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1. Мета дисципліни: Метою курсу «Філософія науки та інновацій» є ознайомлення 
аспірантів з міждисціплінарним підходом, котрий активно розвивається в останні 
десятиріччя, а саме теорією самоорганізації або синергетикою (від грецької – "сумісна дія"). 
Обміркувати взаємозв'язок міждисціплінарного підходу і філософії. Визначити поняття 
парадигми, як одного з основних концепцій сучасної філософії науки. Розглянути парадигми 
самоорганізації, динамічного хаосу, складності, фракталу. Ознайомитися з практичним 
застосуванням інноваційних ідей фрактального та мультифрактального аналізу при 
дослідженні складних природних явищ. Дати сучасні філософські і загальнометодологічні 
знання в галузі науково-дослідної роботи, навчити аспірантів практично застосовувати 
сучасні філософські знання у процесі виконання власного наукового дослідження при 
розв’язанні комплексних завдань. 
 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Знати: основні поняття і ідеї філософії, основні категорії теоретичної філософії, основні 

категорії і теорії математики, специфіку пізнавального відношення і структуру 
пізнавальної діяльності. 

2. Вміти: визначати основоположні поняття математики і статистики, критично 
осмислювати проблеми математики і статистики та проблеми на межі предметних 
галузей, виокремлювати і характеризувати теоретичний/емпіричний та 
фундаментальний/прикладний виміри математики і статистики , встановлювати 
співвідношення між фізичними та математичними моделями досліджуваних об’єктів і 
явищ та їх природними аналогами. 

3. Анотація навчальної дисципліни:  
Дисципліна «Філософія науки та інновацій» належить до переліку обов’язкових 

навчальних дисциплін аспірантури (ОНД.02) і читається українською мовою на першому році 
навчання. 

Дисципліна спрямована на формування загальнометодологічної культури аспіранта і 
забезпечує розвиток критичного рефлексивного мислення. Аналізуються філософські засади 
сучасного наукового знання, наукової раціональності, наукової картини світу; класичні та 
некласичні форми епістемологічних моделей сучасного наукового дискурсу. Особлива увага 
приділяється розкриттю міждисциплінарних взаємодій характерних для сучасної науки і 
філософії. 

 
4. Завдання (навчальні цілі): набуття знань, умінь та навичок (компетентностей) на рівні 
новітніх досягнень у розумінні основних концепцій сучасної філософії науки, відповідно 
науково-освітньої кваліфікації «Доктор філософії». Зокрема, освоєння основних сучасних 
парадигм і застосування, на їх основі, інноваційних ідей при дослідженні складних 
природних явищ. Набуття відповідних програмних компетентностей за ОП:  

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1). 
2. Навички використання новітніх інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК-2). 
3. Здатність проведення самостійних досліджень на сучасному рівні (ЗК-3). 
4. Здатність до пошуку, оброблення на аналізу інформації з різних джерел (ЗК-4). 
5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК-5). 
6. Здатність працювати в міжнародному науковому просторі (ЗК-6). 
7. Здатність розробляти та управляти науковими проектами (ЗК-7). 
8. Здатність до спілкування на професійні теми з неспеціалістами у галузі статистики (ЗК-8). 
9. Здатність до застосування теоретичних знань до розв’язання прикладних задач (ЗК-9). 
10.  Здатність діяти з соціальною відповідальністю та громадянською свідомістю (ЗК-10). 
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11. Здатність оцінювати і забезпечувати належну якість власної наукової та прикладної 
роботи (ЗК-11). 
12. Здатність формулювати наукову проблему, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або 
професійної практики (ФК-1). 

13. Здатність до самостійного опрацювання та аналізу літературних джерел у галузі 
математичної та прикладної статистики (ФК-2). 

14. Здатність формулювати математико-статистичні моделі явищ реального світу (ФК-3). 
15. Здатність до вибору існуючих та створення нових методів та методик аналізу реальних 

статистичних даних відповідно до поставленої задачі (ФК-4). 
16. Здатність до оцінки ефективності методів статистичного аналізу даних за допомогою 

аналітичного дослідження та імітаційного моделювання (ФК-5). 
17. Здатність представляти та обґрунтовувати результати теоретичних та прикладних 

статистичних досліджень у формі, яка відповідає можливостям сприйняття аудиторії (ФК-
6). 

18. Здатність до алгоритмічної реалізації нових методів статистичного аналізу даних (ФК-7). 
19. Здатність до використання сучасного програмного забезпечення для прикладного 

статистичного аналізу та для дослідження якості нових статистичних алгоритмів (ФК-8). 
20. Знання специфічних особливостей процесів навчання статистичним методам та 

формування статистичного мислення (ФК-9). 
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5. Результати навчання за дисципліною: (описуються з детальною достовірністю для розробки 
заходів оцінювання) 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація∗; 4. автономність 

та відповідальність∗) 
Методи викладання і 

навчання 
Методи 

оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

  Знати:        
1.1 Ідеали науки Нового часу, їх 

співвідношення з цінностями 
техногенної цивілізації.  
Принципи етики науки.  
Філософські засади концепції науки 
Нового часу як дослідження.  

Лекція, практичні 
заняття,  
самостійна 
робота 

Активна 
робота на 
лекції, усні 
відповіді,   
екзамен 

5 

1.2 Історичні типи наукової раціональності 
науки Нового часу і глобальні наукові 
революції як способи їх зміни.   

Лекція, практичні 
заняття,  
самостійна 
робота  

Активна 
робота на 
лекції, усні 
відповіді, 
екзамен 

5  

1.3 Сучасна глобальна наукова   революція 
як становлення нелінійної науки та 
постнекласичного типу наукової 
раціональності,    
Сучасні концепції самоорганізації 
цілісних складних систем. Транс- 
дисциплінарність постнекласичних 
методологій, зокрема синергетичної.  

 
Практичні 
заняття,  
 самостійна 
робота 

екзамен 5 

1.4 Епістемологічні моделі сучасного 
наукового дискурсу. Філософські 
концепції істини, які лежать у їх основі.  

Лекція, практичні 
заняття,  
самостійна 
робота  

Активна 
робота на 
лекції, усні 
відповіді, 
екзамен 

5 

1.5 Соціологічний поворот у філософії 
науки. Акторно-мережева концепція 
Б.Латура.  

Лекція, практичні 
заняття,  
самостійна 
робота 

Активна 
робота на 
лекції, усні 
відповіді, 
екзамен  

5 

1.6 Знати загальні риси складних систем, 
що здатні до власного розвитку, 
зокрема основні математичні моделі, 
що описують самоорганізацію складних 
систем. 

Лекція,  
самостійна 
робота 

Контрольна 
робота  

5 

1.7 Знати поняття фракталу та фрактальної 
розмірності множин 

Лекція,  
самостійна 
робота 

Контрольна 
робота  

10 

  Вміти:        
2.1 Обирати ціннісні орієнтири 

дослідницької діяльності, розуміти 
співвідношення між науковими та поза 
науковими цінностями  

Практичні 
заняття,  
самостійна 
робота  

Виконання 
завдань, 
винесених на 
самостійну 
роботу, 
екзамен 

5 

http://www.philsci.univ.kiev.ua/UKR/courses/rob-pr/methodorgdobr-ivt.htm#_ftn5
http://www.philsci.univ.kiev.ua/UKR/courses/rob-pr/methodorgdobr-ivt.htm#_ftn6
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2.2 Зіставляти методологічні принципи 
різних типів наукової раціональності та 
обирати методологію, адекватну  
дослідницьким завданням, зважати на 
трансдисциплінарність методологій, 
готуючись до командної роботи з 
представниками різних дисциплін. 

Практичні 
заняття 
самостійна 
робота  

Виконання 
завдань, 
винесених на 
самостійну 
роботу, 
екзамен 

5 

2.3 Виходячи зі специфіки людино 
вимірних об’єктів постнекласичної 
науки, випрацювати власну систему 
цінностей при роботі з такими 
об’єктами, усвідомлювати свою 
дослідницьку та людську позицію.  

  
самостійна 
робота 

підготовка  
реферату, 
екзамен  

5  

2.4 Розрізняти дескриптивні та нормативні 
епістемологічні моделі сучасного 
наукового дискурсу, інтегрувати за 
потреби їх настанови на основі 
відповідних концепцій істини.  
Виробляти критичне ставлення до 
наукових текстів за допомогою досвіду 
дискурс – аналізу.  

лекція, самостійна 
робота  

підготовка  
реферату, 
екзамен 

5 

2.5 Виявляти у власній дослідницькій 
діяльності роль мережі взаємозв’язків 
як у науковій спільноті, так і у 
соціальному контексті презентації 
наукових результатів. 

 самостійна 
робота  

підготовка  
реферату, 
екзамен 

5 

2.6 Застосовувати методи дослідження 
складних сигналів 

Лекція, практичні 
заняття, 
самостійна 
робота 

Контрольна 
робота, 
екзамен 

15 

 Комунікація     
3.1 Вільне спілкування з питань, що 

стосуються сфери наукових та 
експертних знань, з колегами, 
науковою спільнотою. 
 

Дискусія під час 
практичних 
занять, питання 
до лектора  

Виступ на 
практичному 
занятті, 
екзамен 
 

5 

3.2 Використання академічної української 
мови у дискусії з про засади наукової 
діяльності,колективному обговоренні 
проблем наукової діяльності, місця 
науки в соціумі.  

Дискусія під час 
практичних 
занять,  
питання до 
лектора 

Виступ на 
практичному 
занятті, 
екзамен 
 

5 

  Автономність та відповідальність:        
4.1 Здатність працювати автономно,  

рухаючись до самовдосконалення,  
самостійна 
робота  

 підготовка  
реферату, 
екзамен 

5 

4.2 Здатність до пошуку, оброблення та 
аналізу інформації з різних джерел, 
проявляти доброчесність при 
використанні джерел інформації.   
  

самостійна 
робота 

підготовка  
реферату, 
екзамен 

5 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання  
(необов’язково для вибіркових дисциплін) 

                             Результати     навчання 
дисципліни 

 
Програмні результати  
навчання  

РН
 1

.1
 

РН
 1

.2
 

РН
 1

.3
 

РН
 1

.4
 

РН
 1

.5
 

РН
 1

.6
 

РН
 1

.7
 

РН
 2

.1
 

РН
 2

.2
 

РН
 2

.3
 

РН
 2

.4
 

РН
 2

.5
 

РН
 2

.6
 

РН
 3

.1
 

РН
 3

.2
 

РН
 4

.1
 

РН
 4

.2
 

(з опису освітньої програми)  
ПРН-З-1.Знати праці провідних зарубіжних 
вчених, наукові школи та фундаментальні праці 
у галузі дослідження, формулювати мету 
власного наукового дослідження як складову 
загально цивілізаційного процесу; 

+    + + + +  +    +  + + 

ПРН-З-2. Знати принципи фінансування 
науково-дослідної роботи та структуру 
кошторисів на її виконання, вміння підготувати 
запит на отримання фінансування, звітну 
документацію 

       +        +  

ПРН-З-3. Моніторинг наукових джерел 
інформації відносно досліджуваної проблеми. +     + + + +    + +  + + 

ПРН-З-4. Визначати методологічні принципи та 
методи наукового дослідження галузі 
інформаційних технологій в залежності від 
об’єкту і предмету, використовуючи 
міждисциплінарні підходи. 

+ + + +  + + + + +   + +  + + 

ПРН-З-5. Використовувати сучасні 
інформаційні та комунікативні технології при 
спілкуванні, обміні інформацією, зборі, аналізі, 
обробці, інтерпретації джерел; здійснювати 
публікацію джерел; 

     + + + +    + +  + + 

ПРН-З-6. Знати, розуміти і застосовувати 
математичні концепції, методи системного 
аналізу і математичного моделювання. 

+     + + + +    + +  + + 
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ПРН-У-1. Аналізувати сучасні передові  
концептуальні та методологічні знання в галузі 
науково-дослідницької та/або професійної 
діяльності і на межі предметних галузей знань 

+ + +   + + + +    + +  + + 

ПРН-У-2. Критичний аналіз, оцінка і синтез 
нових та складних ідей + + + +  + + + + + +   +  + + 

ПРН-У-3. Уміти з нових дослідницьких позицій 
формулювати загальну методологічну базу 
власного наукового дослідження, 
усвідомлювати його актуальність, мету і 
значення для розвитку інших галузей науки, 
суспільно-політичного, економічного життя; 

         +    +  + + 

ПРН-У-4. Формулювати робочі гіпотези 
досліджуваної проблеми, які мають 
розширювати і поглиблювати стан наукових 
досліджень в обраній сфері.  

     + + + + +  +  +  + + 

ПРН-У-5. Аналізувати наукові праці в галузі 
інформаційних технологій, виявляючи 
дискусійні та мало досліджені питання   

        +  + +  +  + + 

ПРН-У-6. Кваліфіковано відображати 
результати наукових досліджень у наукових 
статтях, опублікованих як у фахових 
вітчизняних виданнях, так і у виданнях, які 
входять до міжнародних наукометричних баз 

     + +       + + + + 

ПРН-У-7. Знати, розуміти і самостійно 
застосовувати методи аналізу предметної 
області, виявлення математичних потреб і збір 
даних для проектування; 

       + + +  + + +  + + 

ПРН-У-8. Оцінювати, класифікувати і 
обґрунтовувати вибір методів формування 
вимог до статистики, формулювати вимоги; 

       + + +   + +  + + 

ПРН-У-9. Аналізувати, оцінювати і вибирати 
сучасні інструментальні та обчислювальні             +    + 
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засоби, технології, алгоритмічні і програмні 
рішення для конкретної задачі в галузі 
статистики; 
ПРН-У-10. Формулювати, експериментально 
підтверджувати, обґрунтовувати і застосовувати 
на практиці нові конкурентоздатні ідеї, методи, 
технології розв’язку професійних, науково-
технічних задач, в тому числі нестандартних; 

            +    + 

ПРН-У-11. Розробляти наукові і інформаційно-
освітні ресурси для розв’язання професійних 
задач, пов’язаних з розвитком та використанням 
статистики; 

           + +    + 

ПРН-У-12. Розуміти сутність інформації, 
проводити критичну оцінку кількості і змісту 
інформації 

     +  +   + +     + 

ПРН-У-13. Демонструвати результати наукової 
роботи, писати презентації, звіти, наукові статті 
за результатами виконаної роботи. 

          + +  + +  + 

ПРН-У-14. Прогнозувати розвиток статистики 
+ + + + + + +           

ПРН-У-15. Розуміти, аналізувати, 
цілеспрямовано шукати і вибирати необхідні 
для рішення професійних наукових задач 
інформаційно-довідникові та науково-технічні 
ресурси і джерела знань з урахуванням сучасних 
досягнень науки і техніки.  

          + +     + 

ПРН-У-16. Ініціювати, організовувати та 
проводити комплексні дослідження в галузі 
науково-дослідницької та інноваційної 
діяльності, які приводять до отримання нових 
знань. 

 

       + + +  +  +  + + 
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ПРН-У-17. Вміти формувати команду 
дослідників для вирішення локальної задачі 
(формулювання дослідницької проблеми, 
робочих гіпотез, збору інформації, підготовки 
пропозицій). 
 

       + + +  +  +  + + 

ПРН-У-18. Формулювати наукову проблему з 
огляду на ціннісні орієнтири сучасного 
суспільства та стан її наукової розробки. 

       + + +  +  +  + + 

ПРН-У-19. Здійснювати процедуру 
встановлення інформаційної цінності джерел 
шляхом порівняльного аналізу з іншими 
джерелами  

       + + +  +  +   + 

ПРН-У-20. Ініціювання наукових проектів в 
галузі комп’ютерних наук та інформаційних 
систем, лідерство та повна автономність під час 
їх реалізації 

       + + +  +  + + + + 

ПРН-У-21. Демонструвати здатність діяти 
соціально відповідально та громадянсько 
свідомо і на основі етичних міркувань (мотивів). 

             + + + + 

ПРН-У-23. Оформляти результати досліджень у 
вигляді статей і доповідей на наукових 
конференціях.  

          + +  + + + + 

ПРН-У-24. Демонструвати вміння спілкуватися  
в діалоговому режимі з широкою науковою 
спільнотою та громадськістю в певній галузі 
наукової та/або професійної діяльності. 

       +    +  + +  + 

ПРН-У-25. Здатність професійно презентувати 
результати своїх досліджень на міжнародних 
наукових конференціях, семінарах, практично 
використовувати іноземну мову (в першу чергу 
- англійську) у науковій, інноваційній діяльності 
та педагогічній діяльності. 

       + + +  +  + + + + 
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ПРН-У-26. Здатність працювати в команді, мати 
навички міжособистісної взаємодії.         + + + +  +  + + 

ПРН-У-30. Вивчати, узагальнювати та 
впроваджувати в навчальний процес інновації. + + + + + + + +      +  + + 
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1. Схема формування оцінки. 
 
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 
засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 
(знання 1.1 – 1.7), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної 
підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.2); (автономність та 
відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки. 
 
7.1. Форми оцінювання здобувачів освітньо-наукового ступеня: 
- оцінювання впродовж навчального періоду: 

1. Активна робота на лекції, усні відповіді: PH1.1,РН1.2,РН1.4,РН 1.5– 10 балів/6 балів;  
2. Виступ на практичному занятті: РН3.1, РН3.2. 5 балів/3 бали; 
3. Виконання завдань, винесених на самостійну роботу: PH2.1, PH2.2 – 5 балів/3 бали; 
4. Підготовка реферату: PH2.3- РН 2.5, РН 4.1, РН 4.2 -15 балів/9 балів; 
5. Контрольна робота 1: PH1.6, PH1.7 – 15 балів/9 балів;  
6. Контрольна робота 2: PH2.6 – 10 балів/6 балів; 

- підсумкове оцінювання: екзамен. 
- максимальна кількість балів які можуть бути отримані: 40 балів;  
- результати навчання які будуть оцінюватись: PH1.1-PH1.5, PH2.1-РН2.6, РН3.1, РН3.2, 
РН4.1, РН4.2. 
- форма проведення і види завдань: усно–письмова форма. 

 
 
7.2. Організація оцінювання: 
Обов’язковим є виконання завдань, винесених на самостійну роботу, та модульних 
контрольних робіт за графіком робочої програми. 
 
Виступи на практичних заняттях оцінюються виходячи з компетентностей, 
проявлених аспірантом на основі його самостійної роботи: здатності до автономної 
роботи та вміння шукати інформацію та послуговуватися нею, а також зі здатності 
презентувати здобуті знання та проявляти комунікативну компетентність (вести 
дискусію, обстоювати власні міркування, брати участь у командній роботі).  
Реферат оцінюється, виходячи з компетентностей, проявлених аспірантом на основі 
його самостійної роботи.: здатності до автономної роботи та вміння шукати 
інформацію та послуговуватися нею. Реферат має включати план та список джерел.  
Теми рефератів дані в інформаційному додатку до програми, а також можуть бути 
сформульовані   аспірантом самостійно, виходячи з програми. Використання матеріалу 
з різних тем заохочується додатковими балами.  
Контрольна робота 1. Дослідження явища динамічного хаосу на прикладі  
конкретних математичних моделей динамічних систем. 
Контрольна робота 2. Задачі на розробку алгоритмів методів аналізу складних 
сигналів.  
 
 
У частину 1 входять теми 1 - 5, у частину 2 – теми 6 – 12, у частину 3 – теми 13 – 15. 
Обов’язковим для допуску до екзамену є виконання усіх контрольних робіт та здача 
рефератів до вказаної викладачем дати, перед початком екзаменаційної сесії, згідно 
навчального плану. Переписування чи перескладання тем не практикується. Дозволяється 
здача окремих завдань модульних тем у проміжках між написанням модульних контрольних 
робіт (наприклад, перша тема здається до здачі наступної модульної контрольної роботи у 
будь-який зручний для викладача та студента час).   
Терміни проведення форм оцінювання: 
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1. Контрольна робота: до 5 тижня навчального періоду. 
2. Контрольна робота: до 13 тижня навчального періоду. 
 
У випадку відсутності з поважних причин відпрацювання та перездачі контрольні роботи 
здійснюються у відповідності до «Положення про організацію освітнього процесу». 
 
7.3. Шкала відповідності оцінок  
 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 

 
При визначені оцінки визначальною є робота в семестрі. Після завершення 
розгляду тем проводяться письмові контрольні роботи та теоретичне опитування. 
 

8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ. ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН   
ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ Назва лекції 
Кількість годин 

Лекції Практичні Самостійна 
робота 

 
Частина 1. «Філософія науки» 

1 Тема 1. Феномен науки. 2 2 15 
2 Тема 2.  Система засад науки та історичні типи 

наукової раціональності.    2 15 

3 Тема 3. Сучасна глобальна наукова революція як 
становлення нелінійної науки та постнекласичного 
типу наукової раціональності.   

 2 15 

4 Тема 4. Епістемологічна модель сучасного 
наукового дискурсу. 2 2 14 

5 Тема 5.  Соціологічний поворот в сучасній 
філософії науки. 2 2 13 

Частина 2. «Міждисциплінарний підхід і філософія» 
1 Тема 6. Синергетика – міждисциплінарний підхід, 

котрий активно розвивається. Поняття парадигми.  
Самостійна робота: Загальні риси складних 
систем, котрі саморозвиваються. 
 

2  6 

2 Тема 7. Парадигма самоорганізації.  
Самостійна робота: парадигма диссипативных 
структур. Дослідження І.Р. Пригожина. 
 

2  8 

3 Тема 8. Парадигма складності. Самоорганізована 
критичність.  
Самостійна робота: дослідження П. Бака. Модель 

2  8 
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кучі піску.  
 

4 Тема 9. Сітьова парадигма. Криза обчислень. 
Самостійна робота: сітьові війни в минулому і 
майбутньому. 
 

2  8 

5 Тема 10. Парадигма динамічного хаосу. Нелінійні 
системи з дискретним часом.  
Самостійна робота: дослідження логістичного 
відображення.  

 

2  8 

6 Тема 11. Динамічний хаос в дисипативних 
нелінійних системах. 
Самостійна робота: дослідження системи Лоренца.  

 

2  8 

7 Тема 12. Поняття фракталу. Фрактальні розмірності 
множин.  
Самостійна робота: приклади самоподібних 
фрактальних структур. 

 

2  8 

 Контрольна робота 1    
Частина 3. «Фрактальна геометрія природи» 

1 Тема 13. Моделювання випадкових процесів з 
фрактальними властивостями. Модель 
броунівського руху. 
Самостійна робота: метод Фур'є-фільтрації. 
 

2  14 

2 Тема 14. Методи БФА і МФ-БФА дослідження 
складних сигналів.  
Самостійна робота: тестування методу МФ-БФА 
 

2  14 

3 Тема 15. Мультифрактальний аналіз складних 
сигналів біологічного походження, а саме шуму 
дихання людини та варіабельності серцевого 
ритму. 
Самостійна робота: проведення самостійного 
дослідження з використанням програми для ЕОМ. 
 

 2  14 

 Контрольна робота 2    
ВСЬОГО 24 12 168 

 
Загальний обсяг 210 годин, в тому числі: 
Лекцій – 24 години.  
Практичні – 12 годин. 
Консультації – 6 годин. 
Самостійна робота – 168 годин. 

9 Рекомендовані джерела 
Основні: 
1. Філософія науки. Підручник для аспірантів. Київ: «Київський університет», 2018. 

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

http://www.philsci.univ.kiev.ua/
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2. Добронравова І. С., Білоус Т. М., Комар О. В. Новітня філософія науки. – К., 2009. 
http://www.philsci.univ.kiev.ua 

3. Латур, Б.  (2013) Наука в действии: следуя за учеными и инженерами внутри общества 
/  [пер. с англ. К. Федоровой; науч. ред. С. Миляева]. - СПб. : Издательство 
Европейского университета в Санкт-Петербурге.  - 414  с. 

4. Степин В.С. Философия науки Общие вопросы. Учебник для аспирантов. М. 2010. 
5. Хакен Г. Синергетика. – М.: Мир, 1980. 
6. Бак П. Как работает природа: Теория самоорганизованной критичности. — М.: 

Либроком, 2013. — 276 с. (Синергетика: от прошлого к будущему, № 66). 
7. В.Т. Гринченко, В.Т. Мацыпура, А.А. Снарский. Фракталы: от удивления к рабочему 

инструменту. – Киев: Наукова думка, 2013. – 270 с. Учебное пособие. 
8. В.Т. Гринченко, В.Т. Мацыпура, А.А. Снарский. Введение в нелинейную динамику: 

Хаос и фракталы. – М.: ЛКИ, 2010. – 280 с. 
Додаткові: 
9. Добронравова І.С. Теоретична реконструкція нелінійних феноменів:   
10. епістемологічні засади та науковий дискурс. // Філософії освіти. Philosophy of 

Education №1(20)-2017  http://www.philosopheducation.com/index.php/ua  
11. Кримський C.Б. Запити філософських смислів. // Кримський С.Б. Під сигнатурою 

Софії. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008, 718с.  С.444-717.  
12. Мандельброт Б.Фрактальная геометрия природы. – Москва: Институт компьютерных 

исследований, 2002, 656 с.   
13. Морен Э. Метод. Природа природы. М.: «Прогресс – Традиция» .2005. 464с.  
14. Пайтген Х.-О., Рихтер П.Х. Красота фракталов. - М., 1993.  
15. Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. – М. 1996. 
16. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. - М., 1986. 
17. Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее. Последствия биотехнологической 

революции. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ОАО»Люкс», 2004. – 349  
18. .Хакинг Я. Представление и вмешательство. Введение в философию естественных 

наук.  - Москва: Издательство  «Логос».  1998.   
19. Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер и его критики. 

— М.: Эдиториал УРСС, 2000. 
20. The Handbook of Discourse Analysis / Edited by D.Tannen, H.E.Hamilton, and D.Schiffrin. 

— JohnWiley & Sons, Inc.,  Blackwell Publishers Ltd., 2015. Vol. I. 
21. Experimental Philosophy, Rationalism, and Naturalism. (2015) E. Fischer and J. Collins 

(eds.) - London: Routledge. 
 
22. И.В. Вовк, В.Т. Мацыпура. Моделирование механизма генерации везикулярных шумов 

дыхания // Доповіді НАН України. – 2015. – № 8. – С. 28-33.  
23.  I.V. Vovk, V.T. Grinchenko, V.T. Matsypura. The Nature of Respiration Noise and Its 

Multifractal Properties // Acoustical Physics, 2013, Vol. 59, No. 5, pp. 590-600. 
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