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Вступ 

Курс «Теорія пізнання» – основа для вивчення базової нормативної дисципліни 

студентами спеціальності «філософія». Перша частина цього курсу викладається 

в 5 семестрі в обсязі 108 годин, з них лекційних – 34 год., семінарських – 17 год. 

Форма підсумкового контролю – залік. Друга частина курсу «Теорія пізнання» 

викладається в 6 семестрі; не відображена в цій програмі.  

Мета і завдання навчального курсу «Теорія пізнання»: ознайомлення студентів 

з історією теорії пізнання, її парадигмами та основними ідеями, а також 

визначення відмінностей і зв’язків між різними філософськими концепціями 

пізнання. Головна увага приділена вивченню фундаментальних понять, ідей та 

концепцій теорії пізнання. 

Предмет навчального курсу «Теорія пізнання» становлять фундаментальні 

поняття, методологічні засади (принципи і методи) теорії пізнання, головні 

теоретико-пізнавальні парадигми, концепції та ідеї. 

Після освоєння курсу студент має знати: 

• основні поняття теорії пізнання; 

• методологічні засади (принципи і методи) теорії пізнання; 

• головні теоретико-пізнавальні парадигми, концепції та ідеї, а також 

найважливіші відомості про їхніх авторів. 

Студент має вміти: працювати з науковими джерелами, зокрема аналізувати й 

узагальнювати їхній зміст за науковими критеріями, використовувати набуті 

знання з навчального курсу «Теорії пізнання» для виконання всіх видів завдань із 

програми цього курсу, а також використовувати набуті знання під час вивчення 

інших наукових дисциплін. 

Місце у структурі фаху: нормативний курс «Теорія пізнання» – складова циклу 

професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», 
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підстава для вивчення інших філософських і суспільних дисциплін. 

Система контролю знань та умови складання заліку. Успішність навчання з 

курсу «Теорія пізнання» оцінюється за 100-бальною шкалою. 

Форми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних завдань, 

доповідей і доповнень під час семінарських занять, письмових і контрольних 

робіт, виконаних студентами вдома та під час занять. Студент може отримати за 

- письмові самостійні роботи — 10 балів; 

- контрольні роботи — 15 балів; 

- доповідь на семінарському занятті – 20 балів; 

- залік – 50 балів. 

 

За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою 

90-100 Зараховано 

75-89 Зараховано 

60-74 

59-1 

Зараховано 

Незадовільно 1-59 Не зараховано 

Якщо за результатами роботи протягом семестру студент отримує менше за 10 

балів, він не допускається до заліку і визнається таким, що не виконав усіх видів 

робіт, передбачених навчальним планом на семестр із «Теорії пізнання». 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 

теми 

                      

                          Назва теми 

              Кількість годин 

Лекції Семінари Самостійна 

робота 

 

1. Предмет і характер теорії пізнання 2   

2. Основні проблеми теорії пізнання 2 2  

3. Метафізична теорія пізнання 

(Античність) 

2   
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4. Метафізична теорія пізнання 

(Середньовіччя, початок Нового часу) 

2 2  

5. Засади психологізму 2   

6. Раціоналізм 2 2  

7. Емпіризм 1   

Контрольна робота 1 1   

 

8. Засади трансценденталізму 2 2  

9. Ідеалістична теорія пізнання 2   

10. Трансцендентально-феноменологічна 

теорія пізнання 

2 2  

11. Діалектико-матеріалістична теорія 

пізнання 

1   

Контрольна робота 2 1   

 

12. Прагматистична теорія пізнання 2 2  

13. Аналітична теорія пізнання. 2   

14. Натуралістична теорія пізнання 2 2  

15. Психофізична проблема 2   

16. Історизм і скептицизм 2 1  

17. Прагматика і трансценденталізм 1   

Контрольна робота 3 1   

Всього 34 17  

 

 

Загальний обсяг – 108 год. 

Лекції – 34 год. 
Семінари – 17 год.  

 

 

 

 

ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ 

 

Лекція 1. Предмет і характер теорії пізнання 
 

Предмет теорії пізнання. Теорія пізнання, «епістемологія» і «гносеологія». 

Історичні визначення предмета теорії пізнання. Питання різновидів знання. 

Метафізичне знання. Теоретичне і практичне знання. Розбіжності 

філософського і наукового знання, природничого і гуманітарного знання. 

Практичне знання: етичне знання чи повсякденне знання? Розбіжність 

предметів теорії пізнання, філософії науки, філософії ментальності (philosophy 

of mind). Сучасне розуміння предметів філософії та теорії пізнання. 
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Лекція 2. Основні проблеми теорії пізнання 

 

Демаркація знання. Знання і незнання. Хиба, брак знання, гадка й вірування. 

Принцип надсумарності (ціле більше за сукупність своїх частин) як принципи 

системного ефекту («емерджентності») і феномена. Приклад розв’язання 

психофізичної проблеми на підставі принципу системного ефекту (Дж. Серль). 

Принцип онто-гносеологічної відповідності (міра пізнаванності предмета є 

мірою його буття). Зв’язок принципу онто-гносеологічної відповідності з 

принципом диференціації буття, визначенням онтологічного статусу царин 

свідомості (суб’ктивності), інтерсуб’єктивності (суспільство) і природи 

(об’єктивність). Несумісність наукової свідомості із визнанням царини 

духовного (вічного) буття. 

Сучасний підхід до зв’язку обґрунтування знання з практичністю знання. 

Феномени як даності повсякденного світу, їхня роль у подоланні кризи науки. 

Конструктивістичне і рецептивістичне розуміння природи пізнання. 

Скептицизм. 

 

Семінарське заняття 1 

 

1. Чи відрізняється поняття інформації від поняття знання?  

2. Які існують різновиди знання? 

3. У чому особливість філософського пізнання? 

4. Як і коли в історії філософії виникла ідея «теорії пізнання»? 

 

Література 

 

 Гильдебранд Д. фон. Что такое философия? – СПб.: Алетейя, 1997. – С. 21–

91. 

 Лекторский В.С. Субъект, объект, познание. – М.: Наука, 1980. – С. 3–13. 

 Лекторский В.С. Эпистемология классическая и неклассическая. – М., 

2001. – С. 39–51. 

 Рассел Б. Человеческое познание: его сфера и границы. – М.: Республика, 

2000. – С. 362–371. 

 Рорти Р. Философия и зеркало природы. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. 

ун-та, 1997. – С. 97–102. 

 

Додаткова література 

 

 Богачов А. Герменевтичний підхід у філософії / Філософська думка. – 

№ 5. – К., 2013. – С. 41–50. 

  Богачов А. Досвід і сенс. – К., 2011. – С. 19–29. 

 Микешина Л.А. Философия познания. – М., 2002. – С. 27–78. 

 Полани М. Личностное знание. – М.: Прогрес, 1985. – С. 82–151. 

 Серл Дж. Открывая сознание заново. – М.: Идея-Пресс, 2002. 
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 The Blackwell Guide to Epistemology / Ed. by J. Greco, E. Sosa. – Blackwell 

Publishing Ltd., 1999. 

 

Лекція 3. Метафізична теорія пізнання (Античність) 

  

Парадигми об’єктивізму, суб’єктивізму та інтерсуб’єктивізму в історії філософії. 

Об’єктивістична настанова античної метафізики. Істина і спосіб буття того, хто 

пізнає. Істину не відкривають чи створюють, в істині перебувають. 

Споглядання і теорія. Стосунок математики і філософії. Онтологічний статус 

числа. Проблема пізнаваності руху. Апорії Зенона. Платона теорія ідей. 

Інтелектуальне знання: мислення (noesis) і глузд (dianoia). Чуттєве знання: віра 

(pistis) і подібність (eikasia). Походження хиба за Платоном. Аристотелівська 

концепція досвіду й наукової аксіоматики. Аристотелівське поняття 

розсудливості (phronesis) як різновиду пізнання. Софістика і скептицизм за 

Античності. 

 

Лекція 4. Метафізична теорія пізнання (Середньовіччя, початок Нового часу) 
 

Нова демаркація знання за доби Середньовіччя. Знання і віра. Онтологічний доказ 

буття Бога (за Ансельмом Кентерберійським). Як стосується цей доказ до того, що 

ми можемо знати? Принцип первинності найдосконалішого: наслідок не може 

бути досконалішим за свою причину. Принцип первинності досконалого і 

принцип еволюції. Значення еволюційного принципу для сучасної теорії пізнання. 

Питання пізнаванності найзагальнішого як вічного. Проблема стосунку 

загального і окремого як проблема досвідного і недосвідного пізнання. Поняття 

універсалій. Реалізм, концептуалізм і номіналізм. Традиція номіналізму та 

початок експериментальної науки. Руйнація символічної картини світу і 

виникнення сучасної наукової свідомості. Обґрунтування самодостатньої 

суб’єктивності. Виникнення суб’єктивістичної настанови й криза метафізики. 

 

Семінарське заняття 2 

 

1. Зміст апорій Зенона, спроби їхнього розв’язання. 

2. У чому розбіжність ставлення номіналізму, концептуалізму й реалізму до 

розуміння природи знання? 

3. Особливості наукового світогляду, що з’явився на початку Нового часу та 

вможливив сучасну теоретико-пізнавальну рефлексію? 

 

Література 

 

 Асмус В.Ф. Античная философия. – М.: Высшая школа, 1976. – С. 48–56. 

 Гегель Г.В.Ф. Лекции про истории философии. –  Кн.1 –  СПб.: Наука, 1993. – 

С. 271–286. 

 Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум. – М., 2003. – 

С. 93–99, 139–249. 
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 Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология // 

Вопросы философии. –№7. – М., 1992.  

 Койре А. Заметки о парадоксах Зенона // Койре. А. Очерки истории 

философской мысли. – М.: Прогресс, 1985. – С. 27–50. 

 

Додаткова література 

 

 Асмус В.Ф. Античная философия. – М.: Высшая школа, 1976. – С. 184–233, 

266–361, 404–422, 501–502. 

 Ахутин А.В. Понятие «природа» в античности и в Новое время. – М., 1988. 

 Богомолов А.С. Античная философия. – М., 1985. – С. 137–236, 294–309. 

 Виндельбанд В. Платон. – К., 1993. 

 Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум. – М., 2003. – 

С. 30–138. 

 Койре А. От замкнутого мира к бесконечной вселенной. – М., 2001. 

 Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении. – М., 

1989. 

 Рассел Б. История западной философии. – Ростов н/Д: Феникс, 1995. – С. 597–

614 (Философия Нового времени. Ч.1, гл. VI). 

 Соколов В.В. Средневековая философия. – М.: Высшая школа, 1979. – С. 134–

144, 162–165, 177–181, 354–358, 407–414. 

 Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М., 

1991. – С. 490–502. 

 Routledge Philosophy Guidebook to Aristotle and the Metaphysics / V. Politis. – 

Taylor & Francis Group, 2005. 

 The Blackwell Guide to Ancient Philosophy / Ed. by Ch. Shields. – Blackwell 

Publishing Ltd., 2003. 

 

Лекція 5. Засади психологізму 

 

Психологізм (менталізм) – головна риса теоретико-пізнавальних концепцій XVII–

XVIII ст. Психіка (ментальність, mind) як «внутрішній простір» і темпоральна, 

імматеріальна реальність. Новочасний принцип об’єктивності та поняття 

об’єктивної реальності. Парадигма суб’єктивізму як обґрунтування об’єктивного 

знання в суб’єктивності (психіці). 

Припущення психологізму: 1) дуалізм психіки й протяжної реальності, 2) знання 

як репрезентація (рецепція) реальності, 3) існування першоелемента знання. 

Обґрунтування знання через дослідження генези знання. Метод як контрольоване 

породження знання. Відокремлення станів пізнання від інших станів психіки 

(уява, сновидіння, вірування, біль тощо). Джерела пізнавальних помилок. 

Психологізм як теоретико-пізнавальний фундаменталізм. 

Свідомість і несвідоме як частини психіки (ментальності). Суперечність 

психологізму. Сучасна філософія ментальності (philosophy of mind) як розділ 

теорії пізнання. 
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Лекція 6. Раціоналізм 
 

Р. Декарт – засновник теоретико-пізнавального раціоналізму. Суб’єктивність (Я) і 

достовірність знання. Ідеї вроджені і винайдені. Предмет пізнання за умови 

дуалізму протяжної реальності (res extensa) і суб’єкта пізнання (res cogitans). 

Раціоналістичне усунення тілесного й емпіричного з психіки та пізнання. 

Істина факту та істина розуму. Дедуктивний метод пізнання. Чи долає монізм 

Б. Спінози дуалізм Р. Декарта? Етичне знання за Декартом і Спінозою. Ляйбніцеві 

монадологія, теодицея та проект універсальної мови (lingua characteristica 

universalis). 

Раціоналізм як теоретико-пізнавальний фундаменталізм. Картезіанська основа 

новочасного скептицизму. Суперечність психологістичного раціоналізму загалом 

і картезіанського дуалізму зокрема.  

 

Семінарське заняття 3 

 

1. Засади психологізму в теорії пізнання. 

2. Що психологісти вважають вихідним елементом знання? Чому вони так 

уважають? 

3. Яке співвідношення в раціоналізмі понять методу, походження і 

обґрунтування знання? 

4. Яке значення для раціоналізму має поняття «вродженні ідеї»? Чи можна 

побудувати раціоналістичну концепцію пізнання без цього поняття? 

 

Література 

 

 Гуссерль Э. Философия как строгая наука // Философия как строгая наука. – 

Новочеркасск: Сагуна, 1994. – С. 133–158. 

 Декарт Р. Рассуждения о методе, чтобы верно направлять свой разум и 

отыскивать истину в науках // Декарт Р. Соч.: В 2-х т. – Т.1. – М.: Мысль, 

1989. 

 Рассел Б. История западной философии. – Ростов н/Д: Феникс, 1995. – С. 632–

675. 

 Хесле В. Гении философии Нового времени. – М.: Наука, 1992. – С. 12–35. 

 

Додаткова література 

 

 Асмус В.Ф. Декарт. – М., 1956. 

 Богачов А.Л. До історії поняття досвіду // Гілея: науковий вісник. Збірка 

наукових праць. – Вип. 79. – К., 2013. – С. 176–178. 

 Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум. – М., 2003. – 

С. 250–294. 

 Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу XVII-XVIII ст. – К.: Либідь, 1998. – 
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С. 35–54, 176–182. 

 Лекторский В.С. Субъект, объект, познание. – М.: Наука, 1980. – С. 21–41, 56–

72. 

 Лекторский В.С. Эпистемология классическая и неклассическая. – М., 2001. – 

С. 115–136. 

 Нарский И.С. Западно-европейская философия XVII века. – М., 1974. – С. 78–

110, 234–245, 282–302. 

 Рорти Р. Философия и зеркало природы. – Новосибирск, 1997. – С. 13–51 (ч. 1, 

гл. 1), 52–94 (ч.1, гл. 2). 

 The Blackwell Guide to Descartes’ Meditations / Ed. by S. Gaukroger. – Blackwell 

Publishing Ltd, 2006.  

 

Лекція 7. Емпіризм 

 

Дж. Лок – засновник теоретико-пізнавального емпіризму і критик раціоналізму. 

Сенсуалізм: походження всього знання з чуттєвого досвіду. Перцепції – 

першоелементи знання; атомістичний погляд на досвід. Індукція як метод 

отримання загального знання.  

Емпіристична концепція ідей. Абстрагування як головна операція думки. 

Пізнання як механістичне комбінування досвідного матеріалу. Теоретико-

пізнавальний номіналізм: загальні ідеї є «іменами імен» (Т. Гобс).  

Скептицизм Д. Г’юма, критика поняття достовірності причинового (кавзального) 

зв’язку та індуктивного пізнання. Критика Дж. Берклі концептуалізму в теорії 

пізнання. Позитивістична теорія пізнання як різновид емпіризму. Суперечливість 

емпіризму. 

 

Лекція 8. Засади трансценденталізму 

 

І. Кант – засновник теоретико-пізнавального трансценденталізму. Стосунок 

трансценденталізму й конструктивізму в теорії пізнання. Принципове розрізнення 

генези й обґрунтування знання, форми і змісту, факту і цінності. Умови 

можливості досвідного знання. Синтетичні й аналітичні, апріорні й апостеріорні 

судження. 

Критерій істинності синтетичних апріорних суджень і розрізнення теоретичного і 

практичного знання. Значення синтетичних апріорних суджень для обґрунтування 

природничого, морального й естетичного знання. Питання можливості 

метафізичного знання. Ставлення кантіанського й неокантіанського 

трансценденталізму до суджень смаку, гуманітарного, морального й 

особистісного знання. «Критика розуму» як нерефлексивний трансценденталізм. 

Суперечність теоретико-пізнавального трансценденталізму І. Канта. 

 

Семінарське заняття 4 

 

1. Наскільки є обґрунтованою Локова критика «вроджених ідей»? 
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2. Як Дж. Лок розуміє природу досвіду й утворення загальних понять? 

3. Зміст Г’юмової критики пізнавального принципу кавзальності. Розуміння 

кавзальності у фізиці. 

4. У чому суть кантівського проекту обґрунтування знання? 

5. Чи обґрунтовує себе кантівська «критика розуму»? 

 

Література 

 

 Кант И. Критика чистого разума. – М.: Мысль, 1994. – С.7–77, 120–128, 215–

239, 420–498. 

 Локк Дж. Опыт о человеческом разумении // Локк Дж. Соч.: В 3-х т. – М.: 

Мысль, 1985. – Т.1: С. 91–181; Т.2: С. 3–128. 

 Мамчур Е.А. Причинность и рационализм // Причинность и телеологизм в 

современной естественнонаучной парадигме. – М., 2002. – С. 5–21. 

 Рассел Б. История западной философии. – Ростов н/Д: Феникс, 1995. – С.684–

698, С.745–762. 

 Реферат статьи Куна Т. «Концепции причинности в развитии физики» // 

Причинность и телеологизм в современной естественнонаучной парадигме. – 

М., 2002. – С. 51–58. 

 Юм Д. Исследование о человеческом познании // Юм Д.Соч.: В 2-х т. –Т.2. – 

М.: Мысль, 1996. – С. 21–68. 

 

Додаткова література 

 

 Асмус В.Ф. Иммануил Кант. – М., 1973. 

 Богачов А.Л. Як відповісти на головне питання інтеліґенції? // Філософська 

думка. – К., 2014. – № 2. – С. 77–89. 

 Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум. – М., 2003. – 

С. 310–454, 493–521. 

 Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу XVII–XVIII ст. – К.: Либідь, 1998. – 

С. 188–204, 233–237, 317–336. 

 Кассирер Э. Жизнь и учение Канта. – СПб., 1997. 

 Лекторский В.С. Субъект, объект, познание. – М.: Наука, 1980. – С.93–102. 

 Рассел Б. История западной философии. – Ростов н/Д: Феникс, 1995. – С. 684–

698, 725–762. 

 Рорти Р. Философия и зеркало природы. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-

та, 1997. – С. 103–121. 

 Хесле В. Гении философии Нового времени. – М.: Наука, 1992. – С. 70–102. 

 Шиллер Ф. Ультраготический Кант // Шиллер Ф. Наши человеческие 

истины. – М., 2003. 

 Routledge Philosophy Guidebook to Locke on Human Understanding / E.J. Lowe. – 

Taylor & Francis Group, 2002. 

 Routledge Philosophy Guidebook to Hume on Knowledge / H. W. Noonan. –

Taylor & Francis Group, 2003. 
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 Routledge Philosophy Guidebook to Kant on Judgment / R. Wicks. – Taylor & 

Francis Group, 2007. 

 Routledge Philosophy Guidebook to Kant and the Critique of Pure Reason / 

S. Gardner. – Taylor & Francis Group, 2003. 

 The Blackwell Guide to Kant’s ethics / Ed. by Th. E. Hill, Jr. – Blackwell 

Publishing Ltd, 2009. 

 

Лекція 9. Ідеалістична теорія пізнання 

 

Ґ. Фіхте – засновник рефлексивного трансценденталізму, або ідеалістичної 

філософії свідомості. Ґ.В.Ф. Геґель – творець ідеалістичної системи, що 

спирається на принцип онто-гносеологічної відповідності. Рефлексія 

(самосвідомість) – фундаментальна структура буття, спекулятивної логіки й 

пізнання. Принцип рефлексії та раціоналістичне уявлення про самодостатнього і 

субстанційного суб’єкта як дух. Стосунок духу, свідомості й матерії з погляду 

суб’єктивного і об’єктивного ідеалізму. 

Поняття неґативності досвіду. Когерентність системи та істина. Теоретико-

пізнавальний антифундаменталізм Ґ.В.Ф. Геґеля. Ідеалістичне обґрунтування 

метафізично-спекулятивного пізнання. Спекулятивна дедукція як метод 

синтетично-апріорного пізнання. Геґелівське обґрунтування природничого 

знання. Геґелівське обґрунтування історичного знання та матеріальної (змістової) 

етики. Суперечність ідеалістичної теорії пізнання. 

 

Лекція 10. Трансцендентально-феноменологічна теорія пізнання 

 

Е. Гусерль – засновник трансцендентальної феноменології. Обґрунтування знання 

і дескрипція феноменів. Принцип інтенційності свідомості. Гусерлівська критика 

психологізму та історизму в теорії пізнання. Метод редукції. Гусерлівська 

критика атомістичної концепції досвіду. Досвідна даність сутності. 

Феноменологічне розуміння джерела пізнавальних помилок. 

Походження наукового знання. Не-наукове знання і життєсвіт. Феноменологічна 

ідея обґрунтування логіки та інших наук.Парадокс суб’єктивізму: стосунок 

емпіричної і трансцендентальної свідомості. 

Поняття первинного (фундаментального) досвіду як повсякденного знання 

(В. Дильтай, М. Гайдеґер). Феномени як даності царини повсякденності, або 

даності буття-у-світі. Буття-у-світі як сфера співданості суб’єктивної, об’єктивної 

та інтерсуб’єктивної царин буття. Не атомарність, а феноменальність первинного 

досвіду. Проекти феноменологічного обґрунтування етичного й політичного 

знання. Феноменологія цінностей. Матеріальна етика М. Шелера. Суперечність 

гусерлівського трансценденталізму. 

 

Семінарське заняття 5 

 

1. Теоретичні підвалини пізнавального оптимізму Ґ.В.Ф. Геґеля. 
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2. Геґелівський теоретико-пізнавальний антифундаменталізм. Підстави його 

критики. 

3. Засади трансцендентальної феноменології. Проект феноменологічного 

обґрунтування знання. 

4. Поняття досвіду за Е. Гусерлем. Як можна зіставити емпіристичну і 

феноменологічну концепції досвіду? 

5. Чи є трансцендентальна феноменологія теоретико-пізнавальним 

фундаменталізмом? 

 

Література 

 

 Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. – СПб., 1992. – С. 1–50. 

 Гегель Г.В.Ф. Наука логики. – Т. 1. – М., 1970. – С. 75–119. 

 Гуссерль Э. Феноменология // Логос. – №1. – М.: Логос, 1991.  

 Рокмор Т. Гегелевская циркулярная эпистемология как антифундаментализм // 

Историко-философский ежегодник’91. – М.: Наука, 1991. 

 Шелер М. Феноменология и теория познания // Шелер М. Избр. 

произведения. – М.: Гнозис, 1994. 

 Шелер М. Формализм в этике и материальная этика ценностей // Шелер М. 

Избр. произведения. – М.: Гнозис, 1994. 

 

Додаткова література  
 

 Богачов А.Л. Блага цивілізації // Філософська думка. – № 1. – К., 2014. – С. 43–

50. 

 Вухтерль К. Феноменологический метод // Феноменологія і філософський 

метод. Щорічник Українського феноменологічного товариства. – К.: Тандем, 

2000. 

 Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум. – М., 2003. – 

С. 455–492. 

 Ингарден Р. Введение в феноменологию Эдмунда Гуссерля. – М., 1999. 

 Мотрошилова Н.В. Гуссерль и Кант. Проблема «трансцендентальной 

философии» // Мотрошилова Н.В. Работы разных лет: избранные статьи и 

эссе. – М., 2005. – С. 221–265. 

 Райнах А. О феноменологии // Логос. – №1 (11). – М.: Дом интеллектуальной 

книги, 1999. 

 Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени. – Томск: «Водолей», 

1998. – С. 7–141 (Введение и Подготовительная часть). 

 Хесле В. Гении философии Нового времени. – М.: Наука, 1992. – С. 137–171. 

 Эмбри Л. Рефлексивный анализ. Первоначальное введение в 

феноменологию. – М.: «Три квадрата», 2005. 

 Antifoundationalism Old and New / Ed. by T. Rockmore, B.J. Singer. – 

Philadelphia: Temple University Press, 1992. 

 Encyclopedia of Phenomenology / Ed. by L. Embree and others. – Dordrecht: 
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Springer Science+Business Media, 1997. 

 Rockmore T. Cognition. An Introduction to Hegel’s Phenomenology of Spirit. – 

University of California Press, 1997. 

 Rockmore T. On Constructivist Epistemology. – Rowman & Littlefield Publisher, 

2005. 

 Rose D.E. Hegel’s Philosophy of Right. A Reader’s Guide. – Continuum 

International Publishing Group, 2007. 

 Taylor Ch. Hegel. – Cambridge University Press, 1975. 

 The Blackwell Guide to Hegel’s Phenomenology of Spirit / Ed. by K.R. Westphal. – 

Blackwell Publishing Ltd., 2009. 

 

Лекція 11. Діалектико-матеріалістична теорія пізнання  

 

Стосунок діалектично-матеріалістичної онтології і метафізики. Матеріалістичний 

монізм. Метафізичні упередження марксистської теорії пізнання. Матерія як 

субстанція, «відображення» як сутнісна риса всіх «форм руху матерії».  

Теза К. Маркса про класовий характер пізнання. Діалектика достовірності знання. 

Історична телеологія (історіософія) як горизонт марксистської соціології знання. 

Проблема достовірності історичної мети (комунізму): змішування нормативної та 

емпіричної інстанції. «Діалектичне зняття» вимірів походження та обґрунтування 

знання. Практика як критерій істини. 

Статус філософського знання і діалектичного методу в марксизмі. Стосунок 

діалектичної логіки й наукових методів. Наука і світогляд. Суперечність 

марксистської теорії пізнання. 

 

Лекція 12. Прагматистична теорія пізнання 

 

Прагматизм і нова теорія досвіду. Ч.С. Пірс – засновник прагматизму. Принцип 

тотожності досвіду й реальності. Недовершеність досвіду і плюралістичність 

реальності. Заперечення істини як репрезентації та відповідності реальності. 

Зв’язок істини з інтересами і цілями адоптації. 

Знання як інструменти розв’язання життєвих проблем. Ф. Ніцше і Р. Рорті: істину 

не відкривають, а створюють. Заперечення психологізму старого прагматизму. 

Критика проекту «теорії пізнання» як такого, що будується на хибних опозиціях 

синтетичного і аналітичного, випадковості і необхідності, поняттєвої єдності і 

чуттєвої множинності, концепції і перцепції, спонтанності і даності, 

обґрунтування і розмови. Мовна комунікація як умова інтерсуб’єктивності 

пізнання. Суперечності прагматизму. 

 

Семінарське заняття 6 

 

1. Засади марксистської теорії пізнання. 

2. Діалектичний метод історичного матеріалізму. Зв’язок діалектики й наукових 

методів згідно з марксизмом.  
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3.  Засади теорії пізнання прагматизму. 

4.  Прагматистична концепція істини. У чому відмінність концепцій істини 

В. Джеймса і Р. Рорті? 

 

Література 

 

 Джемс В. Прагматизм // В. Джемс. Прагматизм. – К., 1995. С. 4–149. 

 Ильенков Э.В. Диалектическая логика. – М.: Политиздат, 1984. – С. 12–148, 

164–206. 

 Ильенков Э.В. Философия и культура. – М., 1991. – С. 294–307. 

 Лекторский В.С. Субъект, объект, познание. – М.: Наука, 1980. – С. 135–307. 

 Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. – Т. 3. – 

С. 1–4. 

 Пирс Ч.С. Что такое прагматизм // Пирс Ч.С. Избранные произведения. – М., 

2000. – С. 296–321. 

 Пирс Ч.С. Закрепление верования // Пирс Ч.С. Избранные произведения. – 

М., 2000. – С. 234–265.  

 Пирс Ч.С. Как сделать наши идеи ясными // Пирс Ч.С. Избранные 

произведения. – М., 2000. – С. 266–295. 

 Рорти Р. Релятивизм: найденное и сделанное // Философский прагматизм 

Ричарда Рорти и российский контекст. – М., 1997. 

 Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // 

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. – Т. 21. – C. 269–317. 

 

Додаткова література 

 

 Алексеев П.В., Панин А.В. Диалектический материализм (Общие 

теоретические принципы): Учебное пособие. – М., 1987. 

 Апель К.-О. От Канта к Пирсу: семиотическая трансформация 

трансцендентальной логики // Апель К.-О. Трансформация философии. – М., 

2001. – С. 171–192. 

 Асмус В.Ф. Алогизм Уильяма Джемса // Асмус В.Ф. Историко-философские 

этюды. – М., 1984. – С. 262–300. 

 Богачов А.Л. Діалектика і метафізика (Геґель vs Маркс) // Вісник КНУТШ. 

Філософія. Політологія. – Вип. 113. – К., 2013. – С. 37–40. 

 Джемс У. Поток сознания // Джемс У. Психология. М.: Педагогика, 1991, 

С. 56–80. 

 Диалектика процесса познания. – М.: МГУ, 1985. 

 Диалектическая логика. – М.: МГУ, 1986. 

 Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.И. О диалектическом и историческом 

материализме / Сборник извлечений из работ. – М.: Политиздат, 1984.  

 Сартр Ж.П. Проблемы метода. – М., 1994. 

 Хесле В. Гении философии Нового времени. – М.: Наука, 1992. – С. 93, 147–
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148. 

 Rockmore T. Fichte, Marx and the German Philosophical Tradition. – Southern 

Illinois University Press, 1980. 

 Rockmore T. Marx after Marxism. – Blackwell Publishers Ltd, 2002. 

 

Лекція 13. Аналітична теорія пізнання 

 

Філософія мови як розділ теорії пізнання. Логічний емпіризм – спроба 

обґрунтування науки як єдиного достовірного знання. Погляд на пізнання 

представників Віденського кола та раннього Л. Вітґенштайна. Заперечення 

метафізичного знання.  

Принцип верифікації. Ідея строгої (штучної) мови. Антипсихологізм як відмова 

від розгляду походження знання і суб’єкта пізнання. Знання як система суджень. 

Епістемологічний фундаменталізм і проблема атомарних (базових, протокольних) 

суджень як першоелементу знання. Стосунок суджень і досвіду.  

Питання обґрунтування нормативності логіки, етики й теорії науки. Б. Расел: 

логіка як сутність філософії. Змішування семантичних концепцій Ґ. Фреґе й 

Л. Вітґенштайна з епістемологічними концепціями. Суперечність аналітичної 

теорії пізнання.  

 

Лекція 14. Натуралістична теорія пізнання  
 

Філософія природознавства (philosophy of science) як розділ теорії пізнання. 

Натуралізм як редукція норм до фактів (значущості до генези). К. Попер – критик 

індуктивного методу в науці та засновник еволюціоністичної теорії пізнання. 

Демаркація знання на підставі принципу фальсифікації. Логіка соціальних наук за 

К. Попером.  

Проблема аподиктичних істин (за В. Селарсом і В.В.О Квайном). Голізм і 

біхевіоризм В. Селарса і В.В.О. Квайна: обґрунтування є питанням соціальної 

поведінки. Проблема співмірності суджень і перекладу. Квайнове заперечення 

різниці між філософією і наукою, заміна філософії наукою. Теорія пізнання на 

засадах нейробіології. Поняття автопоезиса. Пізнання як умова організації живих 

систем. Суперечності натуралізму. 

 

Семінарське заняття 7 

 

1. Як можна зіставити основні ідеї “Логіко-філософського трактату” 

Л. Віттґенштайна з проблемами теорії пізнання? 

2. Відмінність знання від псевдознання за К. Попером. Поперова трактовка 

філософського, соціального й гуманітарного знання. 

3. Чи можна верифікувати принцип верифікації? Чи можна визначити науковий 

статус теорії до того, як вона насправді фальсифікована?  

 

Література 
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Додаткова література 
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С. 69–89. 

 Куайн У.В.О. Две догмы эмпиризма // Куайн У.В.О. Слово и объект. – М., 

2000. – С. 342–367. 

 Куайн У.В.О. Натурализованная эпистемология // Куайн У.В.О. Слово и 
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 Матурана У.Р., Варела Ф.Х. Древо познания. Биологические корни 

человеческого понимания. – М., 2001 

 Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. – М., 1998. – 

С. 46–83. 

 Патнем Х. Чому розум не може бути натуралізований? // Після філософії: 

кінець чи трансформація? – К., 2000. – С. 189–213. 

 Поппер К. Знание и психофизическая проблема: В защиту взаимодействия. – 

М.: Издательство ЛКИ, 2008. 

 Поппер К. Логика и рост научного знания. – М.: Прогресс, 1983. 

 Поппер К. Нищета историцизма. – М., 1993. 

 Поппер К. Что такое диалектика? // Вопросы философии. – М, 1995. – №1. – С. 

118–138. 

 Хахлвег К., Хукер К. Эволюционная эпистемология и философия науки // 

Современная философия науки: знання, рациональность, ценности в трудах 

мыслителей Запада: Учебная хрестоматия. – М., 1996. – С. 158–198. 

 The Blackwell Guide to the Philosophy of Science / Ed. by P. Machamer, 

M. Silberstein. – Blackwell Publishers Ltd, 2002. 

 The Blackwell Guide to the Philosophy of the Social Sciences / Ed. by S.P. Turner, 

P.A. Roth. – Blackwell Publishers Ltd, 2003. 

  

Лекція 15. Психофізична проблема  

 

Філософія ментальності як розділ теорії пізнання. Сучасні підходи до проблеми 

стосунку психіки й тіла. Ґрадація способів існування замість дуалізму свідомості 

й дійсності. Різновиди психіки. Відмінність між людським тілом і фізичним 

об’єктом. Несвідоме як компонент ментальності. Несвідоме як поведінковий 
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автоматизм, біологічні програми. Поняття фонового знання, надактуального 

знання, особистісного знання, мовних упереджень і телеології культури. 

Основні підходи до розв’язання психофізичної проблеми. Зв’язок між знанням і 

тілом. Історичні варіанти розв’язання психофізичної проблеми (за С. Пристом). 

Проблема інтерсуб’єктивності як проблема «свідомості іншої особи». 

 

Лекція 16. Історизм і скептицизм 

 

Пізнання в аспекті соціальної філософії. Наука як зміст людських дій. Головна 

теоретико-пізнавальна теза історизму: змінюваність стандартів істинності та 

пізнання. Обґрунтування знання як узгодження з тим, що вже визнано (наявні 

переконання і соціальні практики). Генеалогія (археологія) знання за М. Фуко. 

Поняття епістеми. Дискурс та істина. Герменевтика суб’єкта і теорія пізнання. 

Критика позитивістичної методології з боку П. Феєрабенда. Плюралізм знання. 

Феєрабендове заперечення демаркації науки й міфу.  

Концепція історичної динаміки знання Т. Куна. Наука як діяльність наукових 

співтовариств. Поняття парадигм як змінюваних стандартів раціональності. 

Заперечення теоретично нейтральної мови спостереження. Поняття наукових 

теорій як історичних мов. Чи веде теоретико-пізнавальний історизм до 

суперечливого скептицизму? 

 

Семінарське заняття 8 

 

1. Варіанти розв’язання психофізичної проблеми згідно із С. Пристом. 

2. Основні ідеї М. Фуко щодо генеалогії знання. Чи можна поширити ці ідеї на 

всю історію європейського знання? 

3. Теоретичний зміст «методологічного анархізму» П. Феєрабенда. Чи не 

суперечить «методологічний анархізм» сам собі? 

4. Основні ідеї Т. Куна щодо історичного процесу пізнання. 

 

Література 

 

 Кун Т. Структура наукових революцій. – К., 2001. 

 Прист С. Теории сознания. – М., 2000. 

 Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. – М., 1986. 

 Фуко М. Археология знания. – К., 1996.  

 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – СПб, 1994. – 

С. 325–404. 

 

Додаткова література 

 

 Кун Т. Объективные, ценностные суждения и выбор теории // Современная 
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 Монсон П. Современная западня социология. – СПб., 1992. – С. 345–373. 

 Сокулер З.А. Знание и власть: наука в обществе модерна. – СПб., 2001. – 

С. 58–82. 

 Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. 

Работы разных лет. – М., 1996. 
 

 

Лекція 17. Прагматика і трансценденталізм  

 

Пізнання в аспекті комунікативної філософії. Парадигма інтерсуб’єтивності в 

сучасній філософії. К.-О. Апель – реформатор трансцендентальної філософії. 

Апріорне обґрунтування мовної практики. Критика трансцендентальної філософії 

свідомості з позиції комунікативної парадигми. Трансцендентально-прагматичний 

метод. Типи раціональності. Раціональність комунікативного досвіду. 

Ю. Габермас про пізнання і інтерес. Габермасове розуміння стосунку істини і 

норми. Суть критичної настанови в пізнанні. Значення двоступневості суспільства 

(система і життєсвіт) для обґрунтування знання. Комунікативний розум і 

арґументація. 

 

Семінарське заняття 9 

 

1. Теорія типів раціональності К.-О. Апеля. Проект обґрунтування знання за 

Апелем. 

2. Як обґрунтовує знання Ю. Габермас? 

 

Література 

 

 Апель К.-О. Проблема філософського обґрунтування у світлі 

трансцендентальної прагматики мови // Після філософії: кінець чи 

трансформація? – К., 2000. – С. 214–256. 

 Апель К.-О. Язык и истина в современной ситуации философии // Апель К.-

О. Трасформация философии. – М., 2001. – С. 33–60. 

 Габермас Ю. Дії, мовленнєві акти, мовленнєві інтеракції та життєвий світ // 

Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. Підручник. – К., 

1999. – С. 287–324. 

 Габермас Ю. Філософський дискурс Модерну. – К., 2001. – С. 132–158. 

 Гьосле В. Трансцендентальна прагматика як фіхтеанство інтерсуб’єктивності 

// Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. Підручник. – К., 

1999. – С. 455–478.  
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2000. – С. 7–52. 
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ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Чи відрізняється поняття інформації від поняття знання? 

2. Які можна визначити різновиди знання? 

3. У чому полягає особливість філософського пізнання? 

4. Як і коли в історії європейської філософії сформувалася ідея «теорії 

пізнання»? 

5. Який зміст апорій Зенона? Які знаємо спроби їхнього розв’язання? 

6. У чому полягає теоретико-пізнавальне значення апорій Зенона? 

7. У чому розбіжність у ставленні номіналізму, концептуалізму й реалізму до 

природи знання? 

8. Якими є особливості наукового світогляду, котрі з’явилися на початку 

Нового часу й зокрема уможливили теоретико-пізнавальну рефлексію? 

9. Засади психологізму в теорії пізнання? 

10. Що в новоєвропейському психологізмі вважали вихідним елементом знання? 

Чому так вважали? 

11. У чому полягає Локова критика поняття «вроджені ідеї»? 

12. Як Дж. Лок розуміє природу пізнавального досвіду? 

13. Зміст Г’юмової критики індуктивного пізнання та поняття кавзальності. 

14. У чому суть кантівського проекту обґрунтування знання? 

15. Чи обґрунтовує себе кантівська «критика розуму»? 

16. Теоретичні підвалини пізнавального оптимізму Ґ.В.Ф. Геґеля.  

17. Геґелівський теоретико-пізнавальний антифундаменталізм. 

18. Засади трансцендентальної феноменології. Проект феноменологічного 

обґрунтування знання. 

19. Поняття досвіду за Е. Гусерлем. Як можна зіставити емпіристичну і 

феноменологічну концепції досвіду? 

20. Чи є трансцендентальна феноменологія епістемологічним 

фундаменталізмом? 

21. Засади і зміст марксистської теорії пізнання. 

22. Чи здатен марксизм обґрунтувати знання, зокрема свою телеології історії?  

23. Діалектичний метод історичного матеріалізму. Зв’язок діалектики й наукових 

методів згідно з марксизмом.  

24. Засади теорії пізнання прагматизму. 

25. Прагматистична концепція істини. У чому відмінність концепцій істини 

В. Джеймса і Р. Рорті? 

26.  Відмінність знання від псевдознання за К. Попером. Поперова трактовка 

філософського, соціального й гуманітарного знання. 
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27. Чи можлива натуралізована теорія пізнання? 

28. Чи можлива теорія пізнання на підставі нейробіології? 

29. Як можна зіставити основні ідеї “Логіко-філософського трактату” 

Л. Вітґенштайна з проблемами теорії пізнання? 

30. Види психіки згідно з Д.С. Денетом. 

31. Варіанти підходів до психофізичної проблеми згідно із С. Пристом. 

32. Основні ідеї М. Фуко щодо генеалогії знання. Чи поширювані ці ідеї на всю 

історію європейського знання? 

33. Теоретичний зміст «методологічного анархізму» П. Феєрабенда. Чи не 

суперечить цей «методологічний анархізм» сам собі? 

34. Основні ідеї Т. Куна щодо історичної динаміки знання. 

35. Теорія типів раціональності К.-О. Апеля. Проект обґрунтування знання за 

Апелем. 

36. Як обґрунтовує знання Ю. Габермас? 

37. Сучасний стан розв’язання проблеми обґрунтування знання, основні 

філософські підходи до цієї проблеми. 

 


