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Сутність та структура пізнавального процесу 

 

Однією з найважливіших функцій філософії є пізнаваль- 
на. Вона реалізується насамперед у гносеології та епістемології. 
Гносеологія, або теорія пізнання, досліджує пізнання в широкому 
сенсі, тоді як епістемологія зосереджується на розгляді наукового 
пізнання. Пізнання — відображення дійсності в свідомості лю- 
дини, для якого характерні цілеспрямованість, активність, су-
спільно-історична зумовленість. 

Упродовж історії інтелектуальної діяльності людина, з одного 
боку, досягла великих успіхів, а з другого — стикалася з трудно- 
щами та невдачами. Це породило питання — чи можливе досто- 
вірне пізнання об’єктивної реальності? Залежно від відповіді на 
питання про можливість об’єктивного, достовірного пізнання ви- 
окремлюють два напрями: гностицизм (гносеологічний оптимізм) 
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визнає можливість адекватного відображення дійсності, тоді як 
агностицизм заперечує таку можливість, наголошуючи на непі- 
знаванності сутності явищ. 

Пізнання передбачає наявність суб’єкта (того, хто пізнає) та 
об’єкта (того, що пізнають). Суб’єктом пізнання виступає люди- 
на, яка спирається на вироблені суспільством пізнавальні проце- 
дури. Об’єктом пізнання є різноманітні сторони зовнішньої реаль- 
ності в її матеріально-речових і духовно-культурних вимірах, які 
стали предметом пізнавальної діяльності людини. 

 
Практика як специфічно людський спосіб 
освоєння світу 

У здобутті істини та її обґрунтуванні важливу роль посі- 
дає практика. Практика — це цілеспрямована діяльність людини, 
що має на меті перетворення світу. Практика охоплює різнома- 
нітні види людської діяльності — від повсякденних навичок, 
умінь до складних наукових експериментів. Практика є основою 
пізнання, його рушійною силою й критерієм його успішності. 

Практика має два рівні: перетворюючий, для якого характер- 
ний вихід за межі наявного, пошук нових можливостей і способів 
перетворення світу, та використовуючий, що передбачає відтво- 
рення звичних дій, які раніше успішно виконувались для досяг- 
нення певного результату. 

Залежно від того, що саме є предметом перетворюючої діяльнос- 
ті людини, виокремлюють три складові практики: 1) матеріально- 
речову; 2) суспільну; 3) індивідуально-особистісну. Необхідна збалан- 
сованість цих складових, адже надмірне акцентування лише якоїсь 
однієї з них (наприклад, матеріально-речової) призводить до одно- 
бічності і, зрештою, до антигуманних наслідків. 

Практика виконує ряд функцій: вона є основою процесу пі- 
знання (адже пізнання спирається на практику), рушійною силою 
процесу пізнання (бо рівень розвитку пізнання завжди тісно пов’я- 
заний зі ступенем практичного освоєння світу), кінцевою метою 
пізнання (пізнання здійснюється для задоволення певних практич- 
них потреб),  критерієм істини (теоретичне знання передбачає 
практичну перевірку). 

Тривалий час у змісті практики всіляко підкреслювався її зна- 
ряддєвий аспект, що передбачав однобічний вплив суб’єкта прак- 
тики на об’єкт. Однак у сучасній філософії дедалі більше усвідом- 
люється комунікативний аспект практики — коли світ постає 
не як пасивний об’єкт впливу, а як самоцінність. 
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Види та рівні пізнання.  Проблема істини         
в філософії,  основні концепції істини 

Пізнання має два рівні — чуттєвий (спирається на дані 
органів відчуттів: зору, слуху тощо) та раціональний (спирається 
на абстрактне мислення). Формами чуттєвого рівня є відчуття, 
сприйняття та уявлення, формами раціонального рівня — по- 
няття, судження, умовивід. Чуттєвий рівень дає знання одинич- 
ного в конкретно-образній формі, натомість раціональний рівень 
дає знання загального. Відокремлення випадкового, одиничного 
від загального, закономірного здійснюється саме на рівні абстрак- 
тного мислення. Іноді в історії філософії ці два рівні протистав- 
лялися: найяскравіше це виявилось у протистоянні емпіризму, що 
абсолютизував роль чуттєвого, та раціоналізму, де визначальним 
проголошувалися розум, мислення, інтуїція тощо. Однак у про- 
цесі пізнання ці рівні нерозривно пов’язані, вони взаємодіють і 
взаємодоповнюють один одного. Скажімо, у структурі наукової 
теорії присутній і чуттєвий рівень, що відображає емпіричні дані, 
й раціональний, на якому вони пояснюються (аналізуються). 

У процесі пізнання взаємодіють логіка та інтуїція. Логіка перед- 
бачає пізнання шляхом послідовних міркувань, коли нові знання за 
допомогою законів і правил логіки виводяться з уже відомих. Інтуї- 
ція — це безпосереднє осягнення, певний «інсайт», коли істина «схоп- 
люється» в цілісності, без обґрунтування та виведення. Інтуїція 
відіграє значну роль під час здійснення відкриттів і створення 
нових теорій, а логіка — у процесі їх перевірки та обґрунтування. 

Метою пізнання є здобуття істини. Істина — це адекватне ві- 
дображення в свідомості суб’єкта об’єктивної реальності, яке 
підтверджується практикою. Протилежними до істини є омана 
та хиба. Омана — це неадекватне відображення реальності, що 
сприймається як істинне. Спростована омана стає хибою, тобто 
думкою, щодо якої встановлено її невідповідність реальності. 

Оскільки пізнання є процесом, воно постійно перебуває в роз- 
витку. Відповідно істина постає не як незмінна, а як процес на- 
ближення до все об’єктивнішого відображення реальності. Це 
наближення відображено в поняттях відносної та абсолютної іс- 
тини. Відносна істина є істиною лише в певному наближенні, вона 
дає неповну картину, з часом вона змінюється, поглиблю- ється, 
доповнюється. Натомість абсолютна істина — це повне, вичерпне 
знання, що точно відображає об’єкт і не спростовується 
подальшим розвитком пізнання. До абсолютних істин (їх ще на- 
зивають  вічними  істинами)  належать  достовірні  факти,   напри- 
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клад історичні дати, однак їх пізнавальна цінність доволі обме- 
жена. Зв’язок відносної та абсолютної істини відображається в 
тому, що відносна істина є абсолютною в певних межах, а, вихо- 
дячи за ці межі, ми бачимо її відносність. 

З визначенням «меж» істини пов’язана й така її характеристика, 
як конкретність. Конкретна істина постає в певній теоретичній 
системі, системі відліку, вона залежить від конкретних умов (на- 
приклад, місця та часу). Абстрактна ж істина є невизначеною. 

У філософії сформувалося декілька концепцій істини. Корес- 
пондентська концепція передбачає відповідність знання об’єктив- 
ній реальності, тобто те, що твердження відображають дійсність. 
Концепція когерентності натомість акцентує на взаємозв’язку 
тверджень у межах теорії, тобто тут засадовим принципом є не- 
суперечливість. Існує також прагматична концепція, де істин- 
ність пов’язана з успішністю діяльності та ефективністю взаємо- 
дії зі світом; конвенціоналістська концепція, згідно з якою критерії 
істини визначаються науковою спільнотою; інтуїтивістська, 
відповідно до якої істина схоплюється через самоочевидну раціо- 
налістичну інтуїцію; трансцендентальна, де умови істинності 
визначаються апріорними формами мислення тощо. 

Сутність і структура наукового пізнання 

Наукове пізнання — це такий рівень функціонування свідо- 
мості, у результаті якого отримується нове знання не лише для 
окремого суб’єкта, а й для суспільства загалом. Нові знання є ре- 
зультатом професійної діяльності вчених. Наукове знання розвива- 
ється з форм донаукового, повсякденного знання, спирається на ін- 
дивідуальний і загальнолюдський досвід, на суспільну практику. 
Наука є системою знань про дійсність і має на меті досліджен- 

ня на основі певних методів пізнання об’єктивних законів розвитку 
природи, суспільства й мислення для передбачення та перетворення 
дійсності в інтересах людини й суспільства. Наука — це одночасно 
й система знань, і їх духовне виробництво, і практична діяльність на 
їх основі. Наука є складовою частиною культури людства, її питома 
вага постійно зростає. Наука виконує такі основні функції: пізнаваль- 
ну, культурно-світоглядну, функцію безпосередньої продуктивної 
сили, прогностичну, функцію духовного перетворення світу. Наука 
має справу з особливим набором об’єктів реальності, які не можна 
звести до об’єктів повсякденного досвіду. Для опису цих об’єктів, 
незвичайних з погляду здорового глузду, наука виробила спеціаль- 
ну мову, понятійний апарат, а для безпосереднього впливу на ці 
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об’єкти вона створила систему спеціальних знарядь (вимірювальні 
інструменти, різні прилади тощо), які дають змогу виявити можли- 
вий стан таких об’єктів в умовах, що підлягають контролю суб’єкта. 
Наука формує специфічні способи обґрунтування істинності знань: 
експериментальний контроль за отриманим знанням, виведення од- 
них знань з інших, уже перевірених. 

За предметом дослідження науки поділяють на технічні, при- 
родничі, гуманітарні та соціальні. Предмет науки впливає на її 
методи, способи дослідження об’єкта. 

Розрізняють емпіричний та теоретичний рівні наукового пізнан- 
ня. Емпіричний — такий рівень, зміст якого отримується переважно 
з чуттєво даного досвіду, який зазнав певної раціональної оброб- 
ки. Характерною особливістю емпіричного рівня є безпосередній 
контакт дослідника з предметом за допомогою органів відчуттів 
чи приладів, що їх доповнюють. Цей рівень дає знання зовнішніх, 
видимих зв’язків між явищами. Емпіричне знання спирається на 
дані спостереження та приладів тощо. 
Теоретичне пізнання — це пояснення підстав певних явищ, про- 

цесів і зв’язків між ними. Теоретичне знання має загальний і необхід- 
ний характер і містить відомості про внутрішні закономірності спо- 
стережуваних явищ. На цьому рівні знання отримуються за допомо- 
гою не лише досвіду, а й абстрактного мислення. Теоретичне знання 
містить систему понять, суджень, абстракцій, часткові й загальні тео- 
рії. Перевага теоретичного знання полягає в тому, що воно дає розу- 
міння суті загальних законів і слугує основою для передбачення. 

Елементи, форми, методи наукового пізнання 

Свідома цілеспрямована  діяльність  з  формування  й  роз- 
витку знань регулюється певними методами. За ступенем загаль- 
ності методи поділяють на загальнонаукові та методи окремих 
наук, а за сферою застосування — на емпіричні, емпірично-тео- 
ретичні й теоретичні. 

До емпіричних методів належать спостереження (безпосереднє 
сприйняття властивостей об’єкта), вимірювання (відображення за 
допомогою приладів характеристик об’єкта в числовому вигляді), 
порівняння ( установлення спільних і відмінних рис об’єктів), 
експеримент (ініціювання «чистого перебігу» процесів та явищ за 
допомогою створених умов).
     До емпірично-теоретичних методів належать аналіз (поділ ціло- 
го на частини), синтез ( об’єднання сторін, виокремлених аналізом, у 
цілісність),   абстрагування  ( виокремлення суттєвих ознак і зосере- 

182 



дження на них), узагальнення (поширення досліджених ознак части- 
ни предметів на весь клас предметів), індукція (висновок від окремо- 
го до загального), дедукція (висновок від загального до окремого), 
аналогія (перенесення ознак з відомого явища на невідоме на під- 
ставі подібності цих явищ), моделювання (створення й дослідження 
копії об’єкта, яка представляє властивості, наявні в оригіналі). 

До теоретичних методів належать аксіоматичний (виведення 
знання з раніше прийнятих аксіом), гіпотетико-дедуктивний (ви- 
ведення з теорії висновків і перевірка їх на практиці), сходження 
від абстрактного до конкретного (перехід від даних емпіричного 
досвіду до абстрактних визначень і знову перехід до об’єкта в йо- 
го повноті, але вже в мисленні), єдність історичного (висвітлення 
історії розвитку об’єкта) та логічного (вираз реального історич- 
ного розвитку об’єкта в системі понять і закономірностей) мето- 
дів, системний метод (вираз об’єкта через взаємозв’язок його 
складових, що дають інтегративний ефект). 

Процес пізнання в своєму розвитку проходить ряд форм. Ру- 
шієм пізнання є проблема — усвідомлення певного утруднення, 
яке вимагає нового пояснення й стимулює пошук, передбачаючи 
можливість наукового відкриття. Опрацювання проблеми веде до 
формулювання гіпотези — припущення, що містить один з мож- 
ливих варіантів вирішення проблеми. Істинність гіпотези ще по- 
трібно встановити. У разі успішної перевірки гіпотези на практи- 
ці, на її основі формується концепція — ключова ідея теорії, що 
загалом є доведеною, однак не представленою у вигляді чіткої 
системи. Концепція передбачає пояснення, яке однак, є дещо не- 
повним. І, зрештою, найвищою формою пізнання є теорія — си- 
стема обґрунтованих, доведених знань про дійсність, яка дає ці- 
лісне пояснення об’єктів певної предметної галузі. 
Отже, процес пізнання в своєму суперечливому розвитку про- 

ходить шлях від простих чуттєвих образів до складних наукових 
теорій. Він ґрунтується на визнанні дійсності як об’єкта пі- 
знання, її незалежності від свідомості та волі суб’єкта пізнан- 
ня, прийнятті того факту, що людські знання (об’єктивна істи- 
на) є результатом адекватного віддзеркалення дійсності. 

1. Які є підходи до вирішення питання про можливість пі-
знання?

Питання для самоконтролю
?

2. Назвіть рівні та складові практики.
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3. Що таке знаряддєвий і комунікативний аспекти практики?
4. Охарактеризуйте форми чуттєвого та раціонального рівня

пізнання.
5. Чим відрізняється омана від хиби?
6. Розкрийте взаємозв’язок абсолютної та відносної істини.
7. Охарактеризуйте емпіричний та теоретичний рівні науко-

вого пізнання.
8. Розкрийте взаємозв’язок аналізу й синтезу.
9. Охарактеризуйте методи теоретичного рівня пізнання.

10. Назвіть основні форми пізнання.

Філософський словник до теми: гносеологія, епістемологія, 
пізнання, агностицизм, гностицизм (гносеологічний оптимізм), 
практика, істина, хиба, омана, абсолютна й відносна істина, 
метод, теорія, концепція, гіпотеза, проблема, наука. 

Кругляк М. І. 

ТЕМА 12  
ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ (2 год.) 

План лекції 

1. Проблема людини й особистості в філософії.
2. Соціальні характеристики особистості.
3. Сенс життя людини.

Конспективний виклад теми 

Проблема людини й особистості в філософії 

Проблему людини в філософії вивчає спеціальна дисцип- 
ліна — філософська антропологія — учення про природу та сут- 
ність людини. Терміном «філософська антропологія» для ви- 
окремлення розділу філософії одним з перших послугувався І. Кант. 
Вирішуючи проблеми людини на основі знань, акумульованих у 
різних науках про людину, філософська антропологія стала акту- 
альною в ХХ ст. Вивчаючи проблему людини, філософська ан- 
тропологія обґрунтовує проблему природи (сутності) людини, її 
походження, індивіда, індивідуальності, особистості, діяльність 
як сутність людського   існування,  соціальні  норми  як  вимоги до 
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