
Анотація навчальної дисципліни 

«Проблема істини в сучасній філософії» 

 

Анотація. Проблема істини була і залишається однією з основних 

проблем філософії. Це стосується як традиційно теоретичних філософських 

дисциплін (зокрема, епістемології та метафізики), так і практичних (зокрема, 

етики, соціальної філософії). Найдавнішим і найбільш розповсюдженим і наразі 

підходом до проблеми істини залишається кореспондентний, який разом з 

когерентним і прагматичним підходами – вважаються класичними підходами 

до проблеми істини. 

Сформулювати проблему істини достатньо просто: чим є істина? 

Характер спроб дати відповідь на це питання тягне специфіку розуміння даної 

проблеми. Істину можна вважати стосунком, властивістю, основоположною 

філософською категорією і т. д. Наступним важливим пунктом цієї проблеми 

буде відповідь на питання чому приписується істинність, що є носієм істини 

(truth-bearer). Далі – чим є справджувач (truth-maker). Сьогодні часто істину 

розуміють як стосунок між носієм і справджувачем. Разом з тим, в англомовній 

філософії, що йде корінням в аналітичну філософію 20 століття, традиційним є 

критеріальне розуміння філософських проблем, в т. ч. – проблеми істини: які 

критерії приписування носієві того чи іншого значення  істинності. Доречи, 

скільки значень істинності варто приймати – також відкрите питання. 

Принаймні є два значення істинності – істина і хиба. 

В такий спосіб, в даний навчальний курс залучаються як традиційні 

підходи різних традицій і дисциплін філософії 20 ст., так і альтернативні 

підходи. Спеціальна увага приділяється аналітичній філософії. Серед основних 

авторів сьогодення, доробок яких є наріжною джерельною базою, варто 

згадати: Блекбьорна (Blackburn), Линча (Lynch), Гланзберга (Glanzberg), 

Горвіча (Horwich) та ін. 

Мета навчальної дисципліни: дати знання про зміст і основні підходи до 

проблеми істини в сучасній епістемології (і більш загально – в сучасній 

філософії). 

Попередні вимоги: 

Аспірант/магістр/бакалавр має знати: основний зміст і проблеми сучасної 

філософії; способи застосування основних категорій та ідей у сучасній 

теоретичній філософії, місце і роль філософії у формуванні наукового 

світогляду та сучасної культури; історію теоретичної і практичної філософії. 

Аспірант/магістр/бакалавр має вміти: використовувати сучасні філософські 

категорії та ідеї у дослідженні проблем філософії; мати професійні погляди на 

розв’язання проблем теоретичної філософії; аналізувати й фахово 

застосовувати першоджерела та дослідницьку літературу з теоретичної і 

практичної філософії.  

Змістовні модулі: 

Тема 1. Проблема істини в різних філософських дисциплінах. 

Тема 2. Кореспондентні теорії істини. 

Тема 3. Когерентні теорії істини. 

Тема 4. Дефляція істини в сучасній філософії. 

Тема 5. Мінімалістська теорія істини. 



Мова викладання: українська 

Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: ВП 3.03.01; перше півріччя 3-

го року навчання. 

Кількість кредитів: 3.  
Форма заключного контролю: залік. 

Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 90 годин, у тому числі 4 

години аудиторних занять (4 год. – лекційні заняття), 86 годин самостійної 

роботи. 

Викладач: Лактіонова Анна Валеріївна, доктор філос. наук, доцент, професор 

кафедри теоретичної і практичної філософії філософського факультету. 

Інформація про викладача:  

http://philosophy.univ.kiev.ua/ua/view/prof_philosophy_dept/47/23/8 
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