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ВСТУП 

1. Мета дисципліни «Теорія пізнання» – забезпечити студентів знаннями про історію теорії 

пізнання, її парадигми, принципи та основні ідеї, а також про відмінності та зв’язки між 

різними теоріями пізнання. Основна увага приділятиметься вивченню різновидів 

трансцендентальної теорії пізнання, феноменологічній теорії пізнання. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати концептуальні основи теоретичної 

і практичної філософії, які дають розуміння сутності філософії, її функцій та ролі в історії 

культури; студенти мають знати специфіку філософських проблем, особливості взаємин 

філософії з наукою, релігією, мистецтвом, особливості та проблематики сучасних 

філософських концепцій та варіантів розв’язання філософських проблем, типи наукової 

раціональності, а також знати онтологічні, гносеологічні, аксіологічні, антропологічні, 

феноменологічні поняття та орієнтири для формування світогляду й соціальної практики. 

2. Уміти аналізувати літературу з теоретичної філософії, визначати мету і способи 

філософських досліджень, застосовувати теоретичні методи, фахово обговорювати головні 

філософські проблеми, обґрунтовувати свої аргументи. 

3. Володіти елементарними навичками розв’язування завдань і практичних питань у 

навчанні, опрацьовувати літературні джерела з теоретичної філософії; обґрунтовувати цілі та 

напрями досліджень з теоретичної філософії; здійснювати різні види дослідницької роботи 

(анотація, реферат, бібліографія) з тематики теоретичної філософії, фахово подавати 

результати досліджень. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Теорія пізнання» належить до переліку 

обов’язкових  дисциплін та викладається в 5 і 6 семестрі. Курс «Теорія пізнання» складається 

зі вступу та основної частини. 

Тема 1. Предмет і характер теорії пізнанн. Принципи і проблеми теорії пізнання 

Предмет теорії пізнання. Історичні визначення предмета теорії пізнання. Питання різновидів 

знання. Розбіжність предметів теорії пізнання, філософії науки, філософії ментальності 

(philosophy of mind). Сучасне розуміння предметів філософії та теорії пізнання. 

Демаркація знання. Принцип надсумарності. Принцип онто-гносеологічної відповідності, 

його зв’язок з принципом диференціації буття, визначенням онтологічного статусу царин 

свідомості (суб’єктивності), інтерсуб’єктивності (суспільство) і природи (об’єктивність). 

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

Тема 2. Метафізична теорія пізнання (Античність, Середньовіччя, початок Нового часу) 

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

Споглядання і теорія. Інтелектуальне знання: мислення і розсуд. Чуттєве знання: віра і 

подібність. Апорії Зенона. Платона теорія ідей. Аристотелівська концепція досвіду. 

Аристотелівське поняття розсудливості як різновиду пізнання.  

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

Принцип первинності найдосконалішого. Принцип первинності найдосконалішого і принцип 

еволюції. Питання пізнаванності найзагальнішого як вічного. Проблема стосунку загального 

і окремого як проблема досвідного і недосвідного пізнання. Поняття універсалій. Реалізм, 

концептуалізм і номіналізм. Руйнація символічної картини світу і виникнення сучасної 

наукової свідомості.  

Тема 3. Засади психологізму. Раціоналізм. 

Психологізм – головна риса теоретико-пізнавальних концепцій XVII–XVIII ст. Психіка 

(ментальність, mind) як «внутрішній простір». Парадигма суб’єктивізму як обґрунтування 

об’єктивного знання в суб’єктивності (психіці). Припущення психологізму. Обґрунтування 

знання через дослідження генези знання. Метод як контрольоване породження знання. 
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Відокремлення станів пізнання від інших станів психіки (уява, сновидіння, вірування, біль 

тощо). Джерела пізнавальних помилок. Психологізм як теоретико-пізнавальний 

фундаменталізм. 

Суб’єктивність (Я) і вірогідність знання. Ідеї вроджені та винайдені. Предмет пізнання за 

умови дуалізму протяжної реальності й суб’єкта пізнання. Раціоналістське усунення 

тілесного та емпіричного з психіки й пізнання. Істина факту та істина розуму. Дедуктивний 

метод пізнання. Етичне знання за Декартом і Спінозою. Ляйбніцеві монадологія, теодицея та 

проєкт універсальної мови (lingua characteristica universalis). Раціоналізм як теоретико-

пізнавальний фундаменталізм. 

Тема 4. Емпіризм. Засади трансценденталізму 

Сенсуалізм: походження всього знання з чуттєвого досвіду. Індукція як метод отримання 

загального знання. Емпіристська концепція ідей. Абстрагування як головна операція думки. 

Пізнання як механістичне комбінування досвідного матеріалу. Скептицизм Д. Г’юма, критика 

поняття вірогідності причинового (кавзального) зв’язку та індуктивного пізнання. Критика 

Дж. Берклі концептуалізму в теорії пізнання. Позитивістська теорія пізнання як різновид 

емпіризму.  

Стосунок трансценденталізму й конструктивізму в теорії пізнання. Принципове розрізнення 

генези та обґрунтування знання, форми і змісту, факту і цінності. Синтетичні та аналітичні, 

апріорні та апостеріорні судження. Критерій істинності синтетичних апріорних суджень і 

розрізнення теоретичного і практичного знання. Значення синтетичних апріорних суджень 

для обґрунтування природничого, морального та естетичного знання. Питання можливості 

метафізичного знання. «Критика розуму» як нерефлексивний трансценденталізм. 

Тема 5. Ідеалістична теорія пізнання. Трансцендентально-феноменологічна теорія пізнання. 

Рефлексія (самосвідомість) – фундаментальна структура буття, спекулятивної логіки й 

пізнання. Стосунок духа, свідомості й матерії з погляду суб’єктивного та 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 історичного знання та матеріальної (змістової) етики.  

Обґрунтування знання і дескрипція феноменів. Принцип інтенційності свідомості. 

Гусерлівська критика психологізму та історизму в теорії пізнання. Метод редукції. Досвідна 

даність сутності. Феноменологічне розуміння джерела пізнавальних помилок. Походження 

наукового знання. Не-наукове знання і життєсвіт. Парадокс суб’єктивізму. Поняття 

первинного досвіду. Поняття феномену та буття-у-світі. Проєкти феноменологічного 

обґрунтування етичного знання. Феноменологія цінностей. Основи матеріальної етики М. 

Шелера. 

Тема 6. Діалектико-матеріалістична теорія пізнання. Прагматистська теорія пізнання. 

Стосунок діалектико-матеріалістичної онтології та метафізики. Матеріалістичний монізм. 

Метафізичні упередження марксистської теорії пізнання. Матерія як субстанція, 

«відображення» як сутнісна риса «форм руху матерії». Діалектика вірогідності знання. 

Історична телеологія як горизонт марксистської соціології знання. Проблема вірогідності 

історичної мети (комунізму): змішування нормативної та емпіричної інстанції. Практика як 

критерій істини. Суперечність марксистської теорії пізнання. 

Принцип тотожності досвіду й реальності. Недовершеність досвіду і плюралістичність 

реальності. Заперечення істини як репрезентації та відповідності реальності. Зв’язок істини з 

інтересами та адоптацією. Знання як інструменти розв’язання життєвих проблем. Ф. Ніцше і 

Р. Рорті: істину не відкривають, а створюють. Критика проєкту «теорії пізнання» як такого, 

що будується на хибних опозиціях синтетичного та аналітичного, випадковості й 

необхідності, поняттєвої єдності й чуттєвої множинності, концепції та перцепції, 

спонтанності й даності, обґрунтування й розмови. 
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Тема 7. Аналітична теорія пізнання. Натуралістична теорія пізнання. 

Філософія мови як розділ теорії пізнання. Логічний емпіризм – спроба обґрунтування науки 

як єдиного вірогідного знання. Заперечення метафізичного знання. Принцип верифікації. Ідея 

строгої (штучної) мови. Антипсихологізм як відмова від розгляду походження знання та 

суб’єкта пізнання. Епістемологічний фундаменталізм і проблема атомарних (базових, 

протокольних) суджень як першоелементу знання. Питання обґрунтування нормативності 

логіки, етики й теорії науки. Змішування семантичних концепцій з епістемологічними 

концепціями. 

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 еволюціоністської 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. 

Квайнове заперечення відмінності між філософією і наукою. Теорія пізнання на засадах 

нейробіології.  

Тема 8. Психофізична проблема. Історизм і скептицизм  

Сучасні підходи до проблеми стосунку психіки й тіла. Ґрадація способів існування. 

Різновиди психіки. 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». Пізнання в аспекті 

соціальної філософії. Концепція історичної динаміки знання Т. Куна. Наука як практика 

наукових співтовариств. 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам докладні знання про важливі поняття, 

методологічні засади (принципи і методи) теорії пізнання, головні її парадигми, особливості 

розв’язання основних проблем теорії пізнання. 

Дисципліна спрямована на формування таких програмних компетентностей: 
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 3. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел. 

ФК 1. Усвідомлення сенсу філософії, її дисциплінарного розмаїття та місця в системі 

культури. 

ФК 2. Здатність виокремлювати специфіку філософського знання та змістові відмінності 

філософії від інших форм мислення. 

ФК 5. Здатність аналізувати сучасні філософські проблеми та вчення. 

ФК 7. Здатність аналізувати міркування та робити ґрунтовні смислові узагальнення, 

висновки. 

ФК 10. Здатність аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та 

загальнонаукової проблематики. 

ФК 11. Здатність застосовувати в професійній діяльності знання про засади, розвиток і 

сучасний стан наукового та гуманітарного знання. 

ФК 13.  Здатність брати участь у наукових та прикладних дослідженнях у галузі філософії. 

5. Результати навчання:  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

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 
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 Знати:    

1.1 предмет, методи, основи теорії пізнання Лекції, 

 семінари, 

 самостійна робота. 

Усні доповіді,  залік. 10 

1.2 основну проблематику теорії пізнання та критично 

осмислювати її 

Лекції, 

 семінари, 

 самостійна робота. 

Усні доповіді,  

презентація  

самостійного 

дослідження, залік. 

10 

1.3 принципи теорії пізнання, сучасні підходи до розуміння 

принципів теорії пізнання, новітні типології сучасних 

теорій пізнання 

Лекції, 

 семінари, 

 самостійна робота. 

Усні доповіді,  

контрольна робота,  

залік. 

10 

1.4 особливості теорій пізнання: метафізичних, 

емпіристських, раціоналістичних, трансцендентальних, 

феноменологічних, матеріалістичних, прагматистських, 

натуралістичних. 

Лекції, 

 семінари, 

 самостійна робота. 

Усні доповіді,  

контрольна робота, 

 залік. 

10 

 Вміти:    

2.1 аналізувати та коментувати спеціалізовану літературу з 

теорії пізнання 

Семінари, 

 самостійна робота. 

Усні доповіді,  

презентація самостійного 

дослідження,   

контрольна робота,  

залік. 

10 

2.2 пояснювати особливості та умови історичних 

трансформацій теорії пізнання, пояснювати 

варіативність сучасних понять і принципів теорії 

пізнання 

Лекції, 

 семінари, самостійна 

робота. 

Усні доповіді, пояснення 

до  конспекту 

першоджерел, 

презентація самостійного 

дослідження, залік. 

15 

2.3 здійснювати дослідження літератури з теорії пізнання, 

спираючись на рекомендації викладача та уникаючи 

простого переповідання її змісту 

Лекції, 

 семінари, самостійна 

робота. 

Усні доповіді,  

презентація  

самостійного 

дослідження, текст, 

контрольна робота,  

залік. 

10 

2.4 здійснювати докладне дослідження трьох і більшої 

кількості літературних джерел, здійснювати експертну 

оцінку теоретичних висловлень на теми теорії 

пізнання. 

Семінари, самостійна 

робота. 

Усні доповіді, дискусії, 

презентація самостійного 

дослідження, контрольна 

робота, залік. 

10 

 комунікація:    

3.1 презентувати результати проведених досліджень і 

здійсненої самостійної роботи у вигляді доповідей, 

Семінари, самостійна 

робота. 

Усні доповіді, дискусії, 

презентація самостійного 

5 



7 
 

повідомлень, есе, презентацій, конспектів дослідження. 

3.2 полемізувати щодо питань теорії пізнання в умовах 

семінарських занять на основі володіння категоріально-

поняттєвим апаратом теорії пізнання 

Семінари. Дискусії. 5 

 автономність та відповідальність:    

4.1 нести відповідальність за політико-ідеологічну 

незаангажованість теоретико-пізнавальних висловлень 

і пояснень особливостей своїх теоретичних підходів. 

Семінари, 

 самостійна робота. 

Усні доповіді, 

 дискусії, 

 презентація самостійного 

дослідження. 

5 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

                         Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 

ПРН 2. Розуміти розмаїття та специфіку  

філософських дисциплін, знати філософську  

термінологію. 

+  + +   +     

ПРН 6. Мати обізнаність щодо основних  

напрямів, тенденцій, проблематики сучасної 

 філософії. 

 +   +  + +  +  

ПРН 8. Мати обізнаність у головних  

філософських методах і підходах, розуміти  

етико-практичну значущість філософського 

знання. 

       +    

ПРН 11. Вміти аналізувати міркування та робити 

 ґрунтовні смислові узагальнення, висновки. 

 +   +  + +    

ПРН 18. Ефективно працювати з інформацією: 

 добирати необхідну інформацію з різних джерел,  

зокрема з фахової літератури та електронних баз,  

критично аналізувати й інтерпретувати її,  

впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

      + + +  + 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати 

навчання (знання 1.1 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 
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практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); (комунікація 3.1-3.2); 

(автономність та відповідальність 4.1), що складає 60% загальної оцінки.  

 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1 – 12 / 30 балів 

2. Самостійна робота №1 (дослідження сучасних підходів до розуміння принципів 

теорії пізнання, новітні типології сучасних теорій пізнання): РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 

3.1, 4.1  – 18 / 25 балів. 

3. Самостійна робота №2 (дослідження особливостей теорій пізнання: 

метафізичних, емпіристських, раціоналістичних, трансцендентальних): РН 1.4, 

2.2, 3.1, 4.1 – 18 / 25 балів. 

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усієї навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка складаються із балів, 

отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах), 2) самостійну роботу. Всі види робіт у семестрі мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар у 

письмовій формі. 

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4  – 

12 / 20 балів 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума 

балів за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної 

роботи. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не 

передбачає додаткових заходів оцінювання.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 

60 балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в 

письмовій формі та здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить 

семінарські заняття.  

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та 

підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 

При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів  

Підсумкова контрольна робота  Підсумкова оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80  20  100 
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7.2 Організація оцінювання: 

 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота:  

усна доповідь на семінарі,  

доповнення, участь в дискусіях 

До теми 8. У разі відсутності студента на 

занятті, тему необхідно відпрацювати в 

письмовому вигляді. 

«12» х 1 = 12 «15» х 2 = 30 

Самостійна робота До тем 1: Підготовка та презентація 

дослідження сучасних підходів до 

 розуміння принципів теорії пізнання,  

новітні типології сучасних теорій  

пізнання.  

(Додаток самостійної роботи студента) – 

кінець грудня 1921 р. 

«18» х 1 = 18 «25» х 1 = 25 

Самостійна робота  До тем 2-8: Підготовка дослідження окремого 

напряму теорії пізнання.  

(Додаток самостійної роботи студента) – 

кінець травня 1922 р. 

«18» х 1 = 18 «25» х 1 = 25 

Підсумкова контрольна робота   «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова оцінка з дисципліни  60 100 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь  

30-13 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

використовуючи обов’язкову та додаткову літературу. 

12-10 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 

неточності. 

9-7 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 

спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності. 

6-0 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді. 

Доповнення / участь в дискусіях 

15-11 балів – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми. 

10-7 балів – доповнення змістовне.  
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6-0 балів – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 

2. Самостійна робота: 

25-14 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його 

презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження  

13-12 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, але 

може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 

завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність 

проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності.  

11-0 балів - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його презентує, не 

демонструє глибини знань у вирішені поставлених завдань. Робота містить суттєві помилки. 

3. Підсумкова контрольна робота: 

20-18 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність письмової роботи. 

17-15 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність 

письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності. 

14-12 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань у 

вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота 

містить суттєві неточності. 

11-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі.  

7.3 Шкала відповідності: 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Failed 0-59 

 

 
СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ п/п Назва  лекції 

Кількість годин  

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

 

1. Предмет і характер теорії пізнання. Принципи і 

проблеми теорії пізнання. 

1  10 

2. Метафізична теорія пізнання (Античність, 

Середньовіччя, початок Нового часу). 

1  10 

3. Засади психологізму. Раціоналізм. 1  10 

4. Емпіризм. Засади трансценденталізму. 1  10 
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5. Ідеалістична теорія пізнання. Трансцендентально-

феноменологічна теорія пізнання. 

1  10 

6. Діалектико-матеріалістична теорія пізнання. 

Прагматична теорія пізнання. 

1  10 

7. Аналітична теорія пізнання. Натуралістична теорія 

пізнання. 

1  10 

8. Психофізична проблема. Історизм і скептицизм. 1 1 10 

1. Підсумкова контрольна робота.  1  

Всього 8 2 80 

Загальний обсяг 90 год., зокрема: 

Лекцій   – 8 год. 

Семінари   – 2 год. 

Самостійна робота  – 80 год.  
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