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ЗАКОН УКРАЇНИ 

ПРО ВИЩУ ОСВІТУ 
 

Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому 

рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у 

результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-

професійної програми, обсяг якої становить 180–240 кредитів ЄКТС. 

Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра 

на основі ступеня молодшого бакалавра визначається вищим 

навчальним закладом. 

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності 

в неї повної загальної середньої освіти. [Розд. ІІ, ст. 4]. 
 

15 МОТИВАЦІЙНИХ ПОРАД  

ВІД СТУДЕНТІВ ГАРВАРДУ 

 

1. Якщо ти зараз заснеш, то тобі, звичайно, присниться твоя 

мрія. Якщо ж замість сну обереш навчання, то ти втілиш свою мрію в 

життя. 

2. Коли ти думаєш, що вже занадто пізно, насправді все ще рано. 

3. Муки навчання всього лиш тимчасові. Муки незнання – вічні. 

4. Навчання – це не час. Навчання – це зусилля. 

5. Життя – це не тільки навчання, але якщо ти не можеш пройти 

навіть через цю його частину, то на що ти взагалі здатний? 

6. Напруга і зусилля можуть бути задоволенням. 

7. Тільки той, хто робить усе раніше, тільки той, хто докладає 

зусилля, по-справжньому зможе насолоджуватися своїм успіхом. 

8. У всьому процвітати дано не кожному. Але  успіх приходить 

тільки із самовдосконаленням і рішучістю. 

9. Час летить. 

10. Сьогоднішня слина стане завтрашніми сльозами. 

11. Люди, що вкладають щось у майбутнє – реалісти. 

12. Твоя зарплата прямо пропорційна твоєму рівню освіти. 

13. Сьогодні ніколи не повториться. 

14. Навіть завтра твої вороги жадібно гортатимуть книжки. 

15. Якщо не попотієш – не заробиш. 
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ВСТУ П  

Пізнання і розуміння такої складної нелінійної системи, якою є 

соціум, вимагає від здобувачів вищої освіти, що обрали цей профіль 

навчання, неабиякої ерудиції і глибоких різноманітних знань, умінь 

та та навичок, основаних на міцному філософсько-методологічному 

підґрунті як доконечної умови подолання часто штучно створеної  в 

рамках існуючої університетської освіти розпорошеності навчальних 

дисциплін зі своїми темами, методами й межами. У сфері соціального 

знання це передусім стосується соціології і філософії. Для першої 

об’єктом дослідження вважається світ соціуму, для другої – процес 

його пізнання.  

Така орієнтація освіти на розподіл знання на різні ізольовані 

сфери не відповідає вимогам осягнення сьогоднішніх реальностей і 

проблем, які стають усе більш глобальними, транснаціональними, 

полідисциплінарними, багатовимірними і планетарними. Ось чому 

філософсько-методологічна підготовка здобувачів вищої освіти стає 

життєво необхідною. Цього вимагає й усвідомлення негативних 

наслідків техно-наукового активізму цивілізації, еволюція якої 

спрямовувалася світоглядними засадами, сформованими в добу 

Нового часу, а отже, й того, який саме світогляд виражатиме 

майбутнє людського буття. На це акцентовано увагу в ювілейному 

звіті Римського клубу «Come Оn! Капіталізм, короткозорість, 

населення і руйнація планети». «Come Оn!» має два значення: «не 

намагайся мене обдурити» і «приєднуйся до нас».  У ньому в 

результаті обговорення екологічної енцикліки Папи Франциска 

конкретизовано витоки патології сучасного світогляду й 

охарактеризовано основи альтернативної філософії – «нового 

Просвітництва». 

В основу навчального курсу «Геокультурні засади соціології» 

покладено принцип геокультурної цілісності світу, згідно з яким 

людина і природа постають в органічній єдності як геокультурний 

суб’єкт, що розвивається на основі пізнаних законів об’єктивно 

можливого буття, окресленого ціннісними параметрами культури. У 

цьому контексті більш ніж очевидною стає неспроможність дискурсу 

про розділення знання на відокремлені, автономні, незалежні одна від 

одної дисциплінарні сфери. Сучасний етап  розвитку знань 

характеризується процесом все повнішого набуття ними  

людиновимірних параметрів.  Це зумовлює потребу в розробленні й 
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освоєнні відповідної методології науки зі складними мінливими 

системами, що неминуче веде до зростаючої ролі філософії в науці й 

науки у філософії, до трансформації їх у філософію науки  як такої 

дисципліни, що інтегрує природознавство й суспільствознавство на 

основі філософії в осягненні глобальних проблем планетарного 

соціуму XXI ст., пов’язаних із збереженням фундаментальних 

першооснов життя. 

Програма навчального курсу «Гекультурні засади соціології» 

складається з двох модулів. У першому модулі «Геокультура як 

спосіб мислення і буття»  розкрито зміст низки базових понять курсу, 

окреслено основні сфери діяльності, визначено сутність геокультури, 

її основного питання та геокультурного суб’єкта, його відмінність від 

суб’єкта діяльності, охарактеризовано історичні типи геокультурного 

суб’єкта. У другому модулі «Геокультурний вимір освіти і науки» 

акцентовано увагу на розкритті методологічної функції 

геокультурного підходу до розуміння геокультурної сутності освіти і 

науки як філософії освіти і науки, у зв’язку з чим виділено для 

окремого аналізу таку форму наукового знання, як проблема, а також 

розглянуто питання методології, її рівнів та методів наукового 

пізнання.  

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» бакалаврський 

курс «Геокультурні засади соціології» має на меті підвищення 

світоглядно-методологічного рівня професійної підготовки 

здобувачів вищої освіти як геокультурних суб’єктів на засадах 

Істини, Добра і Краси в їх взаємозумовленості в умовах зростаючої 

складності проблем, породженої невизначеністю світу. У Законі 

зазначається: «Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

передбачає набуття здобувачами вищої освіти здатності до 

розв’язання складних спеціалізованіх задач у певній галузі 

професійної діяльності». Досягнення зазначеної мети вимагає 

забезпечення з урахуванням особистісних намірів, інтересів та 

можливостей бакалаврантів необхідних умов для набуття ними 

відповідних компетентностей на основі динамічної комбінації 

орієнтовно таких знань, умінь і навичок. 

Бакаврант повинен знати: 

- визначення понять предмета, об’єкта та суб’єкта, науки і 

мудрості, істини і правди; 

- соціальну сутність діяльності, її структуру, основні сфери та 

види; 
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- основні ознаки та поняття культури, її форми та типи; 

- сутність геокультури та її основного питання, співвідношення 

культури, геокультури і цивілізації; 

- сутність суб’єкта мети діяльності та геокультурного суб’єкта; 

- історичні типи геокультурного суб’єкта; 

- геокультурну сутність освіти і науки; 

- геокультурну сутність проблеми як форми наукового знання, її 

історичні форми та види;  

- специфіку методології, методів і методики наукового пізнання. 

Бакалаврант повинен уміти: 

- формулювати свою думку й доносити її іншому; 

- аналізувати літературу з проблем методології та методів 

соціологічних досліджень; 

- оцінювати ступінь ризикованості тієї чи іншої дії; 

- планувати і реалізувати соціологічне дослідження  відповідно 

до світоглядно-методологічних засад геокультури; 

- застосовувати методологічний арсенал філософії і науки до 

формулювання та розв’язування актуальних соціальних проблем. 

Очікувані компетентності  бакалавранта: 

- здатність до рефлексії як способу становлення креативно 

мислячого геокультурного суб’єкта; 

- розуміння світу як геокультурної цілісності людини і природи, 

як органічної єдності об’єктивно-можливого способу існування 

природи людиною і суб’єктивно-належного способу існування 

людини природою; 

- здатність на основі геокультурної методології поєднувати 

наукові знання з мудрістю; 

- здатність до співпраці в колетиві, уміння використовувати 

знання іншого для вирішення проблем і приймати рішення й 

відповідати за їх результат; 

- здатність діяти в умовах невизначеності, у постійно змінному 

контексті. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 

 

Зміст модуля 1. Геокультура як спосіб мислення і буття 

Тема І. Предметна визначеність буття 

Характеристика буття як предметної визначеності. Поняття 

предмета, об’єкта і суб’єкта пізнавально-практичної діяльності. 

Суб’єктивна зумовленість об’єкта пізнання. Багатооб’єктність 

предмета і проблема трансдисциплінарності. Предметна визначеність 

діяльності. 

Соціальна сутність діяльності.  Діяльність як єдність 

об’єктивного і суб’єктивного.   Основні особливості діяльності. 

Потреба та інтерес. Амбівалентність діяльності. Діяльність і 

споглядальність.   

Структура діяльності. Соціальна дія. Типологізація соціальної 

дії за М. Вебером. Види діяльності. Соціальне підприємництво. 

Контрфактуальна діяльність. 

Тема 2. Основні сфери діяльності 
Поняття природи. Природа як сфера об’єктивно можливого 

буття. Основний закон природи. Природа як об’єкт наукового 

пізнання у формі істини. Істина та її критерії.  

Культура як сфера суб’єктивно належного буття у формі 

мудрості. Мудрість та її критерій. 

Поняття правди. Правда і кривда. Правда та істина. 

Тема 3. Культура як духовний феномен соціуму 

Проблема визначення феномена «культура». Основні підходи до 

визначення культури: етимологічний, культовий, цивілізаційний. 

 Основні ознаки культури як способу суб’єктивно належного 

буття людини. Культура як сфера духовних цінностей і духовний 

мультиверсум. Поняття «культура». 

Кудьтура і субкультура. Типологізація субкультур. 

Контркультура, її історичні форми та роль у культурному розвитку 

людства. Антикультура та форми її прояву. 

Тема 4. Геокультурна сутність соціального буття 
Поняття геокультури. Поняття геокультурного становища. 

Геокультурне визначення сфер соціального буття. 

Геокультурна типологізація культури: культура відкритого і 

культура закритого типу. Основні риси культури відкритого типу. 

Особливості культури закритого типу. Геокультурні засади 

співіснування різноманітних культур. 



9 
 

Поняття цивілізації. Культура і цивілізація. Геокультурний 

вимір цивілізації. 

Тема 5. Геокультурна визначеність суб’єкта діяльності 
Культура та геокультура: історичний процес культуротворення і 

його трансформація в геокультурні реалії. Українська культура і 

неукраїнська геокультура. Проблема набуття українською культурою 

загальнонаціонального геокультурного статусу. 

Основне питання геокультури. Поняття мети діяльності, сенсу 

життя та глузду. Співвідношення мети діяльності та сенсу життя. 

Проблема визначення сенсу життя та його реалізації в 

геокультурному просторі. 

Поняття суб’єкта діяльності. Орієнтація на мету діяльності як 

сенс життя: реальні здобутки і катастрофічні наслідки. 

Поняття геокультурного суб’єкта діяльності. Гармонізація мети 

діяльності, сенсу життя та глузду. Діяльність як філософія 

геокультурного суб’єкта.  

Тема 6. Історичні типи геокультурного суб’єкта  
Поняття античного геокультурного суб’єкта. Античний космос і 

античний поліс як способи геокультурного буття. Парадигмальні 

риси античного геокультурного суб’єкта. 

Поняття та парадигмальні риси середньовічного геокультурного 

суб’єкта.  

Поняття та гуманістична спрямованість діяльності ренесансного 

геокультурного суб’єкта. Гуманізм як титанізм. 

Модерн і проблема геокультурного суб’єкта. 

Трансцендентальний геокультурний суб’єкт І. Канта.  

Геокультурний суб’єкт Постмодерну. 

 

Зміст модуля 2. Геокультурний вимір освіти і науки 

Тема І. Геокультурна сутність освіти 

Освіта як соціальний інститут. Соціальна функція освіти: мета, 

завдання, способи реалізації. Сучасні стратегії розвитку осиіти: 

стандартизація, конкуренція, корпоратизація. Альтернативна освіта. 

Освіта як філософія освіти геокультурного суб’єкта ХХІ ст. 

Цивілізаційні виклики філософії освіти. 

Соціальний інтелект як утілений досвід і розум геокультурного 

суб’єкта. Успільнення намірів – доконечна умова функціонування 

соціального інтелекту, його переваги і небезпека. Критерій діяльності 

соціального інтелекту. Роль технологій у функціонуванні соціального 



10 
 

інтелекту. Суперрозум: можливе і неможливе. 

Знання та ілюзія знання. Критерій оцінки індивідуального 

вкладу в спільноту знань. Роль знання незнання в пізнанні. Ілюзія 

знань та її роль у житті людства.  

Тема 2. Геокультурна сутність науки 

Наука як соціальний інститут і сфера специфічної когнітивної 

діяльності. Соціальна функція науки. Роль науки у прийнятті 

соціальних рішень. 

Наукове та ненаукове знання. Види наукового знання та його 

критерії. Роль спільноти в сприйнятті науки. 

Переднаука. Виникнення науки та основні етапи її розвитку. 

Типи наукової раціональності. Наука і паранаука. Критика і 

виправдання науки. 

Тема 3. Проблема як форма наукового знання 

Геокультурна зумовленість форм, постановки і вирішення 

проблем. Сутність проблеми як форми наукового пізнання. Складові 

аспекти проблеми. 

Історичні форми проблеми: міф, казка, притча, софізм, апорія, 

антиномія. 

Види наукових проблем. Риторична і класична проблеми. 

Проблема пошуку проблем. 

Тема 4. Методологія, її рівні та методи наукового пізнання 

Методологія, метод, методика: їх специфіка, логічна структура 

та співвідношення. Рівні методології. Методологічна свідомість. 

Механіцизм, діалектика, системний метод як історичні філософсько-

методологічні концепції. 

Загальнонаукові методи наукового пізнання. Методи 

емпіричного дослідження. Методи теоретичного пізнання. 

Загальнологічні методи пізнання.  

 

Рекомендована література 

Основна 
1. Беньє Ж.-М. Роздуми про мудрість. Київ: Ніка-Центр, 2003.  

168 с. 

2. Гаврилюк Ю.М. Філософія культури в геокультурному вимірі 

України. Харків: ХНАУ, 2018. 346 с.  

3. Гаврилюк Ю.М. Філософія вітчизняної культури: навч.-метод. 

посібник. Харків: ХНАУ, 2002. 46 с. 
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4. Геокультурний потенціал агропромислового комплексу 

України / М.Д. Євтушенко та ін.  Xарків: ХНАУ, 2005.  488 с. 

5. Дьюї Дж. Демократія і освіта. Львів: Літопис, 2003. 294 с. 

6. Ідея університету: антологія / упоряд.: М. Зубрицька,               

З. Рибчинська; відп. ред. М. Зубрицька. Львів: Літопис, 2002. 304 с. 

 7. Кривонос О.Б., Демченко О.М. Методологія науково-

дослідної роботи: навч. посібник / за ред. О.В. Кононова.  Київ: ВСВ 

«Медицина», 2011. 160 с. 

8. Мовчан С.П. Чаплигін О.К. Основи філософії науки: навч. 

посібник. Xарків: ХНАДУ, 2010.  340 с. 

9. Основи методології та організації наукових досліджень: навч. 

посібник / А.Є. Конверський та ін. Київ: Центр учбової літератури, 

2010. 352 с. 

10. Самардак М.М. Філософія науки: напрями, теми, концепції: 

навч. посібник. Київ: ПАРАПАН, 2001.  204 с.  

Додаткова 

1. Гейзейберг В. Шаги за горизонт / сост. А.В. Ахутин; общ. ред. 

и вступ. ст. Н.Ф. Овчинникова; пер. с нем.  Москва: Прогресс, 1987. 

368 с. 

2. Голубець М.А. Геосоціосистемологія. Львів: Компанія 

«Манускрипт», 2013. 264 с. 

3. Кримський С.Б. Під сигнатурою Софії. Київ: Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 2008. 367 с. 

4. Попович М. Бути людиною. Київ: Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 2001. 223 с. 

5. Поппер К. Логика и рост научного знания: избр. работы /    

пер. с англ.; сост., общ. ред. и вступ, ст. В.Н. Садовского. Москва: 

Прогресс, 1983. 605 с.  

6. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новий диалог 

человека с природой / пер. с англ.; общ. ред. В.И. Аршинова,          

Ю.Л. Климонтовича, Ю.В. Сачкова. Москва: Прогресс, 1986.  432 с. 

7. Робінсон К., Ароніка Л. Школа майбутнього. Революція у 

вашій школі, що назавжди змінить освіту / пер. з англ. Г. Левів. Львів: 

Літопис, 2016. 258 с. 

8. Фрейре П. Формування критичної свідомості / пер. з англ.      

О. Дем’янчук. Київ: Юніверс, 2003. 176 с. 

5. Цехмістро І.3. Голістична філософія науки. Київ: Акта, 2003.  

279 с. 
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ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Модуль 1. Геокультура як спосіб мислення і буття 

 

Тема 1. Предметна визначеність буття 

 

1. Поняття предмета, об'єкта та суб'єкта пізнавально-практичної 

діяльності. 

2. Соціальна сутність діяльності. 

3. Структура та види діяльності. 

 

Ключові терміни та поняття: предмет; суб’єкт; об’єкт; 

соціальна дія; контрфактуальна дія; діяльність; потреба; інтерес; 

мотив; соціальне підприємництво. 

 

Рекомендована література 

 

1. Вебер М. Основные социологические понятия. Избранные 

произведения / пер. с нем.; сост., общ. ред. и послесловие               

Ю.Н. Давыдова. Москва: Прогресс, 1990. С. 602 – 643. 

2. Гаврилюк Ю.М. Філософія культури в геокультурному вимірі 

України. Харків: ХНАУ, 2018. 346 с.  

3. Голубець М.А. Геосоціосистемологія. Львів: Компанія 

«Манускрипт», 2013. 264 с. 

4. Кримський С.Б. Діяльність – дух – культура. Під сигнатурою 

Софії. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. С. 57 – 

77. 

5. Попович М. Оцінка і структура дії. Бути людиною. Київ: Вид. 

дім «Києво-Могилянська академія». С. 102 – 108. 
 

Проблемно-пошукові запитання  

 

1. Що таке предмет, об’єкт, суб’єкт? Чи може предмет бути 

багатооб’єктним? 

2. Чим предмет відрізняється від об'єкта? Чи може об'єкт 

існувати без суб’єкта і суб’єкт без об'єкта? 

3. Що лежить в основі предметної визначеності будь-якої 

діяльності?  

4. Що таке діяльність, чим вона відрізняється від 
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життєдіяльності тварин? 

5. Розкрийте основні особливості діяльності. 

6. Охарактеризуйте основні структурні елементи діяльності. 

7. У чому полягає сутність соціальної дії? Чи можна будь-яку 

поведінку людини кваліфікувати як соціальну дію? 

8. Як і за якою ознакою типологізує соціальні дії М. Вебер? 

9. Які види діяльності вам відомо? У чому полягає їх специфіка? 

10. Чим зумовлена активність діяльності? Що таке потреба та 

інтерес? 

 

Завдання для самостійної роботи  

(для виступів та участі в дискусіях на семінарському занятті) 

 

1. Предметна визначеність буття і діяльність. 

2. Діяльність у контексті сучасних викликів. 

3. Діяльність і споглядальність. 

4. Типологізація соціальної дії М. Вебером. 

5. Діяльність і життєдіяльність. 

 

Тема 2. Основні сфери діяльності 

 

1. Природа як об'єктивно можливий спосіб буття людини у 

формі істини. 

2. Культура як спосіб суб'єктивно належного буття людини у 

формі мудрості. 

3. Істина і правда. 

 

Ключові терміни і поняття: природа; наука; культура; 

мудрість; істина; правда.  

 

Рекомендована література 

 

1. Бенье  Ж.-М. Роздуми про мудрість / пер. з фр. Є. Марічева. 

Київ: Ніка-Центр, 2003. 168 с. 

2. Гаврилюк Ю.М. Філософія культури в геокультурному вимірі 

України: навч. посібник. Харків: ХНАУ, 2018. 346 с. 

3. Гаврилюк Ю.М. Філософія вітчизняної культури: навч.-метод. 

посібник. Харків: ХНАУ, 2002. 46 с. 

4. Геокультурний потенціал агропромислового комплексу 
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України / М.Д. Євтушенко та ін. Харків: ХНАУ, 2005. 488 с. 

5. Філософія природи :монографія / А.В. Толстоухов та ін. Київ: 

ПАРАПАН, 2006. 208 с. 

 

Проблемно-пошукові запитання 

 

1. Що таке природа в гранично широкому її розумінні? У чому 

полягає основний закон природи? 

2. Щотаке наука та яка її основна мета? 

3. Що таке істина? У чому полягає її критерій? 

4. Що таке культура в гранично широкому її розумінні? 

5. Що таке мудрість? Чим мудрсть відрізняється від обізнаності? 

6. Що таке правда? Чим критерій правди відрізняється від 

критерію істини? 

7. Як, на ваш погляд, співвідносяться наука і мудрісь? 

8. Як ви прокоментували б твердження Нестора в "Повісті 

врем'яних літ", що волхви творять чудеса "воістину", а не "по 

правді"? 

9. Чи завжди треба казати правду?  Чи може правда суперечити 

істині? 

10. Що значить слідувати істині і слідувати праді? 

11. Як ви розумієте вислів " дивитися правді в очі"? 

 

  

Завданнядля самостійної роботи  

(для виступів та участі в дискусіях на семінарському занятті) 

 

1. Природа і культура. 

2. Наука і мудрість. 

3. Істина, правда, кривда. 

4. Релігія, правда, істина. 

 

Тема 3. Культура як духовний феномен соціуму 

 

1. Проблема визначення феномена культури. 

2. Основні ознаки та поняття культури.  

3. Субкультура, контркультура, антикультура. 
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Ключові терміни і поняття: культура; культ; діалог; 

розсіювання; духовність; текст; сенс життя; етимологія; субкультура; 

контркультура; антикультура. 

 

Рекомендована література 

 

1. Гаврилюк Ю.М. Філософія культури в геокультурному вимірі 

України: навч. посібник. Харків: ХНАУ, 2018. 346 с. 

2. Гаврилюк Ю.М. Філософія вітчизняної культури: навч.-метод. 

посібник. Харків: ХНАУ, 2002. 46 с. 

3. Геокультурний потенціал агропромислового комплексу 

України / М.Д. Євтушенко та ін. Харків: ХНАУ, 2005. 488 с. 

4. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій. 

Київ: ЦУЛ, 2003. 508 с. 

 

Проблемно-пошукові запитання 

 

1. Чим, на вашу думку, викликана розбіжність у розумінні 

феномена культури? У яких значеннях вживають слово «культура»? 

2. Які  основні підходи до визначення культури вам відомі? У 

чому полягає їх сутність? 

3. Чи доречно вживати поняття «сільськогосподарська 

культура»? Свій погляд обґрунтуйте. 

4. Чи правомірним є поділ культури на матеріальну і духовну? 

Що ви розумієте під поняттям «матеріальна культура»? 

5. Чи тотожними є поняття «фахова майстерність» і «культура 

виробництва»? 

6. Що, на вашу думку, означає «мати сенс»? 

7. Дайте визначення поняття «загальнолюдські цінності». Який 

їх критерій? Наведіть приклади загальнолюдських цінностей. 

8. Дайте визначення поняття «субкультура». Чи може 

субкультура бути контркультурою або антикультурою? 

9. Наведіть приклади субкультури, контркультури, 

антикультури. 

10. Чи правомірним є розгляд культури з позиції партійно-

класового підходу? 

11. Чи може існувати поза національна культура? Відповідь 

обгрунтуйте. 
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 Завданнядля самостійної роботи  

(для виступів та участі в дискусіях на семінарському занятті) 

 

1. Культура і релігія. 

2. Культура, субкультура, контркультура. 

3. Субкультурна палітра України. 

4. Сучасні молодіжні субкультури. 

 

Тема 4. Геокультурна сутність соціального буття 

 

1. Поняття «геокультура». 

2. Культура відкритого та культура закритого типу. 

3. Культура і цивілізація. 

 

Ключові терміни та поняття: геокультура; геокультурне 

становище; культура відкритого типу; культура закритого типу. 

 

Рекомендована література 

 

1. Гаврилюк Ю.М. Філософія культури в геокультурному вимірі 

України: навч. посібник. Харків: ХНАУ, 2018. 346 с. 

2. Гаврилюк Ю.М. Філософія вітчизняної культури: навч.-метод. 

посібник. Харків: ХНАУ, 2002. 46 с. 

3. Геокультурний потенціал агропромислового комплексу 

України / М.Д. Євтушенко та ін. Харків: ХНАУ, 2005. 488 с. 

4. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. Київ: Обереги, 

1992. 80 с. 

 

Проблемно-пошукові запитання 

 

1. Хто вперше і в якому значенні запровадив у науковий обіг 

поняття «геокультура»? 

2. Що, на ваш погляд, означає геокультурний вимір культури, 

науки, економіки тощо? 

3. Чи тотожними є поняття «культура» і «геокультура», 

«українська культура» і «українська геокультура»? 

4. Через які категорії розкривається зміст поняття геокультури? 

5. Дайте визначення поняття «культура відкритого типу». Якими 

рисами вона характеризується? 
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6. Визначіть поняття «культура закритого типу». Які її основні 

ознаки? 

7. Що означає «низька/висока політична культура»? Чи 

тотожними є поняття «політична культура» і «політична 

геокультура»? 

8. Назвіть країни з переважно відкритою культурою і країни з 

переважно закритою культурою. За якими зовнішніми ознаками ви 

змогли б визначили  представника тієї чи тієї культури? 

9. Що означає «природно-географічне положення країни» і 

«геокультурне становище країни»? 

10. Яка, на вашу думку, основна суперечність визначає сьогодні 

конфліктну ситуацію у світі? 

 

Завданнядля самостійної роботи  

(для виступів та участі в дискусіях на семінарському занятті) 

 

1. Концепт геокультури і його світоглядне значення. 

2. Геокультурний вимір культури. 

3. Національні особливості культури відкритого типу. 

4. Національні особливості культури закритого типу. 

5. Культура і цивілізація. 

 

Тема 5. Геокультурний вимір суб’єкта діяльності 

 

1. Культура та геокультура. 

2. Основне питання геокультури. 

3. Суб’єкт мети діяльності і геокультурний суб’єкт. 

 

Ключові термінм та поняття: основне питання геокультури; 

мета діяльності; сенс життя; глузд; суб’єкт діяльності;  геокультурний 

суб’єкт; геокультурний імператив. 

 

Рекомендована література 

 

1. Гаврилюк Ю.М. Філософія культури в геокультурному вимірі 

України: навч. посібник. Харків: ХНАУ, 2018. 346 с. 

2. Гаврилюк Ю.М. Філософія вітчизняної культури: навч.-метод. 

посібник. Харків: ХНАУ, 2002. 46 с. 

3. Геокультурний потенціал агропромислового комплексу 



18 
 

України / М.Д. Євтушенко та ін. Харків: ХНАУ, 2005. 488 с. 

4. Кримський С.Б. Під сигнатурою Софії. Київ: Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 2008. 367 с. 

 

Проблемно-пошукові запитання 

 

1. Чи завжди культура має статус геокультури? Відповідь 

проілюструйте історичними прикладами. 

2. Розкрийте зміст понять «культура геокультури» і 

«геокультура культури». 

3. У чому полягає основне питання геокультури і яке воно має 

значення для визначення способу життя? 

4. Що таке мета діяльності? Якими рисами вона 

характеризується? 

5. Що таке сенс життя? Чим сенс життя відрізняється від мети 

діяльності? 

6. Що означає «мати глузд»? Якою з погляду глузду може бути 

діяльність?  Як ви розумієте крилате висловлювання «сізіфова 

праця»? Звідки воно походить? 

7. Що таке суб’єкт діяльності? Наведіть приклади таких 

суб’єктів. 

8. Що таке геокультурний суб’єкт? Чим він відрізняється від  

суб’єкта діяльності? Якому із суб’єктів ви надаєте перевагу? Чому? 

9. На який, по-вашому, тип суб’єкта – суб’єкта діяльності чи 

геокультурного суб’єкта – має орієнтуватися національна система 

освіти? 

10. Чи існує в Україні проблема набуття українською культурою 

загальнонаціонального геокультурного статусу? 

 

Завданнядля самостійної роботи  

(для виступів та участі в дискусіях на семінарському занятті) 

 

1. Культура і геокультура в історичному вимірі. 

2. Основне питання геокультури і його методологічне значення. 

3. Мета діяльності та сенс життя. 

4. Геокультурний вимір сенсу життя. 
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Тема 6. Історичні типи геокультурного суб’єкта 

 

1. Античний геокультурний суб’єкт. 

2. Геокультурний суб’єкт Середньовіччя. 

3. Ренесансний геокультурний суб’єкт. 

4. Геокультурний суб’єкт Модерну і Постмодерну. 

 

Ключові терміні і поняття: поліс; космоцентризм; 

теоцентризм; антропоцентризм; трансценденталізм; Модернізм; 

Постмодернізм. 

 

Рекомендована література 

 

1. Гаврилюк Ю.М. Філософія культури в геокультурному вимірі 

України: навч. посібник. Харків: ХНАУ, 2018. 346 с. 

2. Гнатенко П.І. Феномен природи людини: монографія. Київ: 

Вища освіта, 2014. 167 с. 

3. Тарнас Р. История западного мышления / пер. с англ.           

Т.А. Азаркович. Москва: КРОН-ПРЕСС, 1995. 448 с. 

4. Воронкова В.Г. Філософія: навч. посібник. Київ: Професіонал, 

2004. 464 с. 

 

Проблемно-пошукові запитання  

 

1. Визначте поняття «античний геокультурний суб’єкт. 

Окресліть геонрафічні та хронологічні рамки його існування. 

2. Якими основними рисами характеризується світогляд 

античного геокультурного суб’єкта? У чому полягає сенс його життя? 

3. У чому полягає специфіка середньовічного геокультурного 

суб’єкта? Чим вона принципово відрізняється від специфіки 

античного геокультурного суб’єкта? 

4. На основі яких принципів світоглядна орієнтація 

середньовічного геокультурного суб’єкта трансформувалася в його 

гокультурне життя? 

5. Визначте світоглядну спрямованість ренесансного 

геокультурного суб’єкта. Що є в ній спільного і відмінного від 

світоглядної спрямованості античного геокультурного суб’єкта?  

 6. У чому полягає особливість кантівського геокультурного 

суб’єкта?  
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7. Як формулює основне питання геокультури І. Кант? 

8. Визначте світоглядну орієнтацію геокультурного суб’єкта 

епохи Модерну.  

9. Розкрийте особливості світоглядної спрямованості 

геокультурного суб’єкта Постмодерну. 

10. Як би ви охарактеризували сучасне геокультурне становище 

в Україні? Які суб’єкти діяльності його, на ваш погляд, визначають? 

 

Завдання для самостійної роботи  

(для виступів та участі в дискусіях на семінарському занятті) 

 

1. Античний поліс як космологічний геокультурний суб’єкт. 

2. Світоглядна спрямованість середньовічного геокультурного 

суб’єкта. 

3. Ренесансний гуманізм як титанізм. 

4. Модернім і Постмодернізм у геокультурному вимірі  

суб’єктів діяльності. 

 

Питання модульно-рейтингово контролю 

 

1. Поняття предмета, об'єкта та суб'єкта пізнавально-практичної 

діяльності. 

2. Соціальна сутність діяльності. 

3. Структура та види діяльності. 

4. Природа як об'єктивно можливий спосіб буття людини у 

формі істини. 

5. Культура як спосіб суб'єктивно належного буття людини у 

формі мудрості. 

6. Істина і правда. 

7. Проблема визначення феномена культури. 

8. Основні ознаки та поняття культури.  

9. Субкультура, контркультура, антикультура. 

10. Поняття «геокультура». 

11. Культура відкритого та культура закритого типу. 

12. Культура і цивілізація. 

13. Культура та геокультура. 

14. Основне питання геокультури. 

15. Суб’єкт мети діяльності і геокультурний суб’єкт. 

16. Античний геокультурний суб’єкт. 
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17. Геокультурний суб’єкт Середньовіччя. 

18. Ренесансний геокультурний суб’єкт. 

19. Геокультурний суб’єкт Модерну і Постмодерну. 

 

 

 

Модуль 2. Геокультурний вимір освіти і науки 

 

Тема 1. Геокультурна сутність освіти 

 

1. Соціальна функція освіти. 

2. Соціальний інтелекти і проблема успільнення знання. 

3. Знання незнання як умова пізнання можливого. 

 

Ключові терміни та поняття: навчання; освіта; 

творчість; соціальний інтелект; контрфактуальна дія; 

співпраця; знання.  

 

Рекомендована література 

 

1. Дьюї Дж. Демократія і освіта. Львів: Літопис, 2003. 294 с. 

2. Ідея університету: Антологія / відп. ред. М. Зубрицька. Львів: 

Літопис, 2002. 304 с. 

3. Столл Л., Фінк Д. Нова парадигма навчання / пер. з англ.        

Н. Бурдукової. Київ: Акта, 2005. 274 с. 

4. Робінсон К., Ароніка Л. Школа майбутнього. Революція у 

вашій школі, що назавжди змінить освіту / пер. з англ. Г. Лелів. Львів: 

Літопис, 2016. 258 с. 

5. Фрейре П. Формування критичної свідомості / пер. з англ.      

О. Дем’янчук. Київ: Юніверс, 2003. 176 с. 

 

Проблемно-пошукові запитання  

 

1. Якою, на вашу думку, повинна бути головна мета освіти? 

Чому в першу чергу має навчати вища школа? 

2. У чому полягає особливість сучасного геокультурний 

суб’єкта? У яких соціальних формах вона себе проявляє? 

3. На яких фундаментальних засадах має, на думку фахівців 

Римського клубу вибудовуватися сучасна модель освіти? 
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4. Що таке соціальний інтелект? Що є головним чинником його 

розвитку? 

5. Завдяки кому/чому стали, на вашу думку, знаменитими 

Beatles: таланту Джона Леннона чи геніальності Пола МакКартні? 

6. У чому полягають, на ваш погляд, переваги і небезпеки 

соціального інтелекту? 

7. За яких умов краудсорсинг/гуртозбір може стати ефективним 

засобом прогнозування результатів діяльності? 

8. Яка команда має, на вашу думку, найкращі шанси виконати 

найскладніші завдання? За яким критеріями ви радили б набирати 

людей, щоб забезпечити успіх стартапу? 

9. Якому варіанту стратегії життя ви надали б перевагу, якби 

могли, подібно герою фільму Кіано Ревза «Матриця» Нео, вибирати: 

прийняти червону пігулку і жити в реальному світі, чи прийняти 

синю пігулку і залишитися з ілюзією, з якою зручно? 

10 . Чому Сократ вважав себе мудрішим за інших, якщо жоден 

із них не знав нічого як слід? 

11. Чи потрібно, на ваш погляд, обов’язково маркувати харчові 

ГМ-продукти і продукти, що містять ДНК? 

12. Чи знаєте ви те, чого не знаєте? Як про це можна дізнатися? 

Що станеться чи може статися, якщо про це дізнаєтеся? 

 

 

Завдання для самостійної роботи  

(для виступів та участі в дискусіях на семінарському занятті) 

 

1. Соціальна функція освіти. 

2. Освіта як філософія освіти геокультурного суб’єкта. 

3. Знання та оцінка знань. 

4. Соціальний інтелект і його критерій. 

5. Штучний інтелект: міфи і реальні можливості. 

 

Тема 2. Геокультурна сутність науки 

 

1. Наука як соціальний інститут. 

2. Наукове знання та його критерії. 

3. Зародження науки та етапи її розвитку. 
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 Ключові терміни та поняття: пізнання; гносеологія;  

переднаука; наука; наука класична; наука некласична; наука 

постнекласична;  переднаука;  наукова раціональність; паранаука. 

 

Рекомендована література 
 

1. Будко В.В. Философия науки: учеб. Пособие. Харьков: 

Консум, 2005.  268 с. 

2. Дьюї Дж. Демократія і освіта. Львів: Літопис, 2003. 294 с. 

3. Мовчан С.П., Чаплигін О.К. Основи філософії науки. Харків: 

ХНАДУ, 2010. 340 с. 

4. Леглер В. А. Наука, квазинаука, лженаука. Вопросы 

философии. 1993. № 2.  С. 49 – 55. 

5. Семенюк Е.П. Мельник В.П. Філософія сучасної науки і 

техніки. Львів: Світ, 2006. 152 с. 

 

Проблемно-пошукові запитання  

 

1. Що таке наука? У чому полягає її соціальна функція? 

2. Де, коли і за яких умов виникає наука? 

3. Що таке наукове знання? Чим воно відрізняється від гадки, 

сумніву, віри? 

4. Що таке пізнання? Об’єктом вивчення якої філософської 

дисципліни воно є? 

5. Яке знання можна назвати науковим: 

  а) будь-яка інформація, отримана шляхом мислення; 

  б) все, що є результатом формально-логічних операцій; 

  в) об’єктивно-істинне систематизоване знання, отримане 

шляхом спеціально організованого дослідження? 

6. У чому полягає специфіка класичної науки? 

7. Розкрийте особливості некласичної науки. Чим вона 

принципово відрізняється від науки класичної? 

8. У чому полягає сутність постнекласичної науки?  

9. Наукове знання відрізняється від релігії: 

  а) системністю;  

  б) правдивістю; 

  в) методами отримання; 

  г) стійкістю. 

11. Що, на ваш погляд, відіграло найбільшу роль у становленні 
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науки: 

  а) стародавній міф; 

  б) теолого-філософські вчення; 

  в) астрологія, алхімія;  

  г) експеримент у природознавстві; 

  д) потреби господарства? 

12. Паранаука відрізняється ід науки тим, що: 

  а) виникла раніше науки; 

  б) дає більший обсяг нових знань, аніж наука; 

  в) є доповненням науки, застосовуючи критерії і методи 

отримання знань, відмінні від науки; 

  г) вивчає загадкові явища, які не здатна осягнути наука; 

  д) дає обґрунтовані прогнози на майбутнє. 

 

Завдання для самостійної роботи  

(для виступів та участі в дискусіях на семінарському занятті) 

 

1. Наука та коло її завдань у суспільстві. 

2. Функції науки. 

3. Основні етапи розвитку науки. 

4. Наука і паранаука. 

5. Наука як суспільний інститут. 

 

Тема 3. Проблема як форма наукового знання 

 

1. Геокультурна сутність проблеми. 

2. Історичні форми проблеми. 

3. Види наукових проблем. 

 

Ключові терміні та поняття: проблема; міф; казка; притча; 

софізм; антиномія; апорія; проблема риторична; проблема класична. 

 

Рекомендована література 

 

1. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. Млсква: 

Политиздат, 1991. 525 с. 

2. Пітерс Дж. Д. Слова на вітрі: історія ідеї комунікації / пер. з 

англ. А. Іщенка. Київ: Вид. дім «КМ Академія», 2004. 302 с. 



25 
 

3. Попович М. Бути людиною. Київ: Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 2011. 223 с. 

4. Цехмістро І.З. Голістична філософія науки. Харків; Акта, 

2003. 279 с.  

 

Проблемно-пошукові запитання 

 

1. Що таке проблема? Чи можна погодитися з думкою, що будь-

яке дослідження починається з постановки проблеми? 

2. У чому полягає геокультурна зумовленість проблеми? 

3. Які історичні форми постановки проблем вам відомі? 

4. У чому полягає специфіка постановки проблем у формі міфу, 

казки, притчі? 

5. Що таке софізм? Чим софізм відрізняється від міфу, казки, 

притчі? 

6. Що таке апорія? Чим апорія як спосіб постановки проблеми 

відрізняється від антиномії? 

7. Які когнітивні компоненти включає проблема? Що таке явна і 

неявна проблема? 

8. Які види наукових проблем вам відомі? 

9. До якого виду наукових проблем ви віднесли б шахматну гру? 

10. Що таке показові задачі? Чи можна їх вважати за проблеми? 

11. Що є, на ваш погляд, найбільшою проблемою для людини? 

Чому? 

12. Чи можна, спираючись на текст «Мертвих душ» Миколи 

Гоголя, збирання скнарою Плюшкіним всякої всячини розглядати як 

проблемну ситуацію? Відповідь обгрунтуйте. 

 

Завдання для самостійної роботи  

(для виступів та участі в дискусіях на семінарському занятті) 

 

1. Проблема як форма наукового пізнання. 

2. Явні соціальні проблеми та критерії їх класифікації. 

3. Сучасні глобальні виклики-проблеми. 

4. Історичні форми проблем. 
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Тема 4. Методологія, її рівні та методи наукового пізнання 

 

1. Методологія та її рівні. 

2. Методи наукового пізнання: 

   а) емпіричні; 

   б) теоретичні; 

   в) загальнологічні. 

 

Ключові терміні та поняття: методологія; метод; методика; 

методологічна свідомість; механіцизм; діалектика. 

 

Рекомендована література 

 

1. Бутко В.В. Философия науки: учеб. пособие. Харьков: 

Консум, 2005. 268 с.  

2. Кривонос О.Б., Демченко О.М. Методологія науково-

дослідної роботи: навч. посібник / за ред. О.В. Кононова.  Київ: ВСВ 

«Медицина», 2011.  160 с. 

3. Конверський А.Є. Організація та методологія наукових 

досліджень: навч. посібник / А.Є. Конверський та ін.  Київ: Центр 

учбової літератури, 2010.  352 с. 

4. Семенюк Е.П., Мельник В.П. Філософія сучасної науки і 

техніки.  Львів: Світ, 2006.  152 с. 

5. Степин В.С. Теоретическое знание. Москсва: Прогресс-

Традиция, 2003.  744 с.  

6. Штанько В И. Философия  и методология науки: учеб. 

пособие для аспирантов и магистрантов естественнонауч. и техн. 

вузов. Xарьков: ХНУРЭ, 2003.  348 с. 

 

Проблемно-пошукові запитання 

 

1. Що таке методологія? Чим вона відрізняється від методики? 

2. У чому полягає методологічна роль основного питання 

геокультури? 

3. У чому полягає сутність методологічної свідомості? 

4. Які методи наукового пізнання застосовуються в соціології?  

5. Які з наведених методів наукового пізнання належать до 

емпіричних теоретичних, загальнологічних методів: 

а) індукція; 
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б) вимірювання; 

в) аналіз; 

г) експеримент; 

д) моделювання;  

е) спостереження; 

є) дедукція; 

ж) синтез? 

6. Чим аналогія відрізняється від порівняння? 

7. Чи можна міркування в діалозі у казці Л. Керрола «Аліса в 

країні чудес» віднести до аналогії? Аліса запитує Чеширського кота: 

- А звідки ви знаєте, що ви не в своєму розумі? 

- Почнемо з того, що пес у своєму розумі. Згодна? 

- Припустимо, – погодилась Аліса.  
-  Далі, – сказав кіт. – Пес гарчить, коли сердиться, а коли 

задоволений виляє хвостом. Ну, а я муркочу, коли я 

задоволений, і виляю хвостом, коли серджуся! Значить, я не у своєму 

розумі. 

8. На основі якого методу здійснюється передбачення подій? 

9. На основі якого методу здійснюється перехід від спосте-

реження до відкриття закону? 

10. Які види експерименту вам відомі?  

11. Який спосіб мислення лежить в основі узагальнення? 

12. Що таке наукове дослідження? Які аспекти воно в себе 

включає? 

 

Завдання для самостійної роботи  

(для виступів та участі в дискусіях на семінарському занятті) 

 

1. Методологія та її роль у розвитку науки 

2. Основне питання геокультури та його методологічне 

значення. 

3. Методи емпіричного дослідження. 

4. Методи теоретичного пізнання. 

5. Загальнологічні методи пізнання. 

 

Питання модульно-рейтингового контролю 

 

1. Соціальна функція освіти.  

2. Соціальний інтелекти і проблема успільнення знання. 
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3. Знання незнання як умова пізнання можливого. 

4. Наука як соціальний інститут. 

5. Наукове знання та його критерії. 

6. Передумови виникнення науки. 

7. Основні етапи розвитку науки. 

8. Типи наукової раціональності 

9. Наука і паранаука. 

10. Геокультурна сутність проблеми. 

11. Історичні форми проблеми. 

12. Види наукових проблем. 

13. Методологія та її рівні. 

14. Методологія та методика. 

15. Методи емпіричного дослідження. 

16. Теретичні методи пізнання.  

17. Загальнологічні методи пізнання. 

18. Метод як єдність об’єктивного й суб’єк-тивного.  

19. Диференціація й інтеграція наукового знання. 

20. Метод і закони науки. 
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СЛОВНИК КЛЮЧОВИХ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ 

 

Абстрагування ( лат. abstrago – відтягую, відриваю) – метод 

наукового пізнання, який полягає в уявному відволіканні від 

несуттєвих властивостей і зв’язків предметів та одночасному 

виділенні (фіксуванні) однієї чи декількох сторін, що становлять 

об’єкт дослідження. 

Аналіз (грец. analysis – розкладання) – метод наукового 

дослідження шляхом розкладання предмета чи явища на складові з 

метою встановлення їхніх взаємозв’язків та визначення таким чином 

їх внутрішньої структури. 

Аналогія (грец. analogia) – метод дослідження, за допомогою 

якого від подібності об’єктів певного класу за їх суттєвими ознаками 

роблять висновок про інші об’єкти; спроба продовжити подібність 

неподібного. 

Антиномія (грец. antinomia – суперечність у законі) – 

своєрідний спосіб постановки проблеми у формі двох протилежних 

висловлювань, що стосуються того самого предмета і припускають, 

як видається, однаково переконливе обгрунтування. 

Апорія  (грец. а – не і poros – дорога, вихід) – безвихідь, 

нерозуміння; спосіб постановки проблеми у формі суперечності між 

тим, що відомо з безпосереднього досвіду, і тим, що висновується за 

допомогою міркування. 

Аргументація (лат. argumentation – наведення аргументів на 

користь чого-небудь) – суто логічний процес, який полягає в 

обгрунтуванні істинності судження (тези доказу) за допомогою інших 

суджень (аргументів або доказів). 

Антропний принцип (грец. апtrороs – людина) – принцип, 

згідно з яким процес еволюції Всесвіту здійснюється в напрямку 

утворення дедалі складніших і впорядкованіших систем включно з 

людиною, яка відповідно до квантової теорії вимірювання є 

суб’єктом, котрий довизначає стан світу, зменшуючи тим самим його 

ентропію. 

Біфуркація (лат. bifurcus — роздвоєний) –  фундаментальний 

механізм самоорганізації, згідно з яким чим складніша система, тим 

більш невизначений характер її еволюції. З посиленням нерівноваги 

система досягає  «порога усталеності» (точки біфуркації), за яким 

принципово неможливо передбачити подальший напрям її розвитку. 
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Верифікація (лат. vеrus – істинний і fасіо – роблю) – метод 

встановлення істинності наукових тверджень шляхом їх емпіричної 

перевірки; у логічному позитивізмі – принцип розкриття 

осмисленості наукових висловлювань. 

Генезис (грец. genesis)  – категорія, що виражає виникнення, 

появу, походження, становлення предмета, явища, поняття в процесі 

їх розвитку. 

Геокультура (грец. gе – земля і культура) –  органічна 

цілісність Людини і Природи, єдність культури як способу 

суб’єктивно-належного буття Природи і Природи як способу 

об’єктивно-можливого буття людини.  

Геокультурний мегапроект – світоглядний інтер’єр науки, що 

інтегрує природознавство в духовну роботу, спрямовану на 

збереження фундаментальних першооснов життя й людини. 

Геокультурний імператив – принцип, що вимагає завжди 

чинити згідно з сенсом життя.    

Геокультурний суб’єкт – самоорганізована соціокультурна 

система, спосіб існування якої визначається розв’язанням основного 

питання геокультури відповідно до вимог геокультурного 

імперативу; історичний індивідуум, що продукує та реалізує свої 

цінності. 

Герменевтика (грец. hеrтепеио – пояснюю) – методологія 

тлумачення й розуміння текстів залежно від контексту культури, в 

якому вони існують, і від культури суб’єкта, який здійснює 

інтерпретацію. 

Гіпотеза (грец. hуроstаsіs – основа, припущення) – наукове 

припущення, істинний зміст якого невизначений. 

Глобальний (лат. globus – фр. glob – загальний) – узагальнений, 

всесвітній, всеохоплюючий. 

Глузд – міра ефективності реалізації мети діяльності чи сенсу 

життя.  

Гносеологія (грец. gпоsis – знання і logos –  вчення)  –теорія 

пізнання, що вивчає форми та закономірності пізнавального процесу. 

Демаркація (фр. demarcation – розмежування) – розподіл, 

розмежування, узгоджене визначення зон впливу, просторово-

часових обмежень явищ. 

Детермінізм (лат. determinatus – визначений, обмежений) – 

філософсько-наукове уявлення про загальну об’єктивну причинну 

зумовленість явищ природи, суспільства та людської психіки. 
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Дефініція (лат. definio – визначаю) – стисле визначення будь-

якого поняття.    

Дисипативна структура – структура, для підтримки якої 

вимагається більше енергії (інформації), ніж для підтримки більш 

простих структур, на зміну яким вона приходить. 

Діалектика (грец. dialegotai – веду бесіду, міркую) – метод 

мислення, що грунтується на вченні про загальний взаємозв’язок і 

розвиток всього сущого. 

Діяльність – сукупність дій людини, спрямованих на 

задоволення її потреб та інтересів. 

Досвід – чуттєво-емпіричне знання світу. 

Дослідження наукове – цілеспрямований процес отримання 

знань про нові явища в суспільстві й природі для використання їх у 

практичній діяльноті людей; включає в себе комплекс технічних, 

економічних, правових та психологічних аспектів, виражених у 

формі: а) кінцевої мети; б) предметної сфери; в) інформаційного 

забезпечення; г) методичного забезпечення; д) програмного і 

технічного забезпечення; е) часу реалізації завдання; є) витрат на 

реалізацію завдання.  

Дослідницька програма – базисне поняття філософії науки 

І. Лакатоса для позначення комплексів теорій, розгорнутих на основі 

генетично пов’язаних принципів. Конкуренція дослід-ницьких 

програм – вирішальна рушійна сила зростання наукового знання. 

Експеримент (лат. experimentus – спроба, досвід) – метод 

наукового дослідження, який припускає втручання у природні умови 

існування предметів і явищ, поміщення їх у штучне фіксоване 

середовище з метою вивчення їх без супутнніх обставин.   

Емерджентність (лат. emergo – появляюсь, виникаю) – 

наявність у системи властивостей цілісності, яких не мають елементи, 

що утворюють систему. 

Емпіричне знання (грец. етреіrіа – досвід і знання) – рівень 

наукового пізнання, що безпосередньо спирається на дані чуттєвого 

досвіду, отримані за допомогою спостереження й екперимента. 

Емпіріокритицизм (грец. етреirіа – досвід і критика) – 

«критика досвіду» або махізм – різновидність позитивізму («другий 

позитивізм»), прихильники якого емпіричний досвід зводили до 

потоку «елементів» (відчуттів), очищених від будь-яких 

метафізичних привнесень свідомістю людини. 
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Епістемологія (грец. episteme – знання і logos – вчення) – теорі 

пізнання в межах певного різновиду знання (наукового, технічного, 

технологічного). 

Епістемологічний анархізм (грец. ерisteme – знання й аnarсhіа 

– безвладдя) – методологічна позиція П. Фоєрабенда, згідно з якою 

прогрес науки потребує не стільки теоретичної й методологічної 

одностайності, скільки «проліферації» – спонтанного розростання й 

розмноження найдивовижніших версій, у тому числі й позанаукових 

форм знання. 

Етос науки – сукупність стійких етичних установок та їх 

ціннісних орієнтирів. 

Закон – найбільш повна форма вираження необхідних, 

повторюваних, істотних та загальних зв’язків між предметами і 

явищами світу. 

Знання – результат пізнання, що характеризується усвідом-

ленням істини. 

Ідея (грец. іdеа – буквально: «те, що видно», образ, начало) – 

форма мисленого осягнення світу, що містить у собі розуміння мети 

та шляхів подальшого пізнання і практичного перетворення світу. 

Індукція (лат. inductio – наведення) – умовивід і метод пізнання, 

що характеризується рухом думки від знання окремих фактів, менш 

загальних положень до більш загальних.  

Індуктивізм (лат. іпdисtіо − наведення) – методологічна 

позиція, згідно з якою джерелом наукових узагальнень, а відтак 

нових знань у науці є індуктивні умовиводи на основі даних 

чуттєвого досвіду.  

Інновація – новостворені, застосовані або удосконалені 

конкурентноспроможні технології, продукція, послуги, 

організаційно-технічні рішення будь-якого характеру (виробничого, 

адміністративного, комерційного), що істотно поліпшують структуру 

та якість виробництва і/або соціальної сфери. 

Інтерес (лат. inter еssе – бути між) – усвідомлена потреба, що 

спрямовує діяльність на її задоволення. 

Інтерпретація – приписування певного змісту або значення 

символам і формулам формальної системи або ж тлумачення суті 

того або іншого речення, історичного джерела, художнього твору 

тощо. 

Інформація (лат. informatio – роз’яснення, викладення) – зміст 

повідомлення про сукупність явищ і подій, що підлягає реєстрації та 
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обробленню, а також сам процес передачі або отримання цих 

відомостей. Найпоширенішими визначеннями інформації є такі: а) 

одна з основних властивостей матерії, б) міра від’ємної ентропії 

(негентропії). 

Істина  (лат. is-to – те, що існує) – форма відповідності знань 

дійсності.  

Історизм (лат. hіstоrіа – історія) – методологія дослідження 

проблеми зростання наукового знання на основі історичного підходу 

як системи пізнавальних процедур та методів, спрямованих на 

виявлення й осмислення зовнішніх і внутрішніх чинників 

функціонування науки на різних етапах її розвитку. 

Казка – спосіб постановки проблеми у формі розповіді про 

вигадані події і явища повчально-виховного характеру. 

Казуальність (лат. casus – випадок) – погляд, згідно з яким у 

світі панує випадковість. 

Каузальність (лат.  causa – причина) – причинно-закономірний 

зв’язок чинника та наслідка. 

Класифікація (лат. classis – клас, розряд) – систематичний 

поділ та упорядкування понять і предметів.  

Конвенціоналізм (лат. conventio – домовленість, угода) –

методологія, згідно з якою вибір наукових теорій визначається 

домовленістю (конвенцією) між ученими, на основі їх теорій 

пізнавальної зручності, простоти, працездатності. 

Контент – форма подавання інформації; аспекти інформації, що 

пізнаються; у циклі трансформації – екземпліфікат знань. 

Контрфактуальна дія – уявна, гіпотетична дія, спрямована на 

осмислення альтернативних дій. 

Космоцентризм – світоглядна орієнтація античного 

геокультурного суб’єкта на Космос як абсолютно довершене 

геокультурне буття, що визначає сенс життя. 

«Критична теорія» Франкфуртської школи – програма й 

методологія представників франкфуртської школи, спрямована на 

обґрунтування соціально-практичної зумовленості як фактів 

дійсності, так і будь-якої теорії. 

Критичний раціоналізм – філософія науки К. Поппера та його 

послідовників, згідно з якою критика (спростування, фальсифікація) 

розуміється не прикладною процедурою, а фундаментальною 

методологічною складовою науки, що забезпечує її розвиток.  
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Культура (лат. сиltura) – сфера ціннісного, суб’єктивно- 

належного буття людини; сфера духовності, загальнолюдських 

цінностей, що визначають сенс життя. 

Логічне пізнання – пізнання, що здійснюється у формі поняття, 

судження, умовиводу. 

Мета діяльності – те, до чого прагне суб’єкт у процесі 

конкретної практики; уявлення про майбутній результат дії, який 

створюється та існує у свідомості до початку самої дії. 

Метод (грец. теthоdоs – шлях дослідження) – правило або 

сукупність правил (вимог), що регулюють пізнавально-практичну 

діяльність людини. 

Методика – чітко регламентована сукупність прийомів; 

процедура практичної діяльності, що приводить до заздалегідь 

визначеного результату.  

Методологічна свідомість – історично визначена форма канону 

мислення, стилю та підходу в дослідницькому процесі, засіб 

забезпечення в ньому необхідних раціональних стандартів та 

ціннісних механізмів вибору, селекції належного й побічного, 

підтримки заданих цільових орієнтацій.  . 

Методологія (грец. теthodоs – шлях дослідження, спосіб 

пізнання і lоgоs – вчення) – а) наука про структуру, логічну 

послідовність методи та засоби пізнання і діяльності; б) сукупність 

принципів і способів організації теоре-тичної і практичної діяльності. 

Механіцизм — метод пізнання, що  характеризуєгься 

абсолютизацією законів механіки в поясненні світу. 

Модель (лат. modulus,  фр. modele – міра, зразок) – еталон, 

стандарт, умовний образ будь-якого об’єкта, що застосовується як 

його замінник для дослідження властивостей, зв’язків предметів і 

явищ дійсності; розрізняються теоретичні (математичні, знакові) 

моделі і натурні (відтворюють предмет у його натуральному вигляді 

або у певному масштабі) моделі. 

Моделювання (або процес модельного експерименту) – 

дослідження за допомогою умовних зображень об’єктів або їх 

аналогів (умоглядних чи фізичних), що мають аналогічні істотно 

важливі характеристики. 

Мотив (фр. motif – спонукання) – спонукальна причина, те, 

заради чого відбувається соціальна дія.  

Мудрість (грец. sорhіа) — житгя в істині сенсу заради того, що 

вимірюється ціною самого життя. 
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Навчання – процес здобування нових знань і вмінь, цінність 

яких може виявитися лише в довготривалій перспективі, що 

пов’язано зі здатністю зазирнути в далеке майбутнє.  

Наратив (лат. паrrаrе – розповідати, оповідати) – за 

Ж. Ліотаром, всі узагальнюючі пояснювальні системи (релігія, 

мистецтво, писана історія, наука), що стали організуючими засадами 

культури Нового часу (Модерну) і засобами легітимізацїї 

(узаконення) знання, надання йому вигляду логічної завершеності й 

безумовної прийнятності. 

Наука (грец. ерisteте, лат. sсіепtіа) – суспільний інститут, що 

забезпечує продукування інформації про об’єктивно можливий світ у 

формі динамічної системи знань. 

Наука класична (XVII – ХІХ ст.) – характеризується прагнен-

ням пізнати предмет сам по собі, таким, яким він є у дійсності, 

незалежно від суб’єкта, засобів, операцій, і прийомів його 

дослідження.  

Наука некласична ( перша половина XX ст.) – пов’язана з 

розробкою квантової релятивістської теорії,  згідно з якою відкидає 

уявлення класичної науки про реальність саму по собі, узалежнює 

об’єкт наукового вивчення від характеру засобів, операцій і методів 

дослідження. 

Наука постнекласична (починаючи з другої половини        XX 

ст.) – окрім інструментального, враховує і соціокультурні чинники в 

науковому пізнанні. 

Наукова картина світу – інтегральний образ світу, що 

складається в результаті синтезу знань, отриманих різними науками 

на відповідних стадіях їх історичного розвитку. 

Наукова раціональність – сукупність теоретичних конструк-

цій, засобів пізнання, норм та ідеалів науки, що сприяють досягненню 

істини. 

Наукова революція − період у розвитку науки, що 

характеризується перервністю та якісною новизною і пов'язаний зі 

зміною парадигм. 

Нелінійна система – система, самоорганізація якої зумовлена 

не однолінійним причинно-наслідковим процесом, а є результатом 

випадкових накладень і перетинів, не пов’язаних між собою потоків 

подій; незначне випадкове  збільшення зовнішнього впливу на них 

може викликати настільки потужні ефекти, що вони просто 

неспівмірні за своїми амплітудами з цими впливами.  
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Неопозитивізм – різновидність позитивізму; однак на відміну 

від своїх попередників постпозитивісти основне завдання філософії 

вбачали не в систематизації й узагальненні спеціально-наукового 

знання, а в діяльності щодо аналізу його мовних форм.  

Об'єкт (лат. оbjectum – предмет) – те, на що спрямована   

пізнавально-практична діяльность  суб’єкта. 

Освіта – організовані програми навчання, спрямовані на 

створення умов для формування активних, креативно мислячих, 

самодостатніх геокультурних суб’єктів. 

Онтологія  (грец. ontos  – cуще і logos – поняття, вчення) – 

розділ філософії, в якому розглядаються всеузагальнені основи, 

принципи буття, його структура та закономірності; відображення 

картини світу, що відповідає досягнутому рівню пізнання реальності, 

зафіксоване системою філософських категорій. 

Основне питання геокультури – якою повинна бути мета 

діяльності, щоб сенс життя мав глузд. 

Парадигма (грец. раrаdеіgта – приклад, взірець) – система 

норм, базисних теоретичних положень, фундаментальних фактів і 

зразків діяльності, що визнаються всіма членами певного наукового 

товариства.  

Паранаука (грец. раrа – біля і наука) – форма пізнавальної 

діяльності, що виникає як альтернатива або доповнення до існуючих 

видів наукового знання і характеризується невід-повідністю 

загальноприйнятим критеріям побудови та обґрунтування наукових 

теорій. 

Переднаука (IX ст. до н.е. – XVII ст. н.е.) – початкові наукові 

знання, що існували в цивілізаціях Сходу, Єтародавній Греції та у 

християнському середньовіччі. 

Пізнання – процес отримання, перероблення та використання 

інформації про світ відповідно до потреб суб’єкта. 

Позитивізм (лат. роsіtеvиs — позитивний) – напрям у філософії 

й науці, представники якого справжнім знанням визнають лише 

результати: конкретних наук, що спираються на емпіричний досвід.  

Порівняння  – один із найбільш поширених методів пізання, що 

полягає у співставленні однорідних предметів з метою виявлення в 

них подібних і відмінних ознак. 

Постмодернізм (лат. роst – після і тodernе — сучаснйй) – 

концепція постмодерну як ситуації нестабільності станів, радикальної 

плюральності (множинності), що зумовлює необхідність визнання 
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філософією науки співіснування неспівмірних теорій та методологій, 

спричинених полікультурністю контекстів їх формування. 

Постпозитивізм (лат. pоst – після і позитивізм) – загальна назва 

різноманітних методологічних концепцій у філософії науки, що 

прийшли на зміну неопозитивізму, спільними рисами яких є: а) 

спрямованість на з'ясування джерела, рушійних сил та 

закономірностей розвитку наукового знання; б) відмова від зведення 

нездоланної стіни між наукою та метафізикою; в) зосередження на 

дослідженнях революцій у науці. 

Потреба – психологічний стан, який характеризується 

переживанням дискомфорту і невдоволеності, що проявляється в 

пошуковій активності предмета, здатного її задовольнити.  

Правда (давньослов'ян. ргаv – обітниця, присяга, правило) – 

форма мудрості, конкретний спосіб її вираження, що полягає у 

відповідності вчинків прийнятим цінностям.  

Прагматизм (грец. ргаgта – діло, дія) – напрям філософії, за 

яким цінність ідей та понять визначається очікуваними практичними 

наслідками. 

Предмет – буквально те, що переді мною; будь-яка 

визначеність, суще як таке, що має певну межу і завершеність. До 

основних видів предметів можна віднести: а) річ – фізичний предмет 

зовнішнього світу; б) поняття – логічно мислимий предмет; в) 

душевний чи духовний стан або спрямованість; г) будь-яка 

діяльність.  

Принцип – головне вихідне положення наукової теорії, що 

виступає найабстрактнішим визначенням ідеї як початкової форми 

систематизації знань. 

Природа (грец. physis, лат. паtиrа – бути народженим) – сфера 

об’єктивно-можливого буття; весь світ у розмаїтті його об’єктивно-

можливих форм. 

Притча – повчально-моралістична оповідь, що містить, як і 

казка, неявну проблему та натяк на її вирішення.  

Причина та наслідок – філософсько-наукові категорії, що 

виражають об’єктивно необхідний зв’язок між предметами та 

явищами дійсності, які перебувають у відношенні породжуваності 

одних другими і характеризуються незворотністю часу. 

Проблема ( грец. ргоblета – перепона, задача) – будь-яка 

ситуація, практична чи теоретична, в якій немає відповідного до 
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обставин рішення і яка примушує зупинитися й задуматися, проте 

далеко не завжди ясно, що саме треба зробити. 

Проблема класична – по-справжньому творча проблема, що 

вимагає не тільки визначення загальних контурів рішення, але й 

відкриття того методу, за допомогою якого воно може бути 

досягнуто. 

Проблема риторична – проблема-головоломка: сформульовано 

питання й відомо, яким має бути результат, потрібно знайти метод 

для його досягнення. 

Редукція (лат. reductio – повертати) – дії або процеси, що 

приводять до спрощення структури об‘єкта або явища; 

методологічний засіб зведення отриманих результатів до одного з їх 

вихідних начал. 

Самоорганізація – спонтанне породження внаслідок внутрішніх 

потенцій менш впорядкованого субстрату більш складної у 

структурному й функціональному відношенні системи, що 

виявляється у зменшенні ентропії та в цілісності й відносно стійкому 

режимі її поведінки. 

Сенс життя – кінцева мета людини, що водночас виступає 

принципом її життя. 

Синергетика (гр. sіпеrgоs – який діє спільно) – загальна теорія 

самоорганізації складних, динамічних, неврівноважених, відкритих 

нелінійних середовищ. 

Синтез (грец. synthesis – поєднання, складання) – метод 

наукового дослідження шляхом поєднання  в ціле отриманих у 

попередньому аналізі елементів. 

Система (грец. systema – ціле) – сукупність, комбінація або 

набір взаємопов’язаних елементів, що утворюють єдине ціле. 

Системний метод – сукупність загальнонаукових методоло-

гічних принципів і способів дослідження, в основі яких лежить 

орієнтація на розкриття цілісності об’єкта як системи. 

Софізм (грец. sophisma – судження, придумано розумно, хитро) 

– характерна для античного мислення форма усвідомлення і 

словесного вираження проблемної ситуації. 

Соціальна дія – структурна одиниця діяльності, спрямована на 

досягнення усвідомленої мети з урахуванням цілей інших людей. 

Соціальне підприємництво – діяльність, що забезпечує 

розв’язання соціальних, культурних чи екологічних проблем 

бізнесовими методами; прибуток соціальних підприємств не 
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розподіляється між засновниками, а спрямовується на інтеграцію 

соціально уразливих груп, надання персональних соціальних послуг, 

розвиток депресивних регіонів. 

Соціальний інтелект – колективний розум, що ґрунтується на 

співпраці окремих суб’єктів, для яких предметний світ слугує 

пам’яттю і частиною процесу мислення. 

Співпраця – діяльність заради спільної мети, основана на 

здатності успільнювати наміри і знання окремих суб’єктів для 

створення єдиного розумового простору.  

Спостереження – цілеспрямоване вивчення предметів, що 

переважно спирається на дані органів чуттів (відчуття, сприйняття, 

уявлення). 

Стрічка Мебіуса – своєрідна метафора нелінійного розуміння 

взаємозв’язку суб’єктивно-належного й об'єктивно-можливого 

способів існування геокультурного суб’єкта. 

Суб'єкт (лат. subjесtus – той, що лежить в основі)  –  носій 

пізнавально-практичної діяльності, джерело цілеспрямованої на 

об’єкт активності.  

Суб'єкт діяльності – той, хто абсолютизує мету діяльності як 

сенс свого життя.  

Сцієнтизм (лат. sсіепtіа – знання, наука) – світоглядна позиція, в 

основу  якої покладено уявлення про науку як найвищу цінність, 

достатню для орієнтації людини у світі. 

Творчість – процес отримання оригінальних ідей, які мають 

цінність (Кен Робінсон). 

Теоретичне знання – рівень наукового пізнанняу формі 

логічної реконструкції об’єкта за допомогою ідеалізації. 

Теорія (гр. thеоrіa – спостереження, міркування, дослідження) – 

вища форма організації наукового знання, цілісний комплекс 

абстрактних пізнавальних образів, поглядів, ідей, понять, концепцій 

тощо, спрямованих на тлумачення і пояснення певних явищ. 

Теоцентризм (грец. theos – Бог і  centrum – центр) – світоглядна 

орієнтація геокультурного суб’єкта на Бога як абсолютну ідеальну 

особистість – творця Всесвіту і сенс його буття. 

Термін (лат. terminus – межа, границя) – слово або 

словосполучення, покликане точно визначити поняття та його 

співвідношення  з іншими поняттями в межах певної сфери. 

Трансценденталізм (лат. transcendere – переступати) – спосіб 

буття геокультурного суб’єкта, що визначається конструюванням 
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світу за допомогою апріорних форм простору і часу та категорій 

розсудку. 

Факт (лат. fасtum  – здійснене) – предмет чи подія, описані за 

допомогою штучної або повсякденної мови. 

Фальсифікаціонізм (лат. fаlsus – хибний і fасіо – роблю) – 

методологія, згідно з якою вирішальний критерій науковості теорії 

вбачається в її потенційній спростовуваності як необхідної 

передумови розроблення нової, глибшої теорії. 

Філософія науки – дисципліна, що досліджує структуру 

наукового знання, засоби і методи наукового пізнання, а також 

способи його обґрунтування й розвитку на основі певних 

світоглядних засад. 

Хаос – одне з базисних понять синергетики для позначення 

надскладних динамічних систем, що поєднують в собі порядок і 

безпорядок. 

Чуттєве пізнання – пізнання, що здійснюється у формі 

відчуття, сприйняття, уявлення.  

 

 

ПЕРСОНАЛІЇ 

 

Аристотель (384–322 до н.е.) – давньогрецький філософ, 

засновник логіки, метафізики, політичного вчення, поетики та ін. 

Головна філософська праця – «Метафізика». 

Бекон Френсіс (1561–1626) – англійський філософ, засновник 

експериментальної науки Нового часу, займав високий державний 

пост лорд-канцлера. Автор славнозвісного трактату «Новий 

Органон». 

Вернадський Володимир Іванович (1863–1945) – український 

природодослідник і мислитель, засновник геохімії, біогеохімії, 

радіогеології. Основні твори: «Початок і вічність життя» (1922), 

«Біосфера» (1926), «Нариси геохімії» (1927) та ін. Автор статті 

«Декілька слів про ноосферу» (1944). 

Вітгенштейн Людвіг (1889–1951) – австрійський філософ, один 

із ініціаторів лінгвістичного повороту в філософії науки. Згідно з ним 

«філософія не теорія, а діяльність», спрямована на аналіз мови як 

форми вираження логічної картини світу. Основні твори: «Логіко-

філософський трактат» (1921), «Філософські дослідження» (1953). 
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Гадамер Ганс-Георг (1900–2001) – німецький філософ, 

основоположник філософської герменевтики, спрямованої на 

прояснення природи розуміння як способу людського буття. Основні 

твори: «Істина і метод. Основи філософської герменевтики» (1960), 

«Діалог і діалектика» (1978). 

Гуссерль Едмунд (1859–1938) – німецький філософ, засновник 

феноменології. Основні твори: «Філософія арифметики» (1894), 

«Логічні дослідження» (1901). 

Декарт Рене (1596–1650) – французький філософ, математик, 

фізик, фізіолог. Родоначальник раціоналізму в європейській 

філософіїї. Основні твори: «Розмірковування про метод» (1637), 

«Начала філософії» (1644). 

Дільтей Вільгельм (1833–1911) – німецький філософ, психолог 

й історик культури. Провідний представник філософії життя, 

засновник філософської герменевтики. Основні твори: «Вступ до 

науки про дух», «Критика історичного розуму» (1883), «Описова 

психологія» (1894), «Виникнення герменевтики» (1900) та ін. 

Дьюї Джон (1859–1952) – американський філософ, один із 

найвидніших представників прагматизму, розробник версії 

прагматизму під назвою «інструменталізм». Основні твори: 

«Реконструкція в філософії» (1920), «Досвід і природа» (1925), 

«Логіка: теорія дослідження» (1938), «Теорія оцінки» (1939). 

Дюркгейм Еміль (1858–1917) – французький соціолог і 

філософ, родоначальник французької соціологічної школи. Основні 

твори: «Про поділ суспільної праці» (1893), «Самогубство» (1897), 

«Елементарні форми релігійного життя» (1912). 

Кант Іммануїл (1724–1804) – німецький філософ і вчений, 

родоначальник німецької класичної філософії. Основні твори: 

«Критика чистого розуму» (1781), «Критика практичного розуму» 

(1788), «Критика здатності судження» (1790). 

Конт Огюст (1798–1857) – французький філософ, один із 

основоположників позитивізму і соціології. Основні твори: «Курс 

позитивної філософії» (1830–1842), «Система позитивної політики» 

(1851–1854). 

Кримський Сергій Борисович (1930–2010) – український 

філософ. Доктор філософських наук, професор. Заслужений діяч 

науки і техніки України (1996). Член Нью-Йоркської АН (1996). 

Лауреат премії ім. Мануїльського АНУ (1990), премії Туган-

Барановського НАНУ (2000), Національної премії України                 
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ім. Т. Шевченка (2005). Автор понад 370 наукових праць, зокрема 

монографій «Генезис форм та законів мислення» (1962), «Философия 

как путь человечности и надежды» (2002), «Запити філософських 

смислів» (2003), «Під сигнатурою Софії» (2008). 

Кун Томас Самюель (1992–1996) – американський історик і 

філософ науки, розробник концепції наукових революцій шляхом 

послідовної зміни парадигм. Основні твори: «Коперніканська 

революція» (1957), «Структура наукових революцій» (1962). 

Лакатос Імре (І. Ліпшиц) (1922–1974) – угорсько-британський 

філософ, і історик науки, розробник універсальної концепції розвитку 

науки, основаної на ідеї конкуруючих науково-дослідницьких 

програм. Основні твори: «Фальсифікація та методологія науково-

дослідницьких програм» (1970), «Історія науки та її раціональна 

реконструкція». 

Ліотар Жан-Франсуа (1924–1998) – французький філософ-

постструктураліст, застосував поняття постмодернізму до розвитку 

філософії епохи постмодерну – епохи недовіри до будь-яких 

метанаративів, утвердження плюралізму жанрів дискурсів, кожен з 

яких запроваджує свої правила гри, неспівмірні з правилами інших 

жанрів. Основні твори: «Постмодерні умови» (1984), «Справедлива 

гра», «Диференд», «Мандри: закон, форма, подія». 

Маркс Карл (1818–1883) мислитель-енциклопедист, філософ, 

економіст, засновник міжнародного комунізму. Досліджував 

еволюцію індустріально-ринкового господарства, поглибив теорію 

трудової вартості. Основна праця – «Капітал» (1867 – 1894). 

Маркузе Герберт (1898–1979)  – німецько-американський 

філософ і соціолог, один із засновників і провідних представників 

Франкфуртської школи. Піддав тотальній критиці високорозвинене 

індустріальне  суспільство за його «технологічну раціональну 

одномірність». Основні твори: «Ерос і цивілізація» (1955), 

«Одномірна людина» (1964). 

Мах Ернст (1838–1916) – австрійський фізик, один із ініціаторів 

«другого позитивізму», представники якого зосередили свою увагу 

передусім на теоретико-пізнавальних і психологічних засадах 

«позитивної філософії». Основні твори: «Механіка. Історико-

критичний нарис її розвитку» (1883), «Аналіз відчуттів та відношення 

фізичного до психічного» (1886), «Пізнання і хибність» (1905). 

Мілль Джон Стюарт (1806–1873) – засновник британського 

позитивізму, актуалізував тему логічних засад науки. У своїй 
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найбільш значущій роботі «Система логіки силогістичної й 

індуктивної» (1843) доводив, що джерелом наукових узагальнень і 

відтак нового знання є індуктивні міркування.  

Пірс Чарльз Сандерс (1839–1914) – американський філософ, 

логік, математик, природознавець, один із засновників прагматизму, 

основні принципи якого сформульовані у статтях «Як зробити наші 

ідеї ясними?», «Фіксація вірування» (1877 – 1878) і «Що таке 

прагматизм» (1904). 

Попович Мирослав Володимирович (1930–2018) – 

український філософ, педагог, громадський діяч. Автор понад 400 

наукових праць, зокрема монографій «Логіка і наукове пізнання» 

(1971), «Григорій Сковорода» (1984, у співавторстві), «Микола 

Гоголь» (1989), «Раціональність і виміри людського буття» (1997), 

«Нариси історії культури України» (1999), «Червоне століття» (2005), 

«Бути людиною» (2011).  Доктор філософських наук, професор, 

академік НАНУ, директор Інституту філософії (2001–2018), стояв 

біля витоків Народного Руху України, учасник «ініціативної групи 

Першого грудня». Нагороджений Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня 

(1996), орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2005), орденом 

Почесного легіону (2005, Франція), лауреат Національної премії 

України ім. Т. Шевченка (2001).  

Поппер Карл Раймонд (19023–1994) – австро-британський 

філософ, логік і соціолог. Автор концепції критичного раціоналіз- му 

– теорії зростання наукового знання на основі методу фальсифікації. 

Основні твори: «Логіка наукового відкриття» (1959), «Припущення і 

спростування. Зростання наукового знання» (1963), «Об’єктивне 

знання. Еволюційний підхід» (1972), «Реалізм і мета науки» (1983). 

Пригожин Ілля Романович (н. 1917) – бельгійський 

фізикохімік російського походження, лауреат Нобелівської премії з 

хімії (1977), засновник наукової школи в галузі нелінійної 

термодинаміки й статистичної фізики (брюссельська школа); 

обгрунтовує набуття сучасною наукою людських властивостей, 

плюралістичного і полідисциплінарного характеру. Основні праці у 

співавторстві з І. Стенгерс: «Порядок з хаосу. Новий діалог людини з 

природою» (1984), «Час, хаос, квант». 

Рассел Бертран (1872–1970) – англійський математик, логік, 

соціолог, філософ, один із творців концепції логічного атомізму і 

один із родоначальників філософії неопозитивізму. Основні твори: 

«Принципи математики» (у співавторстві з А.Н. Уайтхедом) в трьох 
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томах (1910 – 1913), «Науковий метод філософії» (1914), «Наше 

пізнання зовнішнього світу як поле дії наукового методу в філософії» 

(1914), «Філософія логічного атомізму» (1918). 

Стьопін Вячеслав Семенович (н. 1934) – російський філософ, 

провідний фахівець з філософї науки осмислює науку в контексті 

цінностей сучасної техногенної цивілізації. Історію науки розглядає 

як поетапний перехід від класичної науки до «постнекласичної» з 

притаманним для кожного з них типом наукової раціональності. 

Основні праці: «Теоретичне знання. Структура, історична еволюція» 

(2000), «Філософія науки. Загальні проблеми» (2004). 

Фоєрабен Пол (1924–1994) – австро-англо-американський 

філософ і методолог науки, розробник концепції епістемологічного 

(методологічнго) анархізму, покликаної звільнити людство від 

прагнення до істини й об’єктивності знання. Основні твори: «Проти 

методу. Нарис анархістської теорії пізнання» (1975), «Наука у 

вільному суспільстві» (1978). 

Хоркхаймер Макс (1895–1973) – німецький філософ і соціолог, 

один із засновників Франкфуртської школи, представники якої 

наголошують на тотальній практичній зумовленості світу і знання 

про нього. У спільній роботі з Т. Адорно «Діалектика просвітництва» 

(1947) наголошується на можливості використання теорія як знаряддя 

соціального панування. 

Шлік Моріц (1882–1936) – австрійський філософ і фізик, 

організатор і керівник Віденського гуртка (1922), один із лідерів 

логічного позитивізму. Згідно зі сформульованим ним принципом 

верифікації все дійсно наукове знання повинне бути редуковане до 

фактів чуттєвого досвіду, виражених у формі протокольних 

висловлювань. Основна праця – «Всезагальна теорія пізнання» 

(1918). 
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ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 

(РЕФЕРАТ) 

 

Як форма самостійного навчально-наукового дослідження 

реферат (лат. rеfеrе – доповідати, повідомляти) є обов’язковим видом 

роботи бакалавранта в процесі вивчення програмного матеріалу 

відповідної дисципліни. За допомогою реферату бакалаврант глибше 

опановує складні проблеми курсу, вчиться лаконічно викладати свої 

думки, правильно оформляти роботу, доповідати результати своєї 

праці. 

Написання реферату включає: 

- вибір теми; 

- підбір необхідної літератури та її вивчення; 

-   складання плану; 

-   написання тексту та його оформлення; 

-   усний виклад реферату. 

Структура реферату може бути такою: 
ВСТУП   

РОЗДІЛ І. Історія й теорія питання. 

РОЗДІЛ II. Розв'язання проблеми в сучасних умовах. 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

У вступі обґрунтовується актуальність теми, її особливості, 

значущість щодо соціальних потреб суспільства та розвитку 

конкретної галузі науки, мета й завдання дослідження. 

У Розділі І наводяться основні теоретичні, експериментальні 

дослідження з теми, згадуються вчені минулого, які вивчали цю 

проблему, їхні ідеї. Визначаються сутність (головний зміст) 

проблеми, основні чинники (фактори, умови), що зумовлюють 

розвиток явища або прогресу, який вивчається. Наводиться перелік 

основних аспектів проблеми, які розглядалися вченими. 

Визначаються недостатньо досліджені питання, вказується на слабку 

розробленість окремих проблем. 

У Розділі II подається поглиблений аналіз сучасного стану 

процесу або явища, тлумачення основних поглядів і позицій щодо 

проблеми. Особлива увага приділяється виявленню нових ідей і 

гіпотез, нових методик, оригінальних підходів до вивчення проблеми. 

Важливо висловити власну думку щодо перспектив розвитку 

проблеми. 
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У Висновках подаються узагальнені умовиводи, ідеї, думки, 

оцінки, пропозиції науковця.  

До Списку літератури включають публікації переважно 

останніх 5 – 10 років. Особливої уваги заслуговують праці останнього 

часу. На вказані у списку літературні джерела мають бути посилання 

в тексті. Кількість цитованих джерел не повинна бути менша п’яти. 

Основним структурним елементом кожного списку літератури є 

бібліографічний опис, що являє собою сукупність бібліографічних 

відомостей про документ, його складову частину чи групу 

документів, які регулюються Державним стандартом України. 

Приклади бібліографічного опису окремих документів . 

 

Книги одного автора 

Конверський А.Є. Логіка традиційна та сучасна: підруч. для 

студ. вищих навч. закладів. Київ: ВПЦ «Київський ун-т», 2007.  440 с.  

 

Книги двох авторів 

Горбаченко Т.Г., Піддубна С.М. Етно-конфесійна специфіка 

становлення християнської писемної культури: монографія / за ред;  

д-р. філос. наук, проф.  Т.Г. Горбаченко. Київ: МАУП, 2002.  253 с.   

 

 

Книги чотирьох і більше авторів 

Релігієзнавство: навч. посібник / В.І. Лубський та ін. Київ: 

Видавничий центр «Акадмія», 2000. 400 с. (Альма-матер).  

 

  Стаття з матеріалів конференцій і продовжуваних видань 

Казанова Х.  Моделі відокремлення церкви від держави у 

Західній Європі. Свобода віровизначення. Церква і держава в Україні: 

матер. міжнарод. наук. конф., Київ, 1994.  Київ, 1996.  С. 94 – 96. 

Дюрем К. Перспективи релігійної свободи в дзеркалі сучасних 

правових реалій. Релігійна свообода – 2000. № 4.   С. 12 – 19. 

 

Газети 

 Зима А. Особливості сучасного цивілізаційного розвитку світу. 

Урядовий кур’єр. 2017. 1 листоп. (№ 205). С. 5. 

Електронні ресурси 

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського 

[Електронний ресурс]. – Електрон. дан. – К.: Нац. б-ка України     ім. 
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В.І. Вернадського,1997. – Режим доступу: http. //   www.nbuv.gov.ua /, 

вільний. Назва з екрану. – Мови укр., англ., рос. 

 
У додатках наводяться таблиці, схеми, які суттєво полегшують 

рбзуміння праці.  

Оосяг реферату повинен мати від 15 до 20 сторінок друкованого 

тексту. 

Виклад матеріалу в рефераті повинен бути на достатньому 

науково-теоретичному рівні. Слід використовувати синтаксичні 

конструкції, властиві мові наукових документів, уникати складних 

граматичних зворотів. 

У рефераті потрібно використовувати стандартизовану 

термінологію, уникати незвичних термінів і символів або пояснювати 

їх після першого згадування в тексті. Терміни, окремі слова й 

словосполучення можна замінювати абревіатурами й прийнятими 

текстовими скороченнями, значення яких зрозуміле з контексту. 

У разі отримання позитивної оцінки за реферат бакалаврант 

допускається до іспиту/заліку. 

 

ТЕМАТИКА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

(РЕФЕРАТІВ) 

 

1. Філософські концепції культури. 

2. Національне та загальнолюдське в культурі. 

3. Культура і наука. 

4. Культура і цивілізація. 

5. Культура і геокультура. 

6. Наука і релігія. 

7. Наука і геокультура. 

8. Наука та коло її задань у суспільстві. 

9. Функції науки.  

10. Основні етапи розвитку науки. 

11. Сучасна класифікація наук. 

12. Наука і паранаука. 

13. Наука як суспільний інститут. 

14. Геокультурна парадигма освіти. 

16. Проблема об’єкта і суб’єкта пізнання. 

17. Проблема істини та її критерії. 

18. Структура емпіричного пізнання. 



48 
 

19. Структура теоретичного пізнання. 

20. Методологія та її роль у розвитку науки.  

21. Методологічна функція філософії. 

22. Основне питання геокультури та його методологічне 

значення. 

23. Методи емпіричного дослідження. 

24. Методи теоретичного пізнання.  

25. Загальнологічні методи пізнання. 

26. Основні методологічні засади філософії науки постмодер-

нізму. 

27. Проблема легітимізації науки в постмодернізмі. 

28. Синергетична парадигма науки. 

29. Геокультурна парадигма наукового знання. 

30. Стратегія сучасною наукового мислення 

 

ЗАЛІКОВІ ПИТАННЯ 

 

1. Поняття предмета, об'єкта та суб'єкта пізнавально-практичної 

діяльності. 

2. Соціальна сутність діяльності. 

3. Структура та види діяльності. 

4. Природа як об'єктивно можливий спосіб буття людини у 

формі істини. 

5. Культура як спосіб суб'єктивно належного буття людини у 

формі мудрості. 

6. Істина і правда. 

7. Проблема визначення феномена культури. 

8. Основні ознаки та поняття культури.  

9. Субкультура, контркультура, антикультура. 

10. Поняття «геокультура». 

11. Культура відкритого та культура закритого типу. 

12. Культура і цивілізація. 

13. Культура та геокультура. 

14. Основне питання геокультури. 

15. Суб’єкт мети діяльності і геокультурний суб’єкт. 

16. Античний геокультурний суб’єкт. 

17. Геокультурний суб’єкт Середньовіччя. 

18. Ренесансний геокультурний суб’єкт. 

19. Геокультурний суб’єкт Модерну і Постмодерну. 
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20. Соціальна функція освіти.  

21. Соціальний інтелекти і проблема успільнення знання. 

22. Знання незнання як умова пізнання можливого. 

23. Наука як соціальний інститут. 

24. Наукове знання та його критерії. 

25. Передумови виникнення науки. 

26. Основні етапи розвитку науки. 

27. Типи наукової раціональності 

28. Наука і паранаука. 

29. Геокультурна сутність проблеми. 

30. Історичні форми проблеми. 

31. Види наукових проблем. 

32. Методологія та її рівні. 

33. Методологія та методика. 

34. Методи емпіричного дослідження. 

35. Теретичні методи пізнання.  

36. Загальнологічні методи пізнання. 

37. Метод як єдність об’єктивного й суб’єктивного.  

38. Диференціація й інтеграція наукового знання. 

39. Метод і закони науки. 

 

 
МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття, прес-

конференції та дискусії, робота в Інтернеті, опрацювання 

обов’язкової та додаткової літератури в читальних залах бібліотеки, 

індивідуальна навчально-дослідна робота (реферат) або самостійні 

творчі роботи з актуальних проблем філософії освіти і науки, 

самостійна робота над текстами та завданнями, перевірка знань за 

тестами, усні опитування та письмові модульно-рейтингові роботи, 

підсумковий контроль знань (екзамен /залік). 

 

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: оцінювання усних та письмових 

відповідей баклаврантів на семінарських заняттях, поточне 

тестування, оцінка участі в прес-конференціях і дискусіях, модульно-

рейтингові контрольні роботи або тестування, підсумкові письмові 

завдання, захист індивідуального навчально-дослідного завдання. 
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ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

Сума балів Оцінка 

ЕСТS 
Для екзамену Для залікукліку 

заліку 
90-100 А Відмінно  

82-89 B 
Добре 

 

74-81 C 
Зараховано 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е   

35-59 FX 
Незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання  
0-34 

 Незараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

Незараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНОК 

Оцінка «відмінно» – 90 – 100 балів – виставляється 

бакалаврантові, який під час відповіді на запитання показав 

досконалі, систематизовані, глибокі знання програмюго матеріалу та 

основної і додаткової літератури, продемонстрував високий рівень 

самостійного аналітичного мислення та вміння самостійно вести 

пошук необхідної наукової інформації, ставити і розв’язувати наукові 

проблеми. 

Оцінка «добре» – 74 – 89 балів – виставляється бакалаврантові, 

якщо під час відповіді на запитання він виявив повне знання 

програмного матеріалу, передбачене на рівні аналогічного 

відтворення, продемонстрував знання основної та додаткової 

літератури, показав володіння практичними вміннями та навичками з 

виконання самостійної наукової роботи, але зробив окремі незначущі 

помилки, які не мають принципового значення. 

Оцінка «задовільно» – 60 – 73 бали – виставляється, якщо під 

час відповіді на запитання бакалаврант виявив повні знання 

основного програмного матеріалу в обсязі, що необхідний для 

подальшого навчання і роботи, в цілому впорався з поставленими 

завданнями, передбаченими програмою на рівні репродуктивного 

відтворення, продемонстрував деякі елементи самостійного 

мислення, але при цьому окремими  вміннями та навичками володів 
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невпевнено, припустився помилок у викладенні програмного 

матеріалу. 

Оцінка «незадовільно» – 35 – 59 балів – виставляється, якщо 

під час відповіді на запитання бакалаврант виявив серйозні 

прогалини в знаннях, не здатний використовувати ці знання на 

практиці та не відповідає на додаткові запитання. 

  

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ БАКАЛАВРАНТІВ ПІД ЧАС 

СКЛАДАННЯ ТЕСТІВ 

 

Тестування бакалавранта оцінюється залежно від кількості 

правильних відповідей: 

«відмінно» – виставляється магістранту, який дав правильні 

відповіді на тестові запитання, кількість яких становить 91–100 % від 

загальної суми тестів; 

«добре» – виставляється бакалавранту, який дав правильні 

відповіді на тестові запитання, кількість яких становить 71– 90 % від 

загальної суми тестів; 

«задовільно» – виставляється бакалавранту, який дав правильні 

відповіді на тестові запитання, кількість яких становить 51–70 % від 

загальної суми тестів; 

«незадовільно» – виставляється бакалавранту, який дав 

правильні відповіді на тестові запитання, кількість яких становить    

50 % від загальної суми тестів. 

Надалі викладач може перекласти дані оцінки на рейтингові 

бали відповідно до визначеного практичного заняття в системі 

контролю знань з цієї навчальної дисципліни. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ БАКАЛАВРАНТІВ  

ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

 

Під час перевірки контрольної роботи виставляються 

диференційовані оцінки за кожне запитання. Загальна оцінка за 

роботу складається як середнє арифметичне з відповідним 

округленням в ту чи іншу сторону. 

«Відмінно» виставляється при всебічному, глибокому, 

систематизованому висвітленні питання. У відповіді повинен 

реалізовуватися творчий підхід та уміння аналізувати, а також уміння 

використовувати довідникові матеріали. 
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«Добре» виставляється при достатньо повній та правильній 

відповіді на запитання. Крім цього повинно бути показано уміння 

використовувати довідкову літературу. 

«Задовільно» виставляється при правильних відповідях на 

поставлене головне питання. При цьому допущені різні непринципові 

погрішності та помилки. 

«Незадовільно» виставляєтеся при неправильній відповіді на 

поставлені питання чи в разі наявності принципових помилок у 

відповідях. 

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: опорні конспекти лекцій, 

комплексні навчально-методичні матеріали, посібники, довідники, 

наукові та періодичні видання, комп'ютерно-інформаційні схеми, 

таблиці, діаграми, кінофотодокументи, аудіоматеріали, слайди. 
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Навчальне видання 

 

Гаврилюк Юрій Миколайович 

 

 

 

ГЕОКУЛЬТУРНІ ЗАСАДИ СОЦІОЛОГІЇ 

Навчально-методичні матеріали  

для здобувачів вищої освіти першогого (бакалаврського) рівня 

 

Спеціальність – 054 «Соціологія» 
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