
Лекція № 4. 

Тема 4. Основні 

проблеми 

гносеології.
Питання:

1.Сутність, форми, види та рівні та проблеми пізнання. 

Поняття істини.

2. Суть та значення наукового пізнання.



Реферати
1. Протиріччя і проблеми пізнавальної діяльності

2. Роль пізнання в професійній діяльності

3. Діалектика, як універсальний метод пізнання

4. Методи дослідження в сучасній науці (Телескоп 

Хаббл, андронний коллайдер і т.п.)

5. Вчення про парадигмі Томаса Куна і особливості

сучасної науки

6. Конвенціоналізм і філософські погляди Поля 

Фейрабента

7. Філософія творчості і філософія техніки

8. Теорія трансгуманізму і майбутнє людства



Вся наша життя 

пов'язане з пізнанням:

- Народжуючись ми 

починаємо пізнавати 

світ;

- Ми пізнаємо 

найближче оточення: 

батьків, друзів, перших 

вчителів, намагаємося 

пізнати і знайти «свою 

половинку»;



Дотримуючись Сократу, ми прагнемо пізнати себе: 

сильні та слабкі сторони, таланти, задатки і здібності;-



Наука, освіта - нескінченний шлях 

пізнання, безперервний розвиток 

духовного простору



Гносеологія

• Гносеологія (грецьк. 

«gnosis» – «знання», 

«logos» – «вчення») –

теорія пізнання.

• вивчає проблеми, 

можливість й структуру 

самопізнання матерії, 

умови отримання 

істинного знання



Пізнання - це творчий процес

оволодіння новим 

знанням, його 

осмислення і 

систематизація, 

формування нового 

світогляду, його нових 

цінностей та ідеалів



форми пізнання

• філософське

• соціальне

• особистісний

• ігрове

• релігійне

• міфологічний

• художнє

• історичне

• наукове



Філософське пізнання направлено на 

осмислення проблем, що впливають на 

розвиток цивілізації, долю людини



Соціальне пізнання

Аналіз проблем 

буття, пошук 

оптимальної 

форми 

соціального 

устрою для 

розвитку 

особистості



Особистісний пізнання: формування

світогляду, осмислення свого буття в 

цьому світі.



Ігрове пізнання

спонтанна творча 

активність, 

спрямована на 

моделювання 

процесів реальності



Релігійне пізнання

Пошук зв'язку з Богом



Міфологічне пізнання

Художня гіперболізація 

певних форм буття з 

метою більш глибокого 

осмислення, героїзація 

дійсності



Художнє пізнання

Створення образу, 

що володіє 

високою 

притягальну силу, 

сюжетної лінії, що 

відповідає логіці 

взаємодії героїв



Історичне 

пізнання
побудова логіки 

розвитку на основі 

загальноприйнятих 

фактів



Наукове 

пізнання

Скеровано на пошук істини, 

причинно-наслідкових 

зв'язків, розкриття 

сутності, визначення 

закономірностей



види пізнання
чуттєве:

- відчуття

- сприйняття

- уява

раціональне:

- поняття

- судження

- умовивід



Форми 

раціонального 

пізнання
• поняття

N = W (a, b, с)

• Cудження

S - P

• Умовивід

A, B, C

D

W

b

a N



Рівні знання

теоретичний

емперичний

Світ.

Методо-

логічний



Емпіричний рівень пізнання

* Значна 

інформація для 

можливості 

реалізовувати 

навички

* Нова пізнавальна 

інформація, яка 

активізує інтереС



Теоретичний рівень

- Об'єктивне відображення 

глибинних причинно-

наслідкових зв'язків

- Наукова методологія, як 

засіб застосування теорії 

до практики

- Формування світогляду, 

його ідеалів, пошук 

смислів, прийняття 

цінностей, що визначають 

стратегії і мета 

життєдіяльності



Структура пізнання



Проблеми пізнання

1. об'єкту пізнання
Світ нескінченний. Чи можемо ми 

стверджувати, що досліджуючи невелику 

частину Всесвіту, робимо правильні 

висновки про її будову? 



1. Проблеми об'єкту  пізнання

• Як ми пізнаємо, то, що 

ми повинні пізнати?



1. Проблеми об'єкту  пізнання

Вторгаючись в зону 

непізнаного, людина не 

може знати точно, що він 

може дізнатися: тільки за 

допомогою уяви, наукового 

передбачення, гіпотези 

людина може здійснювати 

пізнання



1. Проблеми об'єкту  пізнання

Нескінченність світу 

зумовлює не тільки 

нескінченність пізнання, 

а й дедалі більшу 

збільшення обсягу 

непізнаного: вирішення 

однієї наукової 

проблеми веде до появи 

декількох



Хибні уявлення

Неадекватна форма 

пізнання, що виникає 

ненавмисно через 

обмеженість, 

нерозвиненість 

практики, знання не 

відповідає своєму 

предмету



Агностицизм

Філософський напрямок, представники якого 

повністю або частково вважають неможливим 

пізнання світу



Форми агностицизму

• скептицизм

• релятивізм

• ірраціоналізм

• соліпсизм

• конвенціоналізм



2. Проблема суб'єкта

Пізнання не існує поза 

суб'єктом і його 

активності: людина має 

інтуїцією, діяльний 

початок якої -

продуктивна уява. 

Вищої контролює і 

направляє інстанцією є 

розум



2. Проблема суб'єкта

Особливості 

суб'єктивного 

сприйняття:

- апперцепції, як

залежність від 

попереднього 

досвіду

- рівень культури

- емоційний стан



2. Проблема суб'єкта

Особливості вікового сприйняття:

світ очима дитини



2. Проблема суб'єкта

Особливості 

фізіологічного 

сприйняття: 

обмежений 

спектр, 

неповнота 

інформації



2. Проблема суб'єкта

Соціальні (колективні) стереотипи



2. Проблема суб'єкта

Особливості індивідуального сприйняття



3. Суперечливість самого 

процесу пізнання

• На певних етапах 

пізнання нам 

відкривається та чи інша 

сторона об'єкта, що 

зумовлює зміну наукових 

парадигм, теорій, 

світоглядів, наукових 

картин світу



Релятивізм

філософський 

напрямок, який 

абсолютизує 

відносність істини, 

мінливість знання, 

змінюваність 

наукових парадигм



3. Суперечливість самого 

процесу пізнання

Залежність від умов сприйняття



3. Суперечливість самого 

процесу пізнання
Це протиріччя між 

теорією і 

методологією: рух до 

суті підштовхує до 

пошуку нестандартних 

підходів, творчості та 

інноваційного 

мислення



3. Суперечливість самого 

процесу пізнання
І. Кант: В процесі 

пізнання людині дано не 

самі речі, а уявлення про 

ці речі, про суть речей -

«речі в собі людині 

дізнатися не дано»

І. Кант. Критика чистого 

розуму.



Сутність і явище

• Взаємопов'язані: 

сутність є, явище 

істотне

• Нескінченне рух до суті 

все більш високого 

порядку обумовлює 

нескінченність пізнання, 

безперервність освіти, 

необхідність постійного 

моніторингу ситуації в 

економіці



3. Суперечливість самого 

процесу пізнання

Суперечливість

між чуттєвим і 

раціональним пізнанням.

• Раціоналісти: не вір 

очам своїм, це ілюзії

• Емпірики: розум 

здатний фантазувати і 

спотворювати



4. Проблеми оцінки 

результатів пізнання
Різноманітні визначення істини:

• Діалектичний матеріалізм: істина

- це відповідність знань дійсності, 

його досвідчена

подтверждаемость

• Раціоналізм: істина - це

властивість самосогласованності

• Прагматизм: істина - це

корисність знання, його

ефективність

• Конвенціалізм: істина - це угода



Істина - ступінь відповідності знань 

об'єктивної реальності

• Абсолютна істина - повне, 

вичерпне і вірне знання

• Відносна істина - неповне, 

приблизне, незавершене

знання

Знаходяться в 

діалектичному взаємозв'язку



Які критерії пізнання?

1. Теоретичні: 

несуперечливість 

наукової теорії, 

відповідність її 

фактами дійсності

2. Практика: досвід, 

експеримент наочно 

демонструє дію закону



Форми істини

• Об'єктивна (за змістом) -

має незалежне від нас 

зміст знань, існуюча тому, 

що об'єктивним є 

матеріальний світ

• Суб'єктивна (за формою) -

відображена в свідомості 

людини



Конкретність істини

Залежність істини 

від характеру 

розвитку об'єкта

Від:

- умов, місця і часу,

- Ситуації, 

історичних рамок



Людина, як відкрита пізнавальна 

система (ОПС) відрізняється:

- Вибірковістю і спрямованістю, 

матеріальних і духовних потреб 

суб'єкта;

- Цілеспрямованим зондаж об'єкта, 

концентрацією свідомості, волі і уваги;

- Опосредованием - створенням образу 

об'єкта, його перетворенням, 

моделюванням



Характерні риси ОПС 

• Допитливість мислення;

• Наполегливість, віра в себе, досягненням 

результату дослідження;

• Критичність і доказовість;

• Духовність, як прагнення до 

саморозвитку, розширення духовного 

простору, задоволенню духовної 

жажадой, формуванням власного 

духовного світу.



5. Проблема розвитку 

наукового знання
• Проблема 

обгрунтованості і 

доказовості наукового 

знання

• Проблема наукової 

методології

• Розмежування наукового 

і позанаукового знання

• соціокультурна 

детермінованість 

наукового знання



III. Наука

Творча діяльність 

по отримання 

нового знання, 

його логічний 

аналіз, 

приведення в 

цілісній ситему на 

основі певній 

принципів



Причина і наслідок

Пошук причини - основа наукового пізнання

Слідство може бути новою причиною



Закон - об'єктивна, істотна,

необхідна, стійка, внутрішня,

повторювана, загальний зв'язок

матеріальних і духовних явищ,

яка визначає характер і

напрямок їх руху і розвитку

Діють в природі

з високим ступенем

ймовірності

Проявляють себе як

тенденції в

сложноорганізованних

(Соціальних)

системах

загальні закони

діалектики

Діють в природі,

суспільстві, мисленні

Динамічні Статистичні Универсальні



Наука надає 

можливість:

Отримувати енергію та 

та нові форми речовин

Керувати різноманітними

процесами 

Здійснювати розробку 

нових конструкцій



Класифікація наук

Природо-

знання

Приклад-

ні

Науки про 

мислення
Технічні

фундамента

льні Логіка
Діалек

тика

Структу

рализм

Герме

невти

ка

Суспільні науки

Інформа-

ционні

Математич-

ні



Суспільні науки

Гуманитарні Соціальні Економічні

Філософія

Психологія

Етика

ІсторІя

Політологія

Право

маркетінг

Менеджмент

Макро-

экономіка



критерії науки

Об’ективність Доказовість

Наукова
методологІя

Пошук истины, 
закономірностей

Практична
реалізация



Форми вненаукового знання

наука

Пара

наукове

Псевдо

наукове донаукове

Ненаукове

Квазі

наукове

Лже

наукове

Анті

наукове



Форми позанаукового знання

• Ненаукове - несистематизоване, що не 

описується законами

• Донаукове - прототип, предпосилочна 

база наукового

• Лженауковість - свідомо експлуатує 

домисли і забобони

• Антинаукове - спотворює наукову 

методологію, уявлення про світ



Форми позанаукового знання

• Паранаукові - несумісне з законами 

науки (вчення про таємні природних і 

психічних силах)

• Псевдонаукове - спекуляція на 

сукупності популярних теорій

• Квазінаукове - формується в умовах 

иерархизированной науки, спирається 

на методи насильства і примусу



Роль науки в суспільстві
• Представники сцієнтизму вважають, що 

тільки наука здатна дозволити вирішити 

глобальні проблеми цивілізації, а науковий 

стиль життя є ідеальним

• Представники антисцієнтизму вважають, що 

наука призводить до техногенних 

катастроф, мілітаризації свідомості і загрозу 

термоядерної катастрофи.



Технофобія

М. Бердяєв: «Техніка загрожує самій людині ... Людина 

стає знову рабом, рабом суспільства машин, в якому 

сам він непомітно вироджується ... Настане час, коли 

машини стануть настільки досконалими, що вони 

будуть діяти без будь-якої допомоги людини, машини 

оволодіють цілому світові , останні люди, ставши 

марними, нездатними дихати і жити в цій технічному 

середовищі, зникнуть, залишивши після себе новий 

всесвіт, створену їх розумом і їх руками »



Технофілія 

• Енгельмейер, Петро Климентійович - техніка як єдиний 

інструмент соціального прогресу.

• Еспінас, Альфред - відстоював ідею сакрального 

походження техніки

• Дессауер, Фрідріх - техніка виступає як інструмент 

продовження людиною божого творчості.

• Ортега-і-Гассет, Хосе - техніка як засіб звільнення людини.

• Хайдеггер, Мартін - техніка як спосіб саморозкриття буття.

• Ясперс, Карл Теодор - техніка є засіб формування і 

полегшення людського буття.



теорії методологіїї

Формуються на 

основі попередних

теорій з метою  

подальшого 

дослідження 

Є засобом 

застосування знань у

виробництві

технології

Є кінцевой формою 

пізнання, джерелом 

формування 

пізнавальних 

практик



Інформационі технології

Здатні вирішувати завдання 

щодо ефективної організації 

інформаційного процесу для 

зниження витрат часу, праці, 

енергії і матеріальних 

ресурсів у всіх сферах 

людського життя сучасного 

суспільства.

Надають необмежені 

можливості щодо 

проектування, наукових 

досліджень



Автоматизована система 

управління 
комплекс апаратних і 

програмних засобів, а 

також персоналу, 

призначений для 

управління різними 

процесами в рамках 

технологічного процесу, 

виробництва, 

підприємства в різних 

галузях промисловості, 

енергетиці, транспорті



Перспективи цивілізації

• Енергозберігаючі 

технології

• «Розпилення» інтелекту в 

архітектурі, тех. пристроях

• голографічні симулякри

• «Прямий» контакт з 

Інтернетом



Космологія



Космічні технології

техніка, апаратура, 

яка пов'язана з 

запуском об'єктів 

або живих істот в 

космос, спуском на 

Землю, або з 

безпосередньою 

роботою в космосі.



ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ



Інтелектуальне середовище

• Поширення машинного інтелекту вийде на 

абсолютно інший рівень з появою 

мікропроцесорів, здийсниться широке

розподвсюдження інтелекту у всій

середовищі

• Крім використання у виробничих процесах і 

в бізнесі в цілому, вони вже вбудовуються, 

або незабаром будуть вбудовуватися, у 

все і вся, починаючи з установок для 

кондиціонування повітря та автомобілів до 

швейних машин і побутових ваг. Вони 

будуть стежити за витратою електроенергії 

в будинку і скорочувати зайву її витрату, 

відрегулюють паливну систему автомобіля



Биотехнології

вивчають 

можливості 

використання живих 

організмів, їх систем 

або продуктів їх 

життєдіяльності для 

вирішення 

технологічних 

завдань



НАНОТЕХНОЛОГІЇ



Нанотехнології

• Створені медичні 

мікроботи з 

дистанційним 

управлінням, здатні 

робити операції

• Створено крихітній 

пристрій для 

відтворення 

голографічних 

зображень



Робототехніка

• Створений робот, 

здатний вивчити, 

зрозуміти і 

використовувати 

мову людини

• Крихітні 

безпілотники 

зможуть замінити 

бджіл у справі 

запилення рослин



Сучасні технології вчених 

політеха
унікальні технології 

продемонстрували вчені 

кафедри "Передача 

електричної енергії": 

змоделювали удар 

блискавки, показали, як 

вона руйнує будівлі і 

розповіли, як можна 

уникнути удару 

блискавки.



Сучасні технології вчених 

політеха
унікальність 

електромобіля вчених 

політеха полягає в тому, 

що це перша в Україні 

машина на 

суперконденсаторніх 

батареях. А це значить, 

що її підзарядка 

здійснюється прямо під 

час руху. 



Сучасні технології вчених 

політеха
- трансформатор Тесли, який 

знайомить, як електроенергія 

передається на відстані.

- Магнітно-імпульсна обробка 

металів (міоми). Найбільша, з 

усіх створених в ХПІ, 

установка МІУ-300 

призначалася для 

калібрування корпусів 

космічних ракет



Сучасні технології вчених 

політеха
Нова безступінчата 

трансмісія для вітчизняних 

тракторів, яка збільшує їх 

продуктивність, 

заощаджує паливо і 

одночасно з цим суттєво 

зменшує психо-фізичні 

навантаження на 

тракториста.



Сучасні технології вчених 

політеха
• розробка складу, 

організація 

виробництва нових 

лікарських препаратів 

широкого спектра дії, 

в тому числі 

ранозагоювального, 

радіопротекторного



Інтелект - джерело створення 

сучасних технологій
Інтелект (від лат. Intellectus 

- сприйняття, розуміння, 

розум)  - якість психіки, що 

складається з здатності 

пристосовуватися до нових 

ситуацій, здатності до 

навчання, розуміння і 

застосування абстрактних 

концепцій і використання 

своїх знань для управління 

навколишнім середовищем



ЯКОСТІ ІНТЕЛЕКТУ

Глибина мислення –
здатність бачити суттєві 

причино-наслідкові 

зв'язки,проникати 

в сутність, бачити 

підводну частину

айсбергу”

Широта, системність –

здатність до всебічного

комплесного аналізу 

явищ у всебічному

зв'язку та 

взаємообумовленністі

Проєктивність - здатність

перспективного бачення, 

використання фантазії, 

модулювання,

екстраполяції

Дивергентність, 

як здатність виходу 

за межі певної

сіітуації, засобів 

синектики. щодо 

переносу знань в

іншу галузь   

Гнучкість мислення –

здатність до критичного 

ставлення до результатів

дослідження, вміння 

швидко змінювати 

оцінку результатів 

в залежністі від нових 

обставин



Для успішного 

саморозвитку 

необхідно

Ставитися до пізнання, 

як до таємниці, 

невідомого, нового і 

недосліджені, що 

вражає нашу уяву, 

змушує прагнути за 

горизонти звичного світу



Пізнання - шлях до перетворення 

оновленню світу

• Діалектика - спосіб 

формування 

критичного мислення

• Логіка створює умови 

для чистоти 

світосприйняття

• Культура - вічний рух



Щоб дати визначення

Необхідно знайти 

найближче родове 

поняття (W).

Виділити суттєві 

ознаки, які виділяють 

дане видове поняття 

(N) з роду

N

Z

X



Правила дефініції -

визначення поняття
• Визначення повинно бути 

точним, ясним, вільним від 

двозначності.

• Не повинно допускати 

коло.

• Має бути відповідним.

• Не допускати визначення 

через протилежності.



Істинність складних суджень

Кон'юнкція: Поправді, коли істини обидва

Нестрогая диз'юнкція: помилково, коли помилкові обидва;

Сувора диз'юнкція: Поправді, коли одне істинно, а інше - помилково;

Імплікація: помилково тільки тоді, коли з істинного умови не випливає 

слідства;

Еквіваленція: буде помилково, якщо помилково хоча б одне.



відносини понять

Дозволяють 

виявляти 

відмінності і 

тотожність 

властивостей 

предметів при 

виявленні 

типу 

відносини



Для успішного саморозвитку 

необхідно

Бути націленим на 

пошук протиріччя, на 

пошук нового, 

аналізувати актуальні 

потреби суспільства, 

не тільки дивитися, а й 

бачити


