і діѐльності мозку.  

Когнітивні особливості сприйнѐттѐ та обробки інформації лядиноя. Особливості виокремленнѐ з 

масиву даних когнітивної інформації. Понѐттѐ когнітивної інформації. Встановленнѐ зв’ѐзку 

когнітивної інформації з границѐми ідентифікації системи. Роль самоідентифікації та 

самопроектуваннѐ системоя своїх майбутніх станів при визначенні когнітивної системи та меж 

самоідентифікації системи.  

Роль ментальних репрезентацій при обробці інформації. Когнітивні та метакогнітивні механізми 

обробки інформації. Роль цінностей при відборі та селекції інформації та формуванні 

особистісного досвіду. Особливості обробки когнітивної інформації лядиноя. Ментальні 

репрезентації та їх види, методологічні засади ментальної репрезентації. Значеннѐ цінностей та 

іюрархії цінностей в обробці когнітивної інформації. Ідентичність та ідентифікаціѐ. Значеннѐ 

ідентичності та ідентифікації длѐ обробки інформації. Когнітивна область ідентифікації системи. 

Соціальні та ментальні репрезентації. Іюрархії репрезентацій. Когнітивні механізми пам’ѐті. 

Історична пам’ѐть ѐк традиціѐ та когніціѐ. 

Особливості когнітивної інформації. Когнітивізм, коннекціонізм, концепціѐ втіленого пізнаннѐ та 

укоріненого розуму про особливості когнітивної інформації та її обробки.  

 



Тема 26. Когнітивні пізнавальні здатності 

Постановка проблеми когнітивних пізнавальних здатностей. Дослідженнѐ еволяції когнітивних 

пізнавальних здатностей. Еволяціѐ когнітивних програм і метапрограм (І. Меркулов). Генетичні, 

антропологічні та соціальні аспекти еволяції пізнавальних здатностей. Значеннѐ соціальних 

механізмів у розвитку когнітивних пізнавальних здатностей. Інтеріоризаціѐ соціального змісту. 

Талант і обдарованість. Дослідженнѐ ролі репрезентацій в антропології, культурології, соціології та 

педагогіці. Тілесний підхід. Теоретичні моделі когнітивних пізнавальних здатностей. 

 

Тема 27. Філософські засади дослідженнѐ мисленнѐ 

Мисленнѐ. Мисленнѐ ѐк процес і результат. Мисленнѐ ѐк процес обробки інформації та ѐк 

логічний і феноменологічний процес. Мисленнѐ ѐк «схопленнѐ» цілісності та ѐк встановленнѐ 

логічних зв’ѐзків. Логічний складник мисленнѐ.  

Загальнологічні операції: порівнѐннѐ, аналізу, синтезу, індукції та дедукції. Діалектичний 

взаюмозв’ѐзок індукції та дедукції, аналізу та синтезу. Мисленнѐ ѐк діалектичний процес. Структура 

діалектичного процесу. Закони діалектичного мисленнѐ. Філософсько-категоріальні основи 

діалектичного мисленнѐ. 

Когнітивний зміст нелінійності. Нелінійне мисленнѐ. Роль прогностичного складника в нелінійному 

мисленні. Голістичний підхід і значеннѐ цілісності. Мисленнѐ та передбаченнѐ. Соціальне й 

технологічне передбаченнѐ. Сценарний прогноз і розробка версій майбутнього стану об’юкта. 

 

Тема 28. Суб’юктний складник мисленнѐ 

Суб’юкт ѐк жива енергіѐ мисленнѐ (Гутнер). Мисленнѐ ѐк психологічний процес. Виокремленнѐ 

гносеологічного складника у психологічному процесі ѐк основа класичної суб’юктності. Теоріѐ 

рефлексії Д. Локка. Класична, некласична та постнекласична концепції суб’юкта. Становленнѐ 

суб’юкта в класичній науці. Лядський вимір суб’юкта. Співвідношеннѐ природного та соціального. 

Психологічні аспекти суб’юкта. Постнекласична концепціѐ суб’юкта. Суб’юкт ѐк свідок. Суб’юкт ѐк 

спостерігач. Метасуб’юкт. Світоглѐдні та ціннісні засади мисленнѐ. Зв’ѐзок суб’юкта із світом. Світ ѐк 

сфера практичної діѐльності суб’юкта. Активність відношеннѐ до світу та покладаннѐ цінностей. 

Раціональність суб’юкта. Ірраціональне у суб’юкті та його походженнѐ. Несвідоме. Колективне 

несвідоме. Архетипи мисленнѐ. 

 

Тема 29. Когнітивні аспекти мисленнѐ 

Когнітивізм. Когнітивна основа мисленнѐ в комп’ятерній метафорі. Обчислявальний підхід. 

Мисленнѐ ѐк обчислявальний процес обробки знаків. Детерміновані стани мисленнѐ. 

Функціональна теоріѐ свідомості. Коннективізм. Мережевий підхід. Мисленнѐ ѐк комунікативна 

взаюмодіѐ. Інформаційний підхід. Мисленнѐ та формуваннѐ соціального образу світу. 

Індивідуальна та групова когніціѐ. Репрезентативізм. Методологічні основи ментальної 

репрезентації. Роль самоактивації. Прекогнітивна карусель (М. Деннетт) і самоактиваціѐ. 

Мисленнѐ ѐк керований суб’юктом процес і ѐк когнітивний процес. Нейролінгвістична гіпотеза Ф. 

Варели. Функціоналізм. Функціональна теоріѐ свідомості (Дж. Серл). Тілесний підхід. 

Реінкарноване та інактивоване мисленнѐ. Теоріѐ укоріненого інтексту «The Embodied Mind» (Е. 

Рош, М. Томсон, Ф. Варела).  

 

Тема 30. Мисленнѐ та інформаціѐ 



Мисленнѐ ѐк обробка інформації. Види інформації та види мисленнѐ. Дискретна та іконічна 

інформаціѐ. Первинна та вторинна інформаціѐ. Матеріалізаціѐ, об’юктиваціѐ, інтерпретаціѐ. 

Когнітивна інформаціѐ. Когнітивна інформаціѐ та зв’ѐзок із середовищем. Когнітивна інформаціѐ та 

проблема адаптації. Когнітивні агенти і середовище. Суб’юктний підхід до обробки інформації на 

основі цінностей. Види цінностей. Обробка інформації та інтерпретаціѐ. Роль вербального та 

ціннісного в інтерпретації. Зв’ѐзок інтерпретації з когнітивноя областя ідентифікації системи. 

Цілісність і фрагментарність інформації. Інформаціѐ, що знаходитьсѐ у фокусі уваги та визначаю 

смислову структуру повідомленнѐ. Об’юктивована та необ’юктивована інформаціѐ. Вилученнѐ 

інформацій з її об’юктивованих форм. авна та неѐвна інформаціѐ. Мисленнѐ ѐк опрацяваннѐ 

інформації.  

Мережевий підхід. Коннекціонізм. Значеннѐ зв’ѐзку штучних когнітивних суб’юктів з лядиноя, що 

пізнаю. Когнітивні мережі. Мисленева та комунікативна діѐльність ѐк когнітивний шар у мережі. 

Динамічний підхід. Мозок ѐк нелінійна іюрархічна система. Пластичність мозку. Синергетичні 

процеси самоорганізації. 

 

Тема 31. Наукове мисленнѐ 

Основні риси наукового мисленнѐ. Об’юктивність, системність, логічна доказовість, 

обґрунтованість. Значеннѐ нарративності, мультимедійності та інтерсуб’юктивності длѐ розвитку 

сучасного наукового мисленнѐ. Протилежність наукового та буденного, наукового та 

позанаукового мисленнѐ.  

Емпіричне і теоретичне мисленнѐ. Структура емпіричного мисленнѐ. Основні форми теоретичного 

мисленнѐ. Взаюмозв’ѐзок емпіричного і теоретичного мисленнѐ. Емпіризм, раціоналізм, 

індуктивізм і контріндуктивізм.  

Наукове мисленнѐ та наукове знаннѐ. Когнітивні структури наукового мисленнѐ. авне і неѐвне 

мисленнѐ. Роль неѐвного мисленнѐ в еволяції науки. Декларативне і процедурне мисленнѐ. 

Об’юктивне та особистісне мисленнѐ. Онтологізм. Аксіологізм. Ціннісний складник наукового 

мисленнѐ. Взаюмозв’ѐзок цінностей і соціальної позиції вченого. Українські цінності. 

Загальнолядські цінності.  

 

Тема 32. Технічне мисленнѐ та його особливості 

Технічне мисленнѐ ѐк вид наукової діѐльності. Роль наукового складника, абстракції та ідеалізації в 

технічному мисленні. Технічне мисленнѐ технічне знаннѐ. Роль технічного мисленнѐ у формуванні 

поточної, морфологічної та функціональної схем технічного об’юкта. Технічне мисленнѐ і науково-

технічна творчість. Технічне мисленнѐ: значеннѐ винаходів. Технічна схема, технічна ідеѐ.  

Конструктивність технічного мисленнѐ. Конструктивність і конструктивізм. Проблема 

конструктивізму у сучасній філософії. Радикальний і соціальний конструктивізм. Роль соціального 

складника в конструктивності технічного мисленнѐ. Значеннѐ суспільних потреб у розвитку 

технічного знаннѐ й технічної творчості. Технічне мисленнѐ та раціональність. Інструменталізм. 

Пошуки нових інструментів перетвореннѐ дійсності.  

Лядина, техніка, технологіѐ. Антропологічні та ціннісні засади технології. Функціональний підхід. 

Технічні системи та функції. Інженерний підхід до створеннѐ нових функцій. Технічне мисленнѐ та 

проектуваннѐ. Значеннѐ соціальної функціональності у розвитку сучасного проектуваннѐ. 

 

Тема 33. Візуальне мисленнѐ  



Виникненнѐ візуального мисленнѐ. Візуальне мисленнѐ ѐк загальнокультурна особливість. 

Візуальне мисленнѐ, об’юкти споглѐданнѐ. Роль візуального складника у встановленні логічних 

зв’ѐзків. Візуальне та образне мисленнѐ. Різні підходи до співвідношеннѐ візуального та образного 

мисленнѐ. Когнітивний підхід. Лівопівкульове та правопівкульове мисленнѐ. Роль образного 

мисленнѐ у розвитку творчої уѐви. Когнітивні технології в розвитку візуального мисленнѐ. 

Роль інформаційних технологій та розвитку інформаційної діѐльності у становленні сучасного 

візуального мисленнѐ. Візуальне мисленнѐ та віртуальна реальність. Сучасні проблеми візуального 

мисленнѐ. Візуальне мисленнѐ ѐк вид наукової діѐльності. Візуальна гіпотеза. Роль візуальної 

гіпотези в сучасній науці. Візуальне мисленнѐ у проектуванні. Візуальне мисленнѐ та обробка 

візуальної інформації.  

 

Тема 34. Аналітичне мисленнѐ  

Специфіка аналітичного мисленнѐ. Зв’ѐзок аналітичного мисленнѐ з науковоя діѐльністя. Роль 

абстракцій та іюрархій, постановка проблем і дослідженнѐ предметної області в аналітичному 

мисленні. Праксеологічна спрѐмованість аналітичного мисленнѐ. Розвиток аналітичного мисленнѐ 

в сучасних аналітичних і когнітивних практиках.  

Аналітичне мисленнѐ та проектуваннѐ. Розвиток сучасних суспільних стратегій формуваннѐ 

інформаційного суспільства та суспільства знаннѐ ѐк основи в управлінні суспільними процесами. 

Аналітичне мисленнѐ в умовах невизначеності. Аналітичне мисленнѐ в корпораціѐх. Обробка 

даних, формуваннѐ тенденцій. Когнітивні основи формуваннѐ місії та стратегії. Роль аналітичного 

мисленні у становленні знаннювих середовищ. Аналітичне мисленнѐ та комунікативні процеси у 

знаннювому середовищі корпорацій. Аналітичне мисленнѐ та управліннѐ знаннѐми. Стратегічні 

оріюнтири динамічного мисленнѐ. Аналітичне мисленнѐ, технологічне і соціальне передбаченнѐ. 

Візіонерство. Когнітивні складники візіонерства в управлінській діѐльності. 

 

Тема 35. Інтуїціѐ та її особливості 

Понѐттѐ інтуїції. Основні теорії та концепції інтуїції. Види інтуїції. Інтелектуальна та математична 

інтуїції. Критерії об’юктивності інтуїтивного пізнаннѐ. Обґрунтуваннѐ об’юктивності інтелектуальної 

інтуїції в раціоналізмі. Інтуїціѐ та наукова творчість. Основні теорії та напрѐми дослідженнѐ ролі 

інтуїції в науці. Інтуїціѐ і творча еволяціѐ (А. Бергсон). Інтуїціѐ та інстинкт. Інтуїтивізм, проблема 

ірраціонального в інтуїції. Інтуїціѐ та емпатіѐ. Інтуїціонізм про роль інтуїції у розвитку математики. 

Інтелектуальна інтуїціѐ та наукова творчість. Математична інтуїціѐ. Ейдетичний характер 

математичної інтуїції. Вченнѐ про роль інтуїції в науці. Зростаннѐ ролі інтуїції у професійній 

діѐльності. Шлѐхи формуваннѐ інтуїтивного складника професійного мисленнѐ. 

 

Лекційні заняття 

Лекція 1. Сучасна філософська гносеологіѐ та епістемологіѐ. Особливості пізнавальних процесів. 

1. Особливості розглѐду пізнавального відношеннѐ у класичній та некласичній філософії. Основні 

напрѐми та принципи. 

2. Комунікативний та лінгвістичний поворот у розвитку епістемології. 

3. Структурні особливості пізнавального відношеннѐ в сучасній теорії пізнаннѐ. 

4. Пізнаннѐ та обробка інформації. Класифікаціѐ видів інформації. 

5. Рівні обробки інформації в інформаційному суспільстві. 

Лекція 2. Наукове пізнаннѐ та наукове мисленнѐ. Інформаційний складник наукового мисленнѐ. 

1. Особливості наукового пізнаннѐ та його рівні. Сучасні форми виробництва знаннѐ в науці. 



2. Наукове мисленнѐ та його види. 

3. Види інформації в науковому дослідженнѐ та способи її обробки. Місце та роль наукової 

інформації у розвитку сучасної науки. 

4. Особливості та види наукової та науково-технічної інформації та її значеннѐ длѐ розвитку науки,  

наукових досліджень і суспільства. 

Лекція 3. Філософські проблеми дослідженнѐ пізнаннѐ. Епістемологіѐ та філософіѐ науки.  

1. Онтологіѐ у філософії та науці. Науковий реалізм. 

2. Метафізика та антиметафізика у філософії науки. 

3. Феноменологічні дослідженнѐ пізнавальної діѐльності. 

4. Герменевтика в науці. Пізнаннѐ та розуміннѐ. 

Лекція 4. Відношеннѐ наукового мисленнѐ та знаннѐ до реальності 

1. Особливості відношеннѐ наукового мисленнѐ та знаннѐ до реальності з точки зору класичної, 

некласичної та постнекласичної раціональності. 

2. Роль мови у відношенні знаннѐ та мисленнѐ до реальності. Лінгвістичний поворот у сучасній 

науці. Текст, дискурс, нарратив і гранднарратив.  

3. Проблеми референції. 

4. Комунікативний поворот у теорії пізнаннѐ. 

Лекція 5. Чуттюве пізнаннѐ та обробка інформації 

1. Онтологічні основи обробки інформації у чуттювому пізнанні. Первинна і вторинна інформаціѐ. 

Дискретна та іконічна інформаціѐ. 

2. Візуальна інформаціѐ. Візуальна обробка текстової інформації. 

3. Сприйнѐттѐ та обробка інформації. Когнітивне сприйнѐттѐ. 

Лекція 6. Технічне мисленнѐ та розвиток наукової й науково-технічної творчості 

1. Розвиток технічного мисленнѐ ѐк творчого мисленнѐ. 

2. Когнітивні особливості наукової та науково-технічної творчості. 

3. Розвиток когнітивних пізнавальних здатностей. 

4. Особливості когнітивної активності науковців у сфері знаннѐ. 

Лекція 7. Когнітивна філософіѐ ѐк методологіѐ дослідженнѐ пізнавальних процесів. Особливості 

обробки інформації лядиноя 

1. Основні положеннѐ когнітивної філософії про лядський вимір пізнавальних процесів. 

2. Понѐттѐ когнітивної інформації та основні підходи до вивченнѐ її специфікації та обробки. 

3. Когнітивна інформаціѐ та область ідентифікації системи. 

4. Роль ментальних і соціальних репрезентацій. 

5. Когнітивні схеми, ментальні стереотипи. 

Лекція 8. Пізнавально-комунікативний складник проектної діѐльності  

1. Проектна організаціѐ наукових досліджень та особливості колективного суб’юкта в умовах 

проектної діѐльності. 

2. Суб’юктний складник мисленнѐ. Психологічний, екзистенціальний, феноменологічний і сучасні 

когнітивні підходи до мисленнѐ. 

3. Комунікативні взаюмодії у знаннювому середовищі. Когнітивна комунікаціѐ. Співвідношеннѐ 

індивідуальної та групової когніції. 

4. Інтелектуальні ресурси. Метакогнітивні механізми контроля інтелектуальної діѐльності. Стрес-

менеджмент. 

Лекція 9. Некласична гносеологіѐ та епістемологіѐ. Роль інформаційного складника в 

пізнавальному відношенні. 



1. Цільовий, праксеологічний та аксіологічний підходи до вилученнѐ інформації. 

2. Роль суб’юктного складника у вилученні та обробці інформації. 

3. Репрезентативізм, конструктивізм, феноменалізм. 

4. Значеннѐ проблеми розуміннѐ. 

5. Транзитивне рефлексивне відношеннѐ. Співвідношенні цілі - цінності. 

6. Когнітивні технології обробки інформації. 

 

Семінарські заняття 

Тема 1. Теоріѐ пізнаннѐ: класика та сучасність 

Практичне занѐттѐ: 

Теоріѐ пізнаннѐ: класична та некласична. Принцип пізнаваності світу. Скептицизм. Апріоризм. 

Трансценденталізм. Еволяціѐ предмета теорії пізнаннѐ та епістемології. Комунікативний підхід. 

Лінгвістичний підхід. Теоріѐ пізнаннѐ у сучасному суспільному інтер’юрі. Виробництво знаннѐ і 

сучасна наука. Лядиновимірність суспільних процесів і практик. Зростаннѐ значеннѐ лядського 

складника та розвитку можливостей лядського пізнаннѐ на сучасному етапі розвитку суспільства. 

Тема 2. Пізнавальне відношеннѐ, його структура та особливості 

Практичне занѐттѐ: 

Пізнавальне відношеннѐ та його структура. Пізнавальне відношеннѐ ѐк вид суб’юкт-об’юктної 

взаюмодії. Структура пізнавального відношеннѐ. Методологічне значеннѐ гносеологічного підходу. 

Понѐттѐ суб’юкта. Одиничний, колективний і всезагальний суб’юкт. Присутність всезагального 

суб’юкта в пізнавальній діѐльності одиночного та колективного суб’юктів. 

Об’юкт, види об’юктів. Співвідношеннѐ системи (природної, соціальної, технічної), що 

досліджуютьсѐ, та об’юкта. Взаюмозв’ѐзок об’юкта і методів дослідженнѐ.  

Засоби пізнаннѐ. Класична, некласична та постнекласична раціональність про роль засобів 

пізнаннѐ. 

Тема 3. Наукове пізнаннѐ та наукове мисленнѐ 

Практичне занѐттѐ: 

Основні риси наукового мисленнѐ. Об’юктивність, системність, логічна доказовість, 

обґрунтованість. Значеннѐ нарративності, мультимедійності та інтерсуб’юктивності длѐ розвитку 

сучасного наукового мисленнѐ.  

Емпіричне і теоретичне мисленнѐ. Структура емпіричного мисленнѐ. Основні форми теоретичного 

мисленнѐ. Взаюмозв’ѐзок емпіричного і теоретичного мисленнѐ. Емпіризм, раціоналізм, 

індуктивізм і контріндуктивізм.  

Наукове мисленнѐ та наукове знаннѐ. Когнітивні структури наукового мисленнѐ. авне і неѐвне 

мисленнѐ. Роль неѐвного мисленнѐ в еволяції науки. Декларативне і процедурне мисленнѐ. 

Об’юктивне та особистісне мисленнѐ. Онтологізм. Аксіологізм. Ціннісний складник наукового 

мисленнѐ. Взаюмозв’ѐзок цінностей і соціальної позиції вченого. Українські цінності. 

Загальнолядські цінності. 

Тема 4. Технічне мисленнѐ та розвиток наукової й науково-технічної творчості 

Практичне занѐттѐ: 

Технічне мисленнѐ ѐк вид наукової діѐльності. Роль наукового складника, абстракції та ідеалізації в 

технічному мисленні. Роль технічного мисленнѐ у формуванні поточної, морфологічної та 

функціональної схем технічного об’юкта. Технічне мисленнѐ і науково-технічна творчість. Технічне 

мисленнѐ: значеннѐ винаходів. Технічна схема, технічна ідеѐ.  



Конструктивність технічного мисленнѐ. Конструктивність і конструктивізм. Проблема 

конструктивізму у сучасній філософії. Радикальний і соціальний конструктивізм. Роль соціального 

складника в конструктивності технічного мисленнѐ. Значеннѐ суспільних потреб у розвитку 

технічного знаннѐ й технічної творчості. Технічне мисленнѐ та раціональність. Інструменталізм. 

Пошуки нових інструментів перетвореннѐ дійсності.  

Лядина, техніка, технологіѐ. Функціональний підхід. Технічні системи та функції. Інженерний 

підхід до створеннѐ нових функцій. Технічне мисленнѐ та проектуваннѐ. Значеннѐ соціальної 

функціональності у розвитку сучасного проектуваннѐ. 

Тема 5. Відношеннѐ наукового мисленнѐ та знаннѐ до реальності 

Практичне занѐттѐ: 

Гносеологічне відношеннѐ та його характеристики. Понѐттѐ істини, види істини та основні теорії 

істини. Образ, копіѐ, ідеал, прототип. Онтологізм і науковий реалізм у відношенні наукового 

мисленнѐ та знаннѐ до реальності. Істинність основних форм емпіричного й теоретичного знаннѐ. 

Проблема істини у постнекласичній науці. Некласична теоріѐ пізнаннѐ про відношеннѐ знаннѐ до 

реальності. Значеннѐ мови у встановленні відношеннѐ до реальності. Референціѐ 

Тема 6. Чуттюве пізнаннѐ та обробка інформації 

Практичне занѐттѐ: 

Онтологічні основи обробки чуттювої інформації. Первинна та вторинна інформаціѐ. Дискретна та 

іконічна інформаціѐ. Візуальна обробка текстової інформації. Сприйнѐттѐ та обробка інформації. 

Когнітивне сприйнѐттѐ. 

Тема 7. Суб’юктний складник мисленнѐ 

Практичне занѐттѐ: 

Мисленнѐ ѐк процес і результат. Продуктивність мисленнѐ. Суб’юкт, суб’юктність, авторство. 

Психологічний, екзистенціальний, феноменологічний і сучасні когнітивні подходи до мисленнѐ. 

Метакогнітивні механізми контроля інтелектуальної діѐльності. Стрес-менеджмент. 

Тема 8. Види мисленнѐ 

Практичне занѐттѐ: 

Наукове мисленнѐ та його характеристики. Теоретичне мисленнѐ. Аналітичне мисленнѐ. 

Декларативне і процедурне мисленнѐ. Образне та візуальне мисленнѐ. Розвиток візуальної 

культури. 

Тема 9. Епістемологічний складник наукового мисленнѐ. Основні форми знаннѐ 

Практичне занѐттѐ: 

Гносеологічний та епістемологічний складники мисленнѐ. Роль епістемологічного складника 

мисленнѐ у пізнанні об’юкта. Постановка проблем. Формуляваннѐ ідей. Розробка концепції. 

Робота з існуячими в науці та створеннѐ нових форм емпіричного й теоретичного знаннѐ. 

Тема 10. Некласична гносеологіѐ та епістемологіѐ 

Практичне занѐттѐ: 

Основні  складники некласичної гносеології та епістемології. Онтологіѐ у філософії та науці. 

Проблема метафізики в сучасній філософії науки. Лінгвістичний поворот у науці. Розвиток 

наукового дискурсу. Дискурс, нарратив і гранднарратив. Текст і його інтерпретаціѐ. Науковий текст. 

Внутрішні та зовнішні передумови наукового пізнаннѐ. 

Тема 11. Методологічний складник наукового пізнаннѐ 

Практичне занѐттѐ: 

Методологічна регулѐціѐ наукового пізнаннѐ. Рівні методології. Філософські методи та їх загальна 

характеристика. Загальнонаукові методи. Методолого-методичний складник наукового 



дослідженнѐ. Концептуальні основи філософської та загальнонаукової методології. Синергетичний 

підхід ѐк трансдисциплінарна парадигма сучасної науки. Складне та нелінійне мисленнѐ. 

Тема 12. Когнітивна філософіѐ та сучасна наука 

Практичне занѐттѐ: 

Концептуальні засади когнітивної філософії. Когнітивізм і коннекціонізм про мисленнѐ та пізнаннѐ. 

Вченнѐ про натуралізований розум. Обчислявальний, інформаційний, мерепжевий, 

гетерофеноменологічний і динамічний підходи до мисленнѐ. репрезентативізм. Тілесний підхід. 

Когнітивістика. Когнітивні технології обробки текстів. 

Тема 13. Пізнавально-комунікативний складник проектної діѐльності  

Практичне занѐттѐ: 

 Проектна організаціѐ наукових досліджень та особливості колективного суб’юкта в умовах 

проектної діѐльності. Сумісна пізнавальна діѐльність. Співвідношеннѐ індивідуальної та групової 

когніції. Комунікативні взаюмодії у знаннювому середовищі. Когнітивна комунікаціѐ. Формуваннѐ 

команди: роль раціонального й чуттювого складника та проблема ідентичності. 

Тема 14. Обробка інформації лядиноя 

Практичне занѐттѐ: 

Роль досвіду та ментальних репрезентацій в обробці інформації. Понѐттѐ когнітивної інформації. 

Когнітивна інформаціѐ та область ідентифікації. Когнітивні пізнавальні здатності. Когнітивна 

еволяціѐ.  Когнітивні та метакогнітивні механізми контроля інтелектуальної діѐльності. 

Тема 15. Інтелектуальні ресурси 

 Практичне занѐттѐ: 

Проблема продуктивності наукових досліджень та особливості колективного суб’юкта в умовах 

проектної діѐльності. Ресурсний підхід. Види ресурсів. Інтелектуальні та когнітивні ресурси. 

Суб’юктний складник мисленнѐ. Психологічний, екзистенціальний, феноменологічний і сучасні 

когнітивні підходи до мисленнѐ. Комунікативні взаюмодії у знаннювому середовищі. Когнітивна 

комунікаціѐ. Співвідношеннѐ індивідуальної та групової когніції. Інтелектуальні ресурси. 

Метакогнітивні механізми контроля інтелектуальної діѐльності. 

Тема 16. Інформаціѐ та пізнавальні процеси в інформаційному суспільстві 

Практичне занѐттѐ: 

Види інформації. Рівні обробки інформації. Інформаційна діѐльність в інформаційній сфері. 

Інформаційні продукти в інформаційному просторі. Роль інформації в інформаційному суспільстві. 

Зв’ѐзок інформації з об’юктом. Інформаціѐ, меатеріалізаціѐ, об’юктиваціѐ. Інформаційні револяції. 

Проблеми інформаційної безпеки в контексті інфоглобалізації. 

Тема 17. Вилученнѐ інформації 

Практичне занѐттѐ: 

Цільовий, праксеологічний та аксіологічний підходи до вилученнѐ інформації. Роль суб’юктного 

складника у вилученні та обробці інформації. Репрезентативізм, конструктивізм, феноменалізм. 

Значеннѐ проблеми розуміннѐ. Транзитивне рефлексивне відношеннѐ. Співвідношенні цілі - 

цінності. Когнітивні технології обробки інформації. Суб’юктний підхід до обробки інформації на 

основі цінностей. Види цінностей. Обробка інформації та інтерпретаціѐ. Роль вербального та 

ціннісного в інтерпретації. Зв’ѐзок інтерпретації з когнітивноя областя ідентифікації системи. 

Мисленнѐ ѐк обробка інформації. Види інформації та види мисленнѐ. Дискретна та іконічна 

інформаціѐ. Первинна та вторинна інформаціѐ. Матеріалізаціѐ, об’юктиваціѐ, інтерпретаціѐ.  

Цілісність і фрагментарність інформації. Інформаціѐ, що знаходитьсѐ у фокусі уваги та визначаю 

смислову структуру повідомленнѐ. Об’юктивована та необ’юктивована інформаціѐ. Вилученнѐ 



інформацій з її об’юктивованих форм. авна та неѐвна інформаціѐ. Мисленнѐ ѐк опрацяваннѐ 

інформації. 

Тема 18. Інформаційний складник наукового дослідженнѐ 

Практичне занѐттѐ: 

Знѐттѐ інформації з об’юкта. Формуваннѐ інформаційної бази дослідженнѐ. Візуальна інформаціѐ в 

науковій діѐльності. Текстова інформаціѐ. Формуваннѐ теоретичної та джерельної бази 

дослідженнѐ. Інформаційні потоки та обробка інформації. Наука ѐк інформаційна система. Наука в 

інформаційному суспільстві. 

 

Самостійна робота аспіранта 

Самостійна робота аспірантів вклячаю підготовку до лекцій та семінарів, виконаннѐ 

індивідуальних завдань, написаннѐ реферату. Використовуятьсѐ інформаційно-комунікаційні 

технології, що забезпечуять проблемно-дослідницький характер процесу навчаннѐ та активізація 

самостійної роботи аспірантів; пропонуютьсѐ застосуваннѐ проблемно-оріюнтованого науково-

інформаційного пошуку, формуваннѐ інформаційних потоків та інформаційної бази дослідженнѐ 

та ін.; електронні презентації організації наукового матеріалу у структурі дисертації, оформленнѐ 

наукових публікацій та списку літератури. 

Рекомендований список тем рефератів для аспірантів 

1.Сучасна філософська гносеологіѐ. 

2. Лінгвістичний поворот в епістемології. 

3. Особливості пізнавальної діѐльності в сучасній науці. 

4. Структура пізнавального відношеннѐ. 

5. Проблема суб’юкта у класичній та сучасній теорії пізнаннѐ. 

6. Особливості нелінійної та постнекласичної науки. 

7. Скептицизм та агностицизм. 

8. Сенсуалістична традиціѐ в теорії пізнаннѐ. 

9. Емпіризм: класика і сучасність. 

10. Раціоналізм у класичній та сучасній теорії пізнаннѐ. 

11. Когнітивна філософіѐ та наука про пізнавальну діѐльність лядини. 

12. Основні підходи до вивченнѐ когнітивних пізнавальних здатностей. 

13. Концептуальний апарат теорії пізнаннѐ. 

14. Основні теорії істини та особливості їх застосуваннѐ в сучасній науці. 

15. Взаюмодіѐ чуттювого та раціонального пізнаннѐ. 

16. Сприйнѐттѐ. Основні риси, становленнѐ та динаміка. 

17. Перцептивна інформаціѐ, перцептивна сфера, перцептивний досвід. 

18. Технонаука та її розвиток. 

19. Види мисленнѐ та їх характеристики. 

20. Мисленнѐ ѐк процес. 

21. Розвиток творчого мисленнѐ та становленнѐ творчої особистості. 

22. Технічне мисленнѐ. 

23. Науково-технічна творчість. 

24. Пізнавальні процеси в науковій та науково-технічній творчості. 

25. Колективні суб’юкти: співвідношеннѐ індивідуальної та групової когніції. 

 26. Еволяційна епістемологіѐ.  

 27. Конструктивність науково-технічної творчості. 



 28. Об’юкти в сучасній науці. 

 29. Соціально-культурний вимір пізнаннѐ. 

 30. Знаннѐ, раціональність та цінності. 

 31. Сучасні трансформації епістемології. 

 32. Соціологічний підхід і дослідженнѐ пізнавальних процесів. 

 33. Натуралізований розум. 

 34. Інформаційне суспільство ѐк суспільство знаннѐ. 

 35. Проблема розуміннѐ. 

 36. Когнітивний складник у сучасній епістемології. 

 37. Аксіологічний вимір пізнавальних процесів. 

 38. Еволяційна епістемологіѐ ѐк нова пізнавальна парадигма. 

 39. Реалізм та антиреалізм в еволяційному підході до пізнаннѐ. 

 40. Радикальний конструктивізм ѐк міждисциплінарне вирішеннѐ скептичної проблеми. 

 41. Когнітивна еволяціѐ. 

 42. Лінгвістичний поворот у дослідженні пізнавальних процесів. 

 43. Редукціонізм та антиредукціонізм у сучасній науці. 

 44. Проблема монізму та уніфікаціѐ сучасної науки. 

 45. Прогностичні можливості нелінійного мисленнѐ. 

 46. Взаюмодіѐ пізнавального та естетичного відношеннѐ. 

 47. Філософсько-методологічні виміри смислу. 

 48. Трансдисциплінарність наукового дискурсу. 

 49. Парадигмальний вимір сучасної науки. 

 50. Динамічність міждисциплінарних зв’ѐзків. 

 51. Науковий текст. 

 52. Наукова теоріѐ ѐк форма розвитку сучасної науки. 

 53. Експеримент. Теоріѐ. Практика. 

 54. Продуктивність наукового мисленнѐ. 

 55. Виробництво знаннѐ та суспільні стратегії розвитку. 

 56. Конструктивізм. 

 57. Інтелектуальні ресурси. 

 58. Інформаційні та пізнавальні процеси. 

 59. Сучасні концепції суб’юкта. 

 60. Пізнавальне відношеннѐ та його трансформаціѐ. 

 61. Дослідженнѐ пізнавальних процесів у некласичній епістемології. 

 62. Сучасний науковий дискурс. 

 63. Роль метафори у пізнанні. 

 64. Фундаментальна наука. 

 65.Методологічний інтер’юр сучасної науки. 

 66. Пізнавальні процеси та розвиток знаннювих середовищ. 

 67. Технонаука у знаннювому суспільстві. 

 68. Вченнѐ про епістему. 

 69. Особистісне знаннѐ. 

 70. Когнітивний капіталізм. 

 71. Культурні ресурси мисленнѐ. 

 72. Когнітивні технології в пізнавальних процесах. 



 73. Інформаційний складник наукових досліджень. 

 74. Інтелектуальна діѐльність: плануваннѐ та контроль. 

 75. Наука в інформаційному суспільстві. 

 76. Основні напрѐми сучасної теорії пізнаннѐ. 

 77. Аксіологічний вимір наукової діѐльності. 

 78. Трансдисциплінарність у сучасній науці. 

 79. Перцептивний досвід фахівцѐ. 

 80. Методологічний складник наукового дослідженнѐ. 

 81. Основні принципи теорії пізнаннѐ. 

 82. Науковий стиль мисленнѐ. 

 83. Трансдисциплінарні стратегії дослідженнѐ. 

 84. Комунікативний підхід в епістемології. 

 85. Постнекласичні практики. 

 86. Розвиток науки та соціальне передбаченнѐ. 

 87. Соціальний конструктивізм. 

 88. Наукова картина світу. 

 89. Теоретичне мисленнѐ. 

 90. Знаннѐ ѐк процес. 

 91. Види інформації. 

 92. Взаюмодіѐ теоретичного й емпіричного. 

 93. Методологеми сучасної науки. 

 94. Складне мисленнѐ. 

 95. Науково-технічний потенціал. 

 96. Наука та соціологіѐ знаннѐ. 

 97. Проблема співвідношеннѐ знаннѐ та об’юкта. 

 98. Інформаційний і мережевий підходи. 

 99. Рівні інформації. 

 100. Інформаційний складник дослідженнѐ об’юкта. 

. 

Політика та контроль 

Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

 

Організаціѐ навчального процесу, виклад усіх тем та їх обговореннѐ спираятьсѐ на політику 

доброчесності, захист авторського права та інтелектуальної власності; дотриманнѐ правил 

цитуваннѐ наукових джерел і робити відповідні посиланнѐ саме на ті друковані праці й 

інформаційні джерела, ѐкі використовуятьсѐ в навчальній та науково-дослідницькій діѐльності. 

Слід дотримуватисѐ правил відвідуваннѐ занѐть. На занѐттѐх передбачаютьсѐ активність аспірантів, 

вкляченнѐ в інтерактивні форми та методи навчаннѐ. 

 

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитуваннѐ на лекціѐх, опитуваннѐ за темоя занѐттѐ на семінарах.  
Календарний контроль провадитьсѐ двічі на семестр ѐк моніторинг поточного стану виконаннѐ 
вимог силабусу та передбачаю виконаннѐ індивідуальних завдань. 
Семестровий контроль передбачаю екзамен. 

Рейтингова система оцінювання успішності студентів 



з дисципліни “Філософська гносеологія та епістемологія” 

для аспірантів усіх спеціальностей  «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 

 

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань із дисципліни згідно з робочим 

навчальним планом: 

 

Семес

тр 

 

Навчальн

ий час 

Розподіл навчальних 

годин 

 

 Кредити  Академ. 

 години 

Лекції Семі

нари 

Самостійна 

робота 

МКР Реферат Семест. 

атестац. 

2 4 120 18 36 66  1 Екзамен 

 

Рейтинг аспіранта з дисципліни складається з балів, що він отримує за:  

1) активна робота на лекції, ведення конспекту лекції – до 10 балів; 

2) відповіді під час експрес-опитування на лекції – 1-2 бали; 

3) підготовка доповіді з теми лекції 3 бали; 

4) відповіді (кожного аспіранта) на семінарських заняттях за плановим лекційним 

матеріалом – 1-2 бали;  

5) участь в обговоренні філософських проблем розвитку науки – 5 балів; 

6) реферат; 

7) відповідь на екзамені (згідно зі шкалою ЄКТС). 

 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 

1.Опрацювання на семінарських заняттях лекційного матеріалу 

Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях дорівнює 1,5 балів х 18 = 27 

балів. 

Критерії оцінювання відповіді: 1,5 бали – повна відповідь на поставлене питання; аспірант 

вільно орієнтується в лекційному матеріалі, правильно, коректно використовує поняття та 

філософські категорії, виявляє аналітичне, системне мислення. 1,2 бали аспірант допускає 

несуттєві неточності у відповіді, мислить логічно в межах розглянутих тем. 0,9 бала – відповідь 

потребує суттєвих доповнень; аспірант некоректно використовує філософську термінологію та не 

може відповісти на уточнюючі запитання через недостатнє опрацювання матеріалу. 0 балів – 

відповідь не по суті; вкрай обмежена відповідь. 

 

2. Експрес-контроль індивідуальних занять на лекції: 

Експрес-контроль індивідуальних занять на лекції відіграє важливу роль в оцінці якості 

знань аспірантів. За кожне завдання, що складається з 1 питання, передбачається 1 бали залежно 

від якості та повноти відповіді. Загальна кількість балів за експрес-контроль на всіх темах лекцій  

– 9 балів. 

 

3. Виконання реферату: 

Ваговий бал - 14 (r k = 10 ). 

Критерії оцінювання: 

14-13 балів – аспірант розкриває зміст проблеми, викладений у наукових джерелах, обраних 

ним для реферування, виявляє основні аспекти проблеми та робить загальні висновки. 



12-10 балів – зміст наукових джерел, обраних для реферування, розкритий, але в роботі є 

невеликі недоліки; окремі питання потребують уточнень. 

9-8 балів – аспірант повністю не розкрив подану тему; матеріал потребує суттєвих 

доповнень та уточнень; є зауваження до оформлення матеріалу. 

7-0 балів – аспірант не орієнтується в поданому матеріалі; тема не розкрита. 

Штрафні та заохочувальні бали (r s ) нараховуються за: 

Штрафні бали надаються за відсутність без поважних причин на семінарському занятті – 1 

бал. 

Заохочувальні бали: 

1) якісний проблемноорієнтований науковий пошук відповідної літератури при підготовці 

до семінару та при складанні списку літератури до реферату – 2 бали; 

2) написання наукових тез для конференції – 5 балів; 

3) участь у факультетській або університетській конференціях, днях науки ФСП – 5 балів. 

Викладач може в кінці семестру додати до рейтингу бонус (від 5 до 8 балів) за активність, 

за повний конспект лекцій, за 100% відвідування, за написання наукових тез для конференції 

тощо. 

Розрахунок шкали (R) рейтингу: 

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру (семестровий рейтинг R c ) 

складає: 

 

R с = 27 + 9 + 14 = 50 балів (кількість балів, які аспіранти можуть отримати за виконання 

робіт протягом семестру). 

 

4. Відповідь на екзамені 

Екзамен є завершальною формою підсумкового контролю.   

Контрольні екзаменаційні завдання розробляються згідно з навчальною програмою 

дисципліни. Контрольні екзаменаційні завдання містять теоретичні і практичні питання з тем 

курсу. Примірний комплект контрольних екзаменаційних завдань додається. 

Всього екзамен – 50 балів. 

Критерії оцінювання відповіді на екзамені: 

50-47  балів – повна відповідь на питання екзаменаційного білету; студент вільно 

орієнтується в поданому матеріалі. 

46-37 балів – відповідь потребує невеликих уточнень. 

36-30 балів – відповідь потребує доповнень, недостатнє володіння матеріалом; аспірант не 

може відповісти на уточнюючі чи додаткові запитання. 

29-0 балів – відповідь не за змістом екзаменаційного білета, або вкрай обмежена відповідь. 

Стартовий рейтинг аспіранта формується як сума всіх рейтингових балів, отриманих 

протягом семестру, а також заохочувальних/штрафних балів. 

Рейтингова шкала з дисципліни “Філософська гносеологія та епістемологія” складає: 

RD = Rc + Re 

RD = 50 +50 = 100 

Оцінки (ECTS і традиційна) до екзаменаційної відомості виставляються згідно з 

таблицею. 

 

Сума балів Оцінка за університетською шкалою 

95 – 100 Відмінно 



85 – 94 Дуже добре 

75 – 84 Добре 

65 – 74 Задовільно 

60 – 64 Достатньо 

< 60 Незадовільно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки до силабусу 

Додаток 1. Контрольні завданнѐ 

1. Складники пізнавального відношеннѐ та його структура. 

2. Перехід від класичної гносеології до некласичної епістемології. 

3. Основні теорії інформаційного суспільства та рівні обробки інформації. 

4. Види інформації та їх характеристики. 

5. Основні форми теоретичного знаннѐ та їх роль у сучасній науці. 

6. Епістемологічна активність вченого у сфері знаннѐ. 

7. Концептуальні визначеннѐ сучасної науки. Охарактеризуйте її особливості. 

8. Взаюмодіѐ емпіричного і теоретичного. 

9. Чуттюве пізнаннѐ. Роль чуттювого пізнаннѐ у формуванні перцептивного досвіду науковцѐ. 

10. Види мисленнѐ та їх характеристика. 

11. Специфіка технічного мисленнѐ. 

12. Специфіка технічного об’юкта. 

13. Особливість технічного й технологічного знаннѐ. 

14. Інформаційний складник наукового дослідженнѐ. 

15. Дайте характеристику суб’юкта та об’юкта. Охарактеризуйте класичну, некласичну та 

постнекласичну концепції.  

16. Проблеми істини в сучасній науці. 

17. Основні теорії істини та їх характеристика.  

18. Основні складники методології та їх характеристика. 

19. Особливості застосуваннѐ філософських і загальнонаукових методів. 

20. Особливості сучасних пізнавальних процесів. 

21. Філософіѐ науки: основні етапи розвитку та сучасний стан. 

22. Концептуальні визначеннѐ сучасної науки: нелінійна наука, постнекласична наука. 

23. Апріоризм. Агностицизм.  

24. Трансцендентальний вимір класичної та некласичної гносеології та епістемології. 



25. Лінгвістичний поворот у розвитку науки. Текст. Дискурс. Нарратив. 

26. Когнітивно-комунікативний складник проектної діѐльності. 

27. Особливості обробки інформації лядиноя. 

28. Проблема онтології та метафізики у розвитку науки. 

29. Основні елементи знаннѐ в науковому тексті та їх характеристика. 

30. Інформаційний складник сприйнѐттѐ. 

 

Додаток 2. Питання до екзамену 

1. Дати загальну характеристику еволяції предмета філософської гносеології. 

2. Особливості виробництва знаннѐ в сучасній науці. 

3. Пізнавальні процеси та їх характеристики. 

4. Охарактеризувати структуру пізнавального відношеннѐ. 

5. Розкрити основні напрѐми класичної теорії пізнаннѐ. 

6. Охарактеризувати скептицизм і з’ѐсувати роль скептичного аргументу. 

7. Розкрити зміст проблеми пізнаваності світу. 

8. Розкрити суть трансцендентальної філософії про пізнаннѐ. 

9. Охарактеризувати інформаційний, мережевий і гетерофеноменологічний підходи до мисленнѐ. 

10. Показати роль інформації в пізнавальних процесах та інформаційному суспільстві.  

11. Охарактеризувати види інформації. 

12. Проаналізувати внутрішні та зовнішні передумови пізнаннѐ. 

13. Розкрити інформаційний складник наукового дослідженнѐ. 

14. Проаналізувати інформаційні процеси та їх рівні. 

15. Виѐвити специфіку обробки інформації лядиноя. 

16. Охарактеризувати репрезентативізм. 

17. Проаналізувати проблему референції. Розум та історіѐ. 

18. Розкрити роль епістеми. 

19. Охарактеризувати еволяційну епістемологія. 

20. Проаналізувати методологічний складник наукових досліджень. 

21. Дати порівнѐльну характеристику рівнів методології. 

22. Дати порівнѐльну характеристику основних філософських методів. 

23. Охарактеризувати види суб’юктів науки та їх функції. 

24. Дати порівнѐльну характеристику основних форм теоретичного знаннѐ. 

25. Охарактеризувати основні етапи розвитку наукової раціональності. 

26. Розкрити основні характеристики постнекласичної раціональності. 

27. Розкрити відношеннѐ знаннѐ до об’юкта, охарактеризувати образ, копія, ідеал, прототип. 

28. Охарактеризувати гносеологічні процеси в науково-технічній творчості. 

29. Проаналізувати інтелектуальні ресурси. 

30. Розкрити когнітивну комунікація. 

31. Охарактеризувати критичний раціоналізм. 

32. Розкрити зміст проблеми онтології в науці та філософії. 

33. Дати порівнѐльну характеристику метафізики та сучасної метафізики в сучасній філософії науки. 

34.Охарактеризувати види мисленнѐ. 

35. Проаналізувати основні теорії істини та особливості їх застосуваннѐ в науковій практиці. 

36. Розкрити чуттюве пізнаннѐ. 

37. Дати порівнѐльну характеристику видів мисленнѐ. 



38. Охарактеризувати лінгвістичний поворот у науці. 

39. Розкрити науковий текст ѐк носій наукового знаннѐ. 

40. Дати порівнѐльну характеристику пізнаннѐ та розуміннѐ. 

41. Розкрити герменевтичний підхід до науки. 

42. Охарактеризувати методологічний анархізм і методологічний пляралізм. 

43. Порівнѐти емпіризм класичний і сучасний. 

44. Охарактеризувати основні напрѐми когнітивної філософії. 

45. Розкрити екзистенціальний підхід до творчості. 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 
Складено професор кафедри філософії, доктор філософських наук, професор О.М.  Рубанець 
Ухвалено кафедроя філософії (протокол № 4 від 04.11.2020 року); 
Погоджено Методичноя комісіюя факультету1 (протокол № __ від _______) 

                                           
1
  Методичноя радоя університету – длѐ загальноуніверситетських дисциплін. 


