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Хід уроку: 

Істина - це правильне, перевірене практикою відображення в нашій свідомості матеріальних 

об’єктів природи і суспільства, що існують незалежно від неї і поза неї. 

У першому наближенні істину можна визначити як підтверджене практикою правильне 

відображення суб’єктом об’єктивної дійсності. Точніше визначення залежить від різних аспектів 

розуміння істини, в тому числі логічних: по-перше, вона є процесом пізнання від явища до дедалі 

глибшої сутності; по-друге, істинність суджень визначається наявністю їхнього зв’язку зі всією 

системою знань, чуттєвими даними і практикою; по-третє, істинність — є властивістю системи 

суджень відображати реальні об’єкт; по-четверте, істинність — це властивість ідеального об’єкта, 

точним описом якого є теорія, бути адекватною моделлю реального об’єкта; по-п’яте, поняття як 

термін судження не може бути ані істинним, ані хибним; по-шосте визначається лише істинність 

поняття як ідеального об’єкта. 

Об’єктивна істина — це такий зміст знань, який не залежить ні від окремої людини, ні від людства 

в цілому. Об’єктивність істини ніяк не означає її незалежності від інтересів і потреб людини. Навпаки, 

істина завжди була і залишиться однією з найважливіших гуманістичних цінностей людини. 

Визнання об’єктивної істини з необхідністю обумовлює визнання в тій чи іншій формі 

абсолютної істини. Абсолютна істина означає повне, вичерпне знання про щось. Можна погодитися, 

що таке знання можливе. Але оскільки розвивається не тільки пізнання, а і його об’єкт — навколишній 

світ, то людство може лише наближатися до нього. До абсолютних істин можна зарахувати вірогідно 

встановлені факти, дати подій, народження й смерті тощо, але такі істини не становлять пізнавальної 

цінності, їх просто називають вічними істинами. 

Абсолютна істина — в широкому розумінні — це всеосяжна істина про реальність у цілому або 

реальність окремих її фрагментів. Важливо визнати, що абсолютна істина існує і що вона принципово 

пізнавана. Абсолютна істина складається із суми відносних істин. 

Відносна істина — це обмежено правильне знання про щось. Наприклад, тіла складаються з 

атомів, вода кипить при температурі 100° тощо. У кожній відносній істині є зерно, елемент абсолютної. 

Абсолютизація моменту абсолютного в наших знаннях веде до догматизму, омертвіння знань, а 

абсолютизація відносного — до релятивізму (відносний), тобто до агностицизму, фактичної відмови 

від пізнання. 

Конкретність істини — це така її ознака, коли істинність того чи іншого твердження залежить від 

умов, місця та часу, а також тільки у визначеній теоретичній системі, системі відліку тощо. Абстрактна 

постановка питання про істинність того чи іншого твердження призводить до невизначеного рішення. 

Так, на запитання взагалі: «Корисний чи шкідливий дощ? — отримаємо відповідь: «І корисний, і 

шкідливий». Отже, абстрактної істини немає, істина завжди конкретна. Об'єктивність є вихідною 

фундаментальною характеристикою істини, з якою тісно пов'язана інша фундаментальна 

характеристика істини – абсолютність, тобто її принципово стійкий, сталий характер. Істинне знання 

є істинним завжди, воно практично вічне. Проте вказані риси абсолютності істини є справедливими 

лише в діалектичній єдності з іншою фундаментальною характеристикою істини – її відносністю. 

Порушення цієї діалектичної єдності, спроба відокремити абсолютність від відносності (й навпаки) так 

само, як і в разі відокремлення об'єктивності від суб'єктивно-практичного ґрунту істини, ведуть до 

зникнення істини, перетворення її на свою протилежність – заблудження. 

Згадаймо ту важливу обставину, що зміст нашого знання (істинного насамперед) визначається не 

самою реальністю як такою, а «зміною її людиною», тобто практикою. Звичайно ж, земля і в 

античності, і в середні віки, як і тепер, була сферичною. Але ж тогочасна і нинішня практика – далеко 

не одне й те ж. 

Люди давніх часів народжувались, жили і вмирали, як правило, на одній і тій же, переважно 

невеликій, території (ділянці земної поверхні). 

Якщо розміри такої ділянки зіставити з розмірами всієї поверхні земної кулі, то перша щодо 

другої виявиться нескінченно малою величиною. Тому стародавні твердження про плоску форму 

поверхні землі аж ніяк не були заблудженням. Навпаки, це була істина – об'єктивна (тільки-но ми 



навели математичні аргументи на її користь) і абсолютна (форма земної поверхні на нескінченно малих 

її ділянках практично є площиною). І все ж люди того часу помилялися не в тому, що вважали ту 

невелику територію, на якій вони проживали, пласкою за формою (тут вони мали рацію), а в тому, що 

поширювали правильне, істинне в певних рамках (у рамках нескінченно малої ділянки земної 

поверхні) положення за рамки його чинності. Отже, абсолютність істини є абсолютність відносно 

певних рамок, є відносною абсолютністю. Таким чином, кожна істина, розглядувана в рамках своєї 

чинності, є абсолютною, але водночас вона ж щодо самого факту існування таких рамок є відносною. 

Абсолютна й відносна істина – це не дві різні істини, а одна й та ж істина, розглядувана під різними 

кутами зору. Зрозуміло, що порушення рамок відносності істини негайно веде до її перетворення у 

свою протилежність – заблудження. 
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