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В статті проаналізовано взаємозв’язок традиційного та некласичного розуміння 
феномену верифікації, розглянуто перспективи розширення поняття «верифікація» у 
сучасній математичній науці з методологічним та психологічним аналізом емпіричних 
позицій. 
Ключові слова: логіка, сцієнтизм, верифікація, чуттєвий досвід. 
 
В статье проанализирована взаимосвязь традиционного и неклассического понимания 
феномена верификации, рассмотрены перспективы расширения понятия 
«верификация» в современной математической науке с методологическим и 
психологическим анализом эмпирических позиций. 
Ключевые слова: логика, сциентизм, верификация, чувственный опыт. 
 
The article analyzes the relationship between traditional and non-classical understanding of the 
phenomenon of verification, considers the prospects of expanding the concept of «verification» 
in modern mathematical science with methodological and psychological analysis of empirical 
positions. 
Keywords: logic, scientism, verification, sensory experience. 

 
Новітні погляди філософії ХХ століття, зосередилися в особі представників 

неопозитивізму та постпозитивізму на дослідженні проблем сучасної науки. Чільне місце 
серед представників цього напрямку посідає математик та філософ Карл Раймунд Поппер. 
Вивчення його філософської спадщини є досить ґрунтовним, зокрема, серед останніх праць 
звертають на себе увагу монографія М. Моргенштерна та статті Р. Ціммера «Karl Popper», де 
насамперед проаналізована творча наукова біографія К. Поппера, в контексті аналізу динаміки 
філософських поглядів та відкриттів вченого. Особливе значення у розумінні здобутків 
філософії К. Поппера займають роздуми та аналітика таких понять, як «фальсифікація», 
«критерій наукової демаркації», «критика наукової теорії» і т.д. 

Сучасний науковий дискурс використовує та оперує поняттям верифікації, 
започаткованим К. Поппером [1] у багатьох дисциплінах, починаючи від природничих й 
закінчуючи різними гуманітарними дисциплінами, проте у науковців сучасності може 
скластися думка, ніби існують окремі дисципліни, істинність окремих положень яких 
перевірити вкрай важко, а іноді й неможливо. Однією з таких дисциплін є математика. 

З позицій окремих дослідників з чіткими сцієнтистськими позиціями можна почути 
твердження про те, що перевірити істинність будь-яких тверджень можна лише чуттєво. 
Одразу ж виникає ряд запитань до такої позиції: і перше питання про те, що ж власне означає 
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чуттєва перевірка, тобто: ця перевірка є безпосередньо чуттєвою чи може відбуватись в нашій 
свідомості шляхом оперування абстракцій і редукцією цих абстракцій до конкретних понять, 
які потім можуть мати чуттєве відображення у нашій психіці. Дійсно, загальновідома спроба 
розглядати дефініції поняття «верифікація» має під собою й коло дотичних понять, таких як 
«чуттєво», «безпосередньо», «наочно-образно» тощо. Проте як розуміти, чому арифметичні 
закони досі є у реальності. 

Відповідь можна сформулювати так – арифметичні закони верифікуються, проте ця 
верифікація відбувається через чуттєвий матеріал, а не безпосередньо. Й загалом математичні 
розробки теоретичного характеру, починаючи від арифметики й закінчуючи кібернетикою, 
працюють у реальності, опосередковано, й важливим є різниця між внутрішньосвітовою 
математикою та міжсвітовою математикою. Внутрішньо-світова математика виражає свої 
закони через той чуттєвий матеріал, який існує у нашому світі, на відміну від будь-яких 
комплексних чисел, які не мають ніякої онтологічної ролі у нашому світі, проте можуть 
існувати у інших світах, відповідно до твердження Г. Лейбніца на рахунок тих таки можливих 
світів [2]. 

Саме через це математичні розробки в певній топології можуть й не опиратись на 
логічне мислення, оскільки така структура деформацій не може бути у нашому світі й, 
відповідно, топологічні дані не мають безпосереднього вираження через той чуттєвий 
матеріал, який є у реальності. Саме тому твердження на рахунок неправильності якихось із 
математичних розробок у суто теоретичних математичних розділах, не здатних до верифікації, 
є, на нашу думку, нісенітницею. До того ж логіка інших світів не обов’язково повинна 
відповідати логіці нашого світу, за тим же твердженням Г. Лейбніца про інші світи та за 
нашим попереднім досвідом, який вказує на те, що, скоріше за все, мислення, наприклад, 
психічно хворої людини не є логічним (як мінімум за тим, що вони вербально не виражають 
істинних прогнозів у своїй побутовій діяльності, де в певних предметів є певні властивості, 
які, з точки зору науковців, істинно виражаються у взаємодіях з іншими предметами й, 
відповідно, думка, яка стверджує інакше, не є логічною в силу надвпливу замкненості 
практичної теорії істини як єдино домінуючої парадигми в області досліджень зовнішніх 
процесів). А те, що певний предмет можна осмислити як окремий світ очевидним є й через те, 
що світ є один з часткових випадків системи, й параметри цієї системи як теоретичного 
поняття може бути як розширено, так і звужено. Для багатьох людей рахувати окремий 
мікропредмет (мікропредметом він є для нас) цілим світом є нелогічним через те, що поняттю 
світ надається тільки два часткові випадки у вигляді зовнішнього та внутрішнього світу й, з 
точки зору теорії інформації , ці світи мають багато даних всередині системи, на відміну від 
обмежених предметів, хоча інформація про властивості предмета є обмежена через те, що з 
попереднього досвіду відомо, що теоретично можна додумати купу властивостей для кожного 
з предметів й таким чином наблизити їх до поняття світ, хоча в усвідомленні людей, далеких 
від теоретичних досліджень, такий хід думок недоступний в силу домінуючого практичного 
мислення, яке прямо направлене на адаптацію, а не за допомогою складних поведінкових 
патернів, пов’язаних часто з діяльністю у сфері науки. Також потрібно чітко розуміти, що 
чуттєвої верифікації (самої по собі, без мислення) не існує. Навіть найпростіші теоретичні 
дослідження в області механіки знаходять математичні, узагальнені сутності у чуттєвому 
матеріалі й процес перевірки включає в себе аналіз попереднього досвіду й перевірки таких 
понять, як падіння, сприйняття одночасного й усіляке таке (якщо ми перевіряємо швидкість 
прискорення вільного падіння, наприклад). Для того мають зазвичай два виходи: знання з 
філософії руху в інтуїтивній обгортці або знання з філософії руху в раціональній обгортці, 
часто ще додають психологічну теорію ідентифікації, підручників з якої досі немає як у 
літературі країн СНД, так і у літературі інших країн, що дивно з точки зору актуальності такої 
теорії у сучасних психологів. Та й теоретичного пояснення практичної реалізації даних з 
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деяких з  перерахованих у цій статті дисциплін на даний момент немає, й зазвичай, питанням 
такого роду займались філософи, проте сьогоднішній стан пошуку відповідей на означену 
тематику є критичним.  

Можливо, з цього безпосередньо не слідують деякі відповіді на запитання: «Чи є 
можливим надчуттєва форма верифікації ?» Насправді одна з відповідей на це питання слідує 
з перерахованих вище тезисів, а інша – ні. Першим підходом до рішення цього питання є 
вказання на те, що логіка надчуттєвого світу нам невідома й оперування тим вірогіднісним 
фактом, що будь-яке з наших почуттів завжди дорівнює самому собі й будь-яка психічна 
побудова є чуттєвою (а не надчуттєвою, як розглянуто в іншому підході). Й з цієї точки зору 
будь-яке почуття не переходить у ряд надчуттєвих через цю властивість, з чого слідує, що 
будь-яка інформація, яка міститься у нашій психіці, завжди є чуттєвою, й, відповідно,  
твердження, наприклад, екстрасенсів про осмислення інших світів завжди оперують чуттєвим 
матеріалом, що не є істинним з точки зору деяких тверджень екстрасенсів про надчуттєву 
природу їх «одкровень» та з точки зору тих же поліграфологів, вони думають, що кажуть 
правду. Хоча така позиція оперує догмою про те, що при отриманні будь-якої інформації з 
зовнішнього світу за допомогою органів відчуттів не відбувається ніяких перетворень 
чуттєвого матеріалу в надчуттєвий. Інша позиція допускає цю догму та розглядає весь 
матеріал, для якого існує приписка «отриманий за допомогою органів чуттів», як такий, який 
потім трансформується у надчуттєве. Якщо за допомогою цього матеріалу ми можемо 
отримувати твердження про навколишній світ, то й з цього слідує, що надчуттєвість за 
властивостями ідентична чуттєвості з тієї точки зору, що розглядає ідентичність як категорію, 
яка ставить знак рівності лише при однакових властивостях прояву.  

Висновком нашого наукового дослідження є припущення про те, що, відмінність між 
розумінням феномену верифікації більшості неопозитивістів та поясненням фальсифікації 
К. Поппера полягає в тому, що ці два критерії претендують на визначення різних факторів: 
верифікація – статусу змістовності, а фальсифікація – статусу науковості. Слід зазначити, що 
Поппер зовсім не виключає, що ненаукові судження гуманітаристики мають зміст та сенс. 
Помилкове поєднання мети та завдань різних принципів було викликане розмитістю та 
нечіткістю цих понять, яку спричинили вчені, які спробували поєднати теоретичні засади 
неопозитивізму та критичного раціоналізму, як наприклад, Е. Флю запозичив від К. Поппера 
поняття фальсифікації, але надав йому того змісту, яке неопозитивісти надавали поняттю 
верифікації.  

Отож, філософські погляди К. Поппера формувалися на поглядах філософів- 
раціоналістів, кристалізувалися, в основному, у науковій полеміці та ідеях неопозитивізму 
Віденського гуртка та мали своє продовження й розвиток у наукових міждисциплінарних 
дискусіях, що впевнено виходить за межі лише філософії науки. 
 
 
1. Popper K. R. Realismus und das Ziel der Wissenschaft. Tübingen, 2002. 500 S. 2. Лейбниц Г. В. Сочинения : в 4-х т.  
Москва : Мысль, 1983. Т. 2. 686 с. 

 

 

 

 


