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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Проблема смислу посідає особливе 

місце, фокусуючи пошук відповідей на багатоманітні запити  у визначенні 

ставлення людини до життя, пізнання, власне до себе. Питання про смисл 

завжди було важливим, однак останнім часом дослідницький інтерес до нього 

значно зріс. Таке стосується вивчення смислу як в теоретичній філософії, так і в 

філософії науки, предметом рефлексії якої стали характеристики 

постнекласичного наукового пізнання. Актуальність такого дослідження 

пов’язана з особливостями сучасного наукового світопояснення, яке наголошує 

системну складність об’єктів дослідження та їх нелінійну поведінку в процесі 

розвитку. Перехід від редукціоністських підходів до вивчення складності 

цілісних систем має глибинні підстави в потребі подолати глобальні кризи 

людського існування, зокрема, екологічну та антропологічну, виникнення яких 

пов’язують з технологічним розвитком на основі класичної раціональності. 

Тому в предметній галузі сучасної філософії науки виокремлюються 

дослідницькі завдання, що націлені на пошук філософського та 

методологічного підґрунтя наукового пізнання складних систем на нових 

засадах. Вони виявляють себе в міждисциплінарних та трансдисциплінарних 

галузях, в яких смислопошук відрізняється особливостями, що визначають 

комунікативну специфіку сучасної науки та становлять предмет вивчення 

філософії науки. Отже, напрям дисертаційного дослідження є актуальним. 

Означення проблемного спектру дисертаційної роботи здійснювалось на 

основі вивчення класичних та сучасних досліджень проблеми смислу. Розгляд 

смислу як полідисциплінарного предмету, концепцій смислу в логіці, 

лінгвістиці, семантиці, семіотиці, відтворення теоретико-методологічних засад 

їх розуміння смислу, співвідношення поняття смисл з поняттями значення, 

зміст, знак, сенс, концепт визначило звернення до робіт М.М. Бахтіна, В.С. 

Виготського, О.І. Гвоздіка, А.-Ж. Греймаса, А.А. Залізняк, І.Т. Касавіна, І.М. 

Кобозевої, С.Б. Кримського, А.Є. Лебедя, В.О. Лекторського, О.Ф. Лосєва, М.К. 
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Мамардшвілі, Л.О. Мікешиної, В.В. Налімова, О.О. Потебні, О.В. Рупташ, Ю.С. 

Степанова, Р.І. Павільоніса, В.Л. Петрушенка, М.В. Поповича,  В.С. Ратнікова, 

І.В. Хоменко, І.В. Чорноморденка, В.Л. Чуйка та інших дослідників. 

Аналіз підходів дослідження смислу ґрунтувався на вивченні традицій, 

закладених Г. Фреге, Б. Расселом, Л. Вітгенштайном, продовжених їх 

послідовниками та на аналізі сучасних концепцій різних методологічних 

спрямувань – К. Айдукевича, С. Вулгара, М. Дамміта, Д. Девідсона, Р. Карнапа, 

Е. Кассірера, С. Кріпке, У. Куайна, Т. Куна, І. Лакатоса, Б. Латура, Л. Лаудана, 

Дж. Остіна, Г. Патнема, К. Поппера, Дж. Сьорла, Ст. Тулміна, Б. ван Фраассена 

та інших дослідників. 

Багатоманітність контекстів визначення смислу представлена на основі 

аналізу підходів його розуміння з позицій феноменології, герменевтики, 

комунікативної філософії, структуралізму, постмодернізму, представлених в 

західній традиції – розвідки К.-О. Апеля, Р. Барта, Ж. Бодрійяра, Ю. Габермаса, 

Г.-Г. Гадамера, М. Гайдеггера, Е. Гуссерля, Ж. Дельоза, Ж. Дерріда, Ж. Ліотара, 

П. Рікера, Р. Рорті, Ж-П. Сартра, В. Франкла, М. Фуко, в вітчизняній традиції – 

дослідження А.Л. Богачова, М.І. Бойченка, А.М. Єрмоленка, В.І. Кебуладзе, 

А.М. Лоя, А.І. Луцишина, І.І. Матюшиної, В.Н. Поруса, Є.М. Причепія, Л.А. 

Ситниченко, В.Г. Табачковського та інших дослідників. 

Дослідження проблеми смислу в межах постнекласичної раціональності 

ґрунтувалося на принципових положеннях, висловлених в роботах дослідників, 

які означили особливості даного типу раціональності, можливості методології 

синергетики, аргументували думку про смисл як такий, що постає, вивчали 

роль ціннісних факторів в пізнанні складних систем. Слід відзначити класичні 

роботи з теорії самоорганізації, синергетики – Г. Хакена, І.Р. Пригожина, С.П. 

Курдюмова, з обґрунтування концепції типів раціональності – В.С. Стьопіна, в 

вітчизняній традиції – І.С. Добронравової, ґрунтовні сучасні дослідження Е. 

Агацці, В.І. Аршинова, Л.Д. Бевзенко, Л.М. Богатої, В.Г. Буданова, В.В. 

Кизими, Л.П. Киященко, О.М. Князевої, Н.В. Кочубей, М.Г. Марчука, В.А. 
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Рижка, О.М. Рубанець, Я.І. Свірського, Л.І. Сидоренко, Л.О. Шашкової та 

інших дослідників. 

Ретельне вивчення традицій, підходів, концепцій розуміння смислу та 

смислопошуку дозволило окреслити власну дослідницьку позицію, 

аргументовану в дисертаційній роботі. Її проблемне поле включає аналіз тих 

філософсько-методологічних вимірів, які присутні в означенні смислу в 

постнекласичних дослідженнях. Йдеться про проекції смислопошуку, що 

сприяють досягненню порозуміння учених. Ми дослідили їх в методологічній, 

комунікативній та аксіологічній площинах. Терміном «постнекласичні 

дослідження» ми позначили як процес міждисциплінарного та 

трансдисциплінарного наукового пізнання складних самоорганізованих 

людиномірних систем, так і загалом дослідження в предметній сфері сучасної 

філософії науки, які стосуються намірів проектування цілісного представлення 

сучасної науки з позицій постнекласичної раціональності, методологічного 

обґрунтування нелінійного мислення. Ми виходили з того, що сучасне 

вивчення смислу відбувається в полідисциплінарній ситуації – на основі логіки, 

лінгвістики, семіотики, психології тощо. Багатоманітність підходів, концепцій, 

термінів ускладнюють комунікацію учених та досягнення розуміння. 

Виникають методологічні проблеми, які потребують розв’язання. В 

дисертаційному дослідженні вони пов’язані з питанням: яким чином 

смислопошук впливає на прояснення постнекласичних дослідницьких ситуацій, 

якщо смисл представити як складний об’єкт, що постає в процесі 

самоорганізації. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана в межах комплексної наукової програми Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного 

розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» та науково-

дослідної теми філософського факультету 11БФ041−01 «Філософсько-

світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного розвитку сучасного 

суспільства», науково-дослідницької тематики кафедри філософії та 
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методології науки філософського факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Метою дисертаційного дослідження є аналіз проблеми смислопошуку, 

який відбувається як самоорганізація смислу шляхом реалізації його 

методологічних, комунікативних та аксіологічних вимірів в процесі 

постнекласичних наукових досліджень. 

Відповідно до мети дисертації були поставлені такі дослідницькі 

завдання: 

- проаналізувати теоретичне підґрунтя вивчення проблеми смислу як 

полідисциплінарної та вимірів смислу, які наявні в сучасних гуманітарних 

галузях та в філософії науки; 

- визначити та проаналізувати методологічні традиції та філософські 

підходи дослідження смислу; 

- дослідити концептуальні варіанти розв’язання проблеми смислу в 

класичній та сучасній філософії науки, приділивши особливо увагу баченню 

науки в межах постнекласичної раціональності; 

- виокремити та дослідити комунікативний вимір смислу, 

концептуальні підходи його розуміння та його методологічний вплив на 

смислопошук як процес самоорганізації смислу; 

- окреслити основні ознаки сучасного наукового дослідження з 

позицій постнекласичної методології, які дозволяють представити смисл як 

такий, що постає; 

- дослідити виміри смислу як засоби міждисциплінарної та 

трансдисциплінарної комунікації, які впливають на формування підґрунтя та 

умов самоорганізації смислу в процесі наукового обговорення. 

Об’єктом дослідження є смисл як складний багатовимірний об’єкт. 

Предмет дослідження – методологічні, комунікативні та аксіологічні 

можливості вимірів смислу в постнекласичних дослідженнях. 

Методи дослідження. Загальнометодологічне підґрунтя дисертаційного 

дослідження вибудовувалось у відповідності з методологічними вимогами, 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


7 

окресленими з позицій постнекласичної раціональності. Методологічною 

основою вивчення дослідницької ситуації в сучасній науці, представлення 

смислу як складної системи є принципи та поняття синергетики ‒ складність, 

самоорганізація, нелінійність, хаос, порядок, біфуркація тощо. Дослідження 

проблеми смислу проведене на основі теоретико-методологічного 

реконструювання особливостей підходів до розв’язання проблеми смислу в 

контексті аналітичної традиції, феноменології, герменевтики, 

структуралістських позицій, постмодернізму. Використання компаративного 

аналізу дозволило проаналізувати особливості підходів дослідження смислу в 

класичній та сучасній філософії науки. Міждисциплінарний підхід дозволив 

представити сучасне розуміння смислу та процесу смислопошуку. 

Комунікативний та аксіологічний підходи як підґрунтя дослідження смислу з 

постнекласичних позицій дозволили дослідити роль відповідних вимірів 

смислу в науковій дискусії.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше в 

вітчизняній філософії науки розроблена концепція, яка представляє процес 

смислопошуку в методологічних вимірах постнекласичної раціональності. 

Зміст концепції конкретизується в таких положеннях, що виносяться на 

захист: 

- вперше процес віднайдення смислу в міждисциплінарних та 

трансдисциплінарних дослідженнях вивчений з концептуальних позицій 

синергетики, що дозволило представили смисл як такий, що постає шляхом 

самоорганізації в процесі дискусійної комунікації учених. Синергетика 

дозволяє побачити проблему смислу в новій перспективі: міждисциплінарна 

комунікація водночас є процесом постання, породження смислу; 

- вперше показано, що в постнекласичній дослідницькій ситуації 

самоорганізація смислу в процесі комунікації учених збігається з формуванням 

умов такої комунікації та відбувається протягом наукового обговорення. Смисл 

постає і водночас прояснюється та відкривається. Комунікативний та 
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аксіологічний виміри смислу функціонують як методологічні засоби його 

самоорганізації; 

- вперше виявлено, що самоорганізація смислу в процесі 

міждисциплінарного та трансдисциплінарного спілкування учених ґрунтується 

на єдності комунікативного та аксіологічного вимірів смислу, яка визначає 

особливості форм такої комунікації: по-перше, ситуативність та варіативність 

визначення смислу як пошук кожного разу нової відповіді зі спектру можливих; 

по-друге, мовну та термінологічну несумірність, яка потребує для прояснення 

смислу засвоєння відповідних мов – як в сенсі іноземних мов, так і 

термінологічної лексики різних наук; по-третє, нелінійність процесу постання 

смислу, оскільки пропоновані дослідниками концепції створюють ситуацію 

породжуючого хаосу, коли в процесі проходження своєрідної «точки 

біфуркації» формуються засади нового розуміння смислу, постає «новий 

порядок» – багатовимірне розуміння смислу. 

- поглиблене розуміння смислу як полідисциплінарного предмету 

вивчення багатьох гуманітарних наук, напрямів та шкіл класичної й сучасної 

філософії науки. Аналіз досліджень проблеми смислу, представлений в 

багатьох науках, дозволив виявити напрацьований ними потужний 

методологічний інструментарій дослідження смислу та відсутність спільного 

його розуміння як результату використання різних підходів та концептуальних 

позицій, що не збігаються. Тому полідисциплінарне бачення смислу передбачає 

проектування теоретичної картини, яка представляє смисл як складний 

системний об’єкт; 

- набуло подальшого розвитку розуміння проблеми смислу як 

методологічної основи розв’язання важливих теоретичних проблем філософії 

науки та наукових галузей. Прикладами є концепції представників аналітичної 

традиції, сучасного конструктивізму тощо, в яких представлені варіанти 

пояснення смислу через поняття значення, зміст, конструкт, концепт, 

вирішення проблем тотожності, референції смислу, відношення смислу та 

істини; 
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- поглиблене розуміння теоретико-методологічних засад вивчення 

проблеми смислу в класичній та сучасній філософії науки як дослідження його 

на основі комплексу філософських традицій та концептуальних підходів 

гуманітарних наук. Відповідно засади розуміння смислу як багатовимірного 

об’єкта укорінені в різноманітності теоретико-методологічних картин смислу, 

сформованих в межах та на основі феноменології, герменевтичного варіанту 

розуміння смислу, комунікативного підходу, структуралістських підходів, 

посмодерністського розуміння смислу тощо; 

- набуло подальшого розвитку постнекласичне уявлення сучасної 

науки, що здійснене в процесі виокремлення особливостей міждисциплінарної 

та трансдисциплінарної дослідницької ситуації. Показано, що 

міждисциплінарне та трансдисциплінарне спілкування стає підґрунтям для 

напрацювання різноманітних концепцій та точок зору, зіткнення яких створює 

умови для постання смислу як прийнятної спільної наукової позиції. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів дослідження 

полягає в тому, що виявлені особливості процесу смислопошуку в 

постнекласичній науці включаються в предмет сучасної філософії науки, 

розширюючи її проблемне поле та поглиблюючи розуміння поняття смислу як 

багатоаспектного. Підходи та висновки дисертаційної роботи, що 

представляють синергетичні контексти розуміння смислу, демонструють нові 

можливості синергетичного мислення в галузях філософського пізнання 

сучасної науки.  

Результати дисертаційної роботи можуть бути використані в науково-

дослідницькій та викладацькій діяльності, в підготовці навчальних матеріалів, 

підручників, посібників з філософії та філософії науки в розділах, які 

стосуються проблеми смислу, методологічних традицій її розв’язання, 

особливостей наукової комунікації в постнекласичній науці. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науково-

дослідною роботою автора. Висновки і положення наукової новизни, що 
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виносяться на захист, зроблені автором особисто на основі результатів, що 

отримані ним у процесі дослідження. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертації обговорювалися на методологічних науково-практичних семінарах і 

засіданнях кафедри філософії та методології науки Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Також автором було зроблено ряд 

доповідей та виступів на наступних міжнародних та всеукраїнських наукових 

конференціях: «Дні науки філософського факультету-2013» (Київ, 2013), 

Всеукраїнська наукова конференція «Філософія в сучасному світі» (Острог, 

2013), Х Республіканська наукова конференція молодих вчених та аспірантів 

«Соціально-гуманітарні знання» (Мінськ, 2013), «Дні науки філософського 

факультету-2014» (Київ, 2014), ІІ Всеукраїнська наукова конференція 

«Філософія як культурна політика сучасності» (Острог, 2014), «Дні науки 

філософського факультету-2015» (Київ, 2015), «Проблеми культурної 

ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» (Острог, 2015). 

Публікації. Основні наукові положення дисертаційного дослідження 

відображені у 12 публікаціях, у тому числі 4 статтях у наукових фахових 

виданнях України, 1 статті в іноземному фаховому виданні, у 7 тезах доповідей 

на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи обумовлені специфікою предмету 

дослідження, логікою розкриття проблеми, а також метою та завданнями 

дисертаційної роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів (6 

підрозділів), висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг 

дисертації становить 194 сторінки, з них 174 сторінки основного тексту. Список 

використаних джерел нараховує 191 найменування на 20 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ СМИСЛУ 

 

1.1 Полідисциплінарне підґрунтя визначення поняття смислу 

Смисл є полідисциплінарним предметом, оскільки теоретично 

представлений в багатьох науках. Відповідно, поняттєві та термінологічні 

структури цих наук представляють теоретичне підґрунтя дослідження 

проблеми смислу.  Воно пов’язане з такими поняттями, як зміст, значення, знак, 

сенс та ін., через які дослідники намагаються прояснити проблему смислу. 

Хочемо наголосити також принципові для представлення дисертаційної 

концепції поняття нелінійність, самоорганізація, точка біфуркації та інші 

поняття постнекласичної методологічної традиції, яка дозволяє поглянути на 

смисл як складну систему, що постає та здатна до самоорганізації. Отже, ми 

беремо до уваги багатоманітність визначень смислу, відсутність єдиного 

визначення. 

Водночас, виходячи з мети та завдань дисертації в робочому визначенні 

смислу виходимо з наступного: смисл – складний багатовимірний об’єкт, що 

постає шляхом самоорганізації в процесі комунікації в межах наукової 

спільноти. Пояснимо також, що маємо на увазі говорячи про виміри смислу. На 

нашу думку, вони є теоретичними проекціями розуміння смислу в відповідних 

науково-теоретичних, методологічних та філософських концепціях. Не 

претендуючи на розгляд всіх наук, що займаються смислом як власним 

предметом, окреслимо ряд етапних моментів, які представлені в логіці, 

семіотиці, лінгвістиці, семантиці та ін. Тому, серед важливих вимірів смислу 

наявні епістемологічний, логічний, лінгвістичний та ін. Вони відкриваються в 

теоретичних картинах смислу, які будуються у відповідних науках та є 

предметом всебічного аналізу для класичних та сучасних підходів. 

Беручи до уваги, що ми розглядаємо смисл як такий, що постає в процесі 

комунікації, наукової дискусії, предметом дослідження робимо також 

комунікативний вимір смислу. Вважаємо за важливе наголосити ціннісний 
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вимір смислу, що пов’язаний з проблемою істини. І, нарешті, оскільки 

постнекласична методологія враховує в процесі дослідження складних об’єктів 

аксіологічну складову, аналізуємо також аксіологічний вимір смислу. 

Дослідження, представлені в літературі, демонструють, що тема смислу 

розглядається з позицій, які є різновекторними та представляють різні 

теоретичні картини смислу. Ми також враховуємо той момент, що смисл має 

позатеоретичні – досвідні, соціопрактичні та культурні засади. 

Говорячи в нашому дослідженні про виміри смислу, наголосимо такий 

важливий момент. Ми розділяємо поняття «виміри смислу» та «аспекти 

смислу», оскільки аспекти – це напрями дослідження власне смислу. 

Дослідники виокремлюють онтологічний, світоглядний, антропологічний 

аспекти смислу [121]. Ми досліджуємо «виміри смислу» – ті впливи на 

розв’язання проблем філософії науки та науки, які здійснюють дослідження 

смислу різними науками, різними філософськими традиціями, зокрема 

постнекласичною методологією як підходом сучасної філософії науки.  Термін 

«виміри смислу» означає, що концептуальні визначення того, що є смисл, 

використовуються для дослідження смислу в сучасній філософії науки та науці. 

Отже, є відмінність. Водночас, те, що дослідники вивчають «аспекти смислу», 

«виміри смислу» демонструє,  на нашу думку, усвідомлення певної 

обмеженості наявних варіантів розуміння смислу та потреби відповіді на 

питання, що є смисл в сучасному – постнекласичному дослідженні. 

Величезний матеріал, який пов’язаний з аналізом поняття «смисл», 

міститься в логіці, лінгвістиці та логічній семантиці. Смисл мовних виразів є 

одним із самих суттєвих проявів смислу, тому ми й надаємо йому більшої 

уваги.  Інші прояви смислу можна побачити  в діях, в житті, в історії тощо. Ці 

прояви можуть бути представлені також в мові, якщо мову при цьому розуміти 

досить широко. Так, в логічній семантиці термін «смисл» розуміється 

неоднозначно. В одних випадках його ототожнюють із «значенням»; в інших – 

протиставляють йому; в третіх – «смислом» називають одне з видів значення. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


13 

Такі розбіжності в оцінках є результатом використання різних підходів до 

вивчення смислу. 

Значний поштовх для окреслення методологічних засобів дослідження 

смислу надало розрізнення понять «значення» та «смислу» в 30-ті роки XX 

століття Л. Виготським (1934). Дослідник запозичив поняття «значення» та 

«смислу» у Ф. Полана, і, відповідно, вставив ці поняття в свою теоретичну 

систему. На думку психолога, смисл слова – це первинна реальність як для 

співрозмовника, так і для слухача. Смисл є унікальний, який належить певній 

особистості і певним обставинам та є невичерпний. Він є соціально 

орієнтований та соціально підтриманий. Його соціально зафіксована «частина», 

що відклалася в соціальному мовному досвіді, становить мовне значення. 

Таким чином, значення слова (мовне значення) – це абстракція різних смислів 

даного слова, що вживається різними людьми в різних контекстах, і одночасно 

це «технічний апарат» побудови смислу [32]. Таким чином, було окреслено 

особливість психологічного розуміння «значення» та «смислу» з характерним 

для цієї ситуації  розподілом їх за принципом об'єктивності/суб'єктивності 

відображення об'єктивної дійсності. 

Л. Богата чітко зазначила, що іменник «зміст» виконує функції загального 

означення та включає в себе два поняття, а саме значення та смисл. Тобто 

значення має інтерсуб'єктивний зміст, стабільний, а смисл, в свою чергу, є 

змінним, суб'єктивним змістом, який залежить від висловлювання. Значення є 

виразом смислу, що закріплений за певним терміном. Значенням фіксується 

один або декілька аспектів смислу. Простежується різниця смислу та значення 

також і в іноземних мовах, а точніше при написанні цих слів. 

А. Потебня, працюючи над проблемою розмежування значення та смислу, 

розрізняв мовну форму слова – «найближче значення», і його позамовний зміст 

– «подальше значення», що проявляється як актуальний мовний смисл [112]. На 

нашу думку, дослідник веде мову про розмежування значення та смислу саме за 

принципом об'єктивності/суб'єктивності, де об'єктивне відноситься до 

значення, а суб'єктивне, відповідно, – до смислу. 
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М. Бахтін проводить своє протиставлення понять значення та смисл. 

Дослідник говорить про смисл висловлювання й про смисл слова як 

абревіатури висловлювання. Таким чином, він вказує на те, що висловлювання 

як одиниця мовного спілкування на відміну від мовних одиниць має не 

значення, а смисл [11, с. 305]. Зауважимо, що дослідник, акцентуючи увагу на 

розмежуванні семантичної сторони значення та його ціннісно-смислового 

моменту, вказував на те, що смисл на відміну від значення є завжди 

діалогічним. Смисл фрази не складається із значень слів, її складових, так само, 

як і смисл тексту не може бути зведений до суми частин, що утворюють текст 

[11, с. 368-369]. 

У своїй роботі «Перехід смислів у значення» Г. Богін чітко розмежовує 

значення та смисл, говорячи про те, що смисл завжди ситуаційний, 

обумовлений контекстом, належить мовленню та первинний по відношенню до 

значення, яке, в свою чергу, позаконтекстне, неситуаційне, належить мові, 

похідне від смислу, і формулюється, на відміну від смислів, створюваних всіма 

і кожним, виключно авторами словників [15, с. 9]. На думку дослідника, смисл 

є інобуття розуміння; він виступає як абстрактно виділена взаємодія людини та 

буття, що дана нам у багатьох ситуаціях [16]. Така взаємодія створює зв'язки й 

відношення: смисл виражає всезагальне в відношенні людини до світу в самій 

індивідуалізованій формі. Реалізуючи це відношення в такому акті, як 

«мовлення-думка-діяльність», ми будуємо світ смислів, без якого не може жити 

людина. Отже, слід наголосити важливість багатоаспектного та системного  

розгляду проблем гуманітарного характеру [17]. 

Е. Сулейменова у своїй роботі «Поняття смислу в сучасній лінгвістиці», 

яка присвячена проблемі смислу, зазначає, що протиставлення смислу та 

значення, у багатьох випадках здійснюється як протиставлення мови та 

мовлення. На противагу таким уявленням, автор висловлює думку про те, що ні 

категорія значення, ні категорія смислу не можуть існувати окремо. Значення і 

смисл формуються і функціонують лише в єдності, бо вони є взаємопов'язані не 

лише генетично, але і функціонально [145, с. 144]. 
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С. Неклюдов у своїй доповіді «Семантика фольклорного тексту та 

«знання традиції», продовжуючи думку про розмежування понять значення й 

смислу, під значенням (денотатом, референтом, экстенсіоналом) розуміє 

предметний корелят знаку, під смислом (сигніфікатом, інтенсіоналом) – його 

концепт, мисленнєвий зміст, причому сигніфікат зв'язується з узагальненим 

образом предмета чи явища, а інтенсіонал – з сукупністю його мисленнєвих 

ознак. По відношенню до будь-якого тексту, обсяг якого перевищує слово, 

значення представляє собою реальність, що співвідноситься із цим текстом, а 

смисл є понятійний обсяг, який міститься в судженні про нього [105]. Таким 

чином, підкреслює дослідник, як наче вдається вийти за межі замкненого кола 

тавтологічних визначень поняття, що тлумачиться (смисл є значенням будь-

чого, його внутрішній зміст; значення є смисловий зміст тощо). 

В роботах присвячених смислу разом з поняттям смисл використовується 

також поняття сенс. Відмінність між смислом та сенсом можна зрозуміти 

наступним чином, смисл, як ми вже розглядали, це поняття, уявлення про щось, 

а сенс – це суть чого-небудь, рація. Тобто, мати сенс, означає, що ми маємо 

рацію. Інколи можна вживати ці два слова паралельно, а саме, прихований 

смисл та прихований сенс, але при цьому вони не є взаємозамінними. Тобто, 

сенс вживається там, де йдеться про розумні підстави чогось, а смисл 

вживається там, де йдеться про поняття, уявлення, розуміння чого-небудь. 

 А. Ветров у роботі «Семіотика та її основні проблеми» наголошує на 

тому, що природну мову можна розглядати як семіотичну систему, або як 

сукупність систем. Відповідно, за допомогою поняття знаку можна визначити 

поняття семіотичної системи, а поняття знаку – за допомогою поняття знакової 

ситуації. На думку дослідників, існує чотири елементи знакової ситуації 

(предмет – знак; предмет – до якого відсилає знак; смислове значення, яке 

здійснює відсилку; людина, яка використовує знак) [26, с. 62]. Інші дослідники 

в склад знакової ситуації включають десять елементів. Крім тих, які наведені 

вище, додаються різні види контексту, зокрема, знаковий контекст, предметний 

контекст, контекст діяльності двох інтерпретаторів [104, с. 46]. Н. Слюсарева у 
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роботі «Про знакову ситуацію» наголошує на тому, що знакова ситуація має 

містити лише два елементи такі як знак і смисл. Бо людина і предмет – це 

елементи процесу комунікації, а не знакової ситуації, оскільки остання є одним 

із компонентів процесу спілкування [134, с. 277]. Звідси виходить 

неоднозначність розуміння таких фундаментальних термінів семіотики, як 

«смисл», «знак», «значення» тощо. 

Отже, з погляду Л. Богатої, розрізнення смислу та знаку полягає в тому, 

що поєднання термінів, сукупність пропозицій або одна пропозиція, текст, 

термін можуть виступати в ролі знака. Мова йде про те, що знак фіксує смисл. 

Смисл є завжди конкретний, бо якщо ми змінимо в реченні перестановку слів, 

то, це може призвести до зміни смислу [12, с. 166]. Тому має залишатися чітка 

відповідність смислу та знаку. 

Констатуючи багатоманітність концепцій у визначенні смислу, слід 

означити два історично вихідні підходи до аналізу смислу мовних виразів, які 

мають особливу значимість в побудові теоретичної картини смислу. Перший 

підхід заснований Г. Фреге. Праці Г. Фреге, які  опубліковані в період з 1891 р. 

до 1904 р. у різних неспеціалізованих журналах та виданнях сьогодні 

вважаються відкриттям нової галузі знання, а саме логічної семантики. Слід 

відмітити, що розділом логічної семіотики є логічна семантика, яка досліджує 

відношення мовних знаків до їхніх значень і поділяється на «теорію 

референції» та «теорію смислу» [162, с. 31]. Г. Фреге є основоположником тієї 

частини логічної семантики, що стосується понять значення та смислу мовних 

виразів. Його підхід до проблеми смислу містить логічні акценти, які 

аналізуються далі. 

Слідом за Г. Фреге, вважаємо, що смисл та значення повинен мати кожен 

об'єкт. Г. Фреге під значенням розуміє об’єкт, що буде відповідати в процесі 

інтерпретації мови (природної чи штучної) будь-якому її виразу, який 

виступатиме в ролі імені, зокрема, таким об’єктом може виступати річ або 

думка про річ [154]. Смисл слова є невід'ємною частиною пізнання індивідом 

світу. Він є конкретним змістом слова, який набувається в контексті. Якщо ми 
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будемо ігнорувати смисл, який є деякою психологічною реальністю, до інших 

явищ, то ми не будемо в змозі побудувати жодної теорії (ні діяльності, ні 

особистості, ні свідомості). 

Заслугою Г. Фреге є також уточнення понять смислу та значення знака, 

які до нього змішували, та й після нього часто змішують. Значенням знака є сам 

предмет позначення (денотат), його смислом – та змістовна характеристика, 

якою ми наділяємо цей предмет. Г. Фреге запропонував аналізувати судження 

не в термінах суб’єкта та предиката, а в термінах логічних функцій. Він показав 

хибність змішування критеріїв істинності й осмисленості висловлювань – 

смисл є в усіх видах речень, але далеко не всі вони можуть характеризуватися в 

термінах істинно/хибно (спонукальні речення, що містять накази, речення, що 

містять побажання або прохання, вигуки, питальні речення). 

Семантична концепція Г. Фреге ґрунтується на аналізі «імен власних». Г. 

Фреге вважав, що логічно уточнені «власні імена», чи просто «імена», мають не 

лише значення (Bedeutung), але й смисл (Sinn). Він вважав також, що «імена» 

мають виконувати й виконують дві семантичні функції. По-перше, вони 

позначають (bedeuten) об'єкти. По-друге, вони виражають (driicken aus) 

об'єктивну ситуацію, тобто вказують на ситуацію, яка пов'язана з об'єктом 

позначення. Розглянемо два «імені»: «вечірня зірка» та «ранкова зірка». І в 

першому, й в другому випадках мається на увазі один і той самий об'єкт – 

планета Венера. Хоча значення («планета Венера») й збігаються, за смислом ці 

імена різняться, бо мають місце різні семантичні «ситуації» («ранкова» і 

«вечірня» зірки) [153]. Отже, Г. Фреге розмежовує значення й смисл «імен». 

«Імена» з однаковим смислом мають одне й те саме значення, але, з іншого 

боку, маючи однакові значення, вони не завжди мають один і той же смисл. 

Фреге визнає право на існування (але тільки не в мові науки!) за такими 

«іменами», які мають смисл, але не мають значення, наприклад вічний двигун 

[152]. Таким чином, імена, що мають однаковий смисл відповідно мають 

однакове значення, проте якщо імена матимуть однакові значення, то вони 

зможуть мати різний смисл. 
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Однак, на думку філософа, логіка займається в основному не окремими 

словами, а цілими висловленнями. Згідно Г. Фреге, денотатом висловлення є 

його щире значення (істина). Тобто в реченні може бути тільки два денотати – 

«істина» та «хиба», які він, будучи ідеалістом, вважав реальними об'єктами. 

Філософ пише про те, що змістом висловлювання є висловлене в ньому 

судження. В складнопідрядних реченнях істинним значенням володіє тільки 

головне речення. Наприклад, у реченні «Він сказав, що він незабаром прийде» 

істинне значення є тільки в реченні «Він сказав», тобто відповідальність за 

істинність слів «що він незабаром прийде», лягає на того, хто це сказав [151, с. 

45]. Вважаємо за можливе приєднатися до такої позиції. 

В його роботі «Смисл і денотат» викладено теорію імені, що включає 

номінативну теорію речення. Саме ця теорія була покладена в основу того, що з 

часом було названо «трикутником Г. Фреге». В одній з вершин «трикутника Г. 

Фреге» знаходиться ім'я (яке представляє собою вираз будь-якої мови), в іншій 

– позначена, або названа цим ім'ям річ (предмет імені, або денотат імені), в 

третій – смисл, що виражається цим ім'ям (смисл імені, він же концепт 

денотата). Також Г. Фреге належить розповсюдження запропонованої ним 

теорії імен на речення. 

Г. Фреге належить концепція смислу та значення, відповідно до якої 

«предмет, що носить дане ім'я є предметним значенням даного імені. А змістом 

імені є його смисл, відповідно, смисл є способом, яким позначає предмет 

мовний знак (ім'я) [153, с. 58]. Смисл мовного виразу (зміст) може бути 

представлений в двох формах: зрозумілий або незрозумілий людині. Істинним 

або хибним може бути предметне значення мовного виразу. Для того, щоб 

зрозуміти смисл мовного виразу потрібно його засвоїти. З погляду філософа, 

спочатку необхідно правильно зрозуміти самий смисл мовних виразів (що 

мається на увазі під тим чи іншим ім'ям, в якому сенсі тлумачиться термін, в 

якому саме контексті, яка інформація міститься в них), а далі вже починати 

встановлювати їх предметне значення. Тобто, робити співвідношення  з 

абстрактними об'єктами або з реально існуючими. 
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Однак варто розглянути смисл та значення певних виразів, знаків і слів, 

які будуть називатися власними іменами. Слід зауважити, що під «ім'ям» і 

«знаком» Г. Фреге мав на увазі певне позначення, яке виступає в ролі власного 

імені. Значенням цього власного імені є деякий предмет (але це не буде поняття 

або відношення). Втім, з декількох слів або знаків може складатися позначення 

одного предмета. Тобто, на думку Г. Фреге, таке позначення можна назвати 

власним ім'ям. Зрозуміє смисл власного імені кожен, хто вільно володіє мовою. 

Але значення імен, якщо воно є, розкривається лише з одного боку. Значення та 

смисл деякого знака, по Г. Фреге, варто відрізняти від уявлення. Уявлення, як 

зауважує Г. Фреге, є індивідуальним, внутрішнім образом предмета, а також 

суб'єктивним. Навіть певне уявлення для однієї людини не завжди може бути 

пов'язане з одним і тим же смислом. Уявлення різних людей не збігаються, 

тому існують різні уявлення, які мають один і той же самий смисл. 

Розглянемо момент, який безпосередньо пов'язаний із знаками знаків. Г. 

Фреге вважає, що коли вживається звичайне слово, то його значенням є те, про 

що хочуть сказати. Дещо іноді хочеться сказати про деякий смисл слів або про 

самі слова в цілому. Під цим він розумів наступну ситуацію, а саме ту ситуація, 

коли ми чужі слова передаємо через пряму мову. Тоді ті слова, які ми говоримо, 

належать іншій людини, і саме вони є наділені звичайним значенням. Таким 

чином, з погляду німецького філософа, словесний вираз, що має лапки (пряма 

мова),  не може мати звичайного значення. 

На думку Г. Фреге, цікавим етапом є розв'язання питання про зв'язок між 

смислом, знаком і значенням. При цьому, знаку має відповідати деякий смисл, а 

смислу – деяке значення. Зокрема, одному значенню (одному предмету) може 

відповідати не лише один знак. Є зрозумілим, що смисл може виражатися по-

різному не лише в різних мовах, але і лише в одній мові також. Г. Фреге вважає, 

що існують винятки з такого правильного зв'язку. Припустимо, що речення є 

правильно побудоване граматично, а також представляє власне ім'я, та має один 

й той самий смисл, але постає проблематичне питання чи може воно мати ще й 

значення. Наприклад, слова  «найбільш віддалене від Землі небесне тіло» смисл 
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мають, проте  є сумнівним, чи можуть мати вони значення. Далі, 

висловлювання «в найменшій мірі сходиться ряд» є наявний певний смисл, але 

доведено, що він значення не має, тому, що для будь-якого ряду, який 

сходиться завжди знайдеться ряд, що сходиться ще повільніше [155]. Отже, 

якщо є присутній смисл, то це ще не гарантує наявності значення в реченні, 

виразі тощо. 

Розглянемо питання про значення та смисл цілого розповідного речення. 

Перед нами постає завдання розібратися чи є думка цього речення смислом або 

значенням. Г. Фреге зазначає, що якщо речення має значення, і при цьому в 

ньому ми замінюємо слово з тим самим значенням, але яке має іншим смисл, то 

це не впливає на значення речення, але думка змінюється [155]. За Г. Фреге, 

кожен визначений опис позначає предмет як даний тим чи іншим способом. 

Тому, вираз «вечірня зірка» репрезентує предмет, який з’являється у 

визначений час у визначеному регіоні неба. Коли той самий предмет 

з’являється в інший час в іншому регіоні неба, його називають «ранковою 

зіркою». Отже, в цьому сенсі цікавим є висновок, про те, що думка є смислом 

речення, а не його значенням. Думка втрачається в тому випадку, коли будь-яка 

з її частин не має значення. Саме тому нам потрібний не тільки смисл речення, 

але й значення речення. Прагнення до певної істини змушує нас прямувати від 

смислу речення  до його значення. Речення має значення лише тоді, коли його 

складові частини мають значення, а також якщо нас цікавить істиннісне 

значення речення. 

Адже, як зауважує Г. Фреге, значенням речення  є істина або хиба (його 

істиннісне значення). В судженні відбувається перехід від рівня думок до рівня 

значень (рівня об'єктивного). Те, що відношення думки до істинності ми 

можемо розглянути як відношення смислу до значення, насправді будемо 

розглядати відношення суб'єкта до предикату. З погляду німецького філософа, 

відношення є різним між істиннісним значенням і думкою та між предикатом і 

суб'єктом. В логічному сенсі, предикат і суб'єкт знаходяться на одному рівні, а 

також є частинами думки. Думку ми отримуємо тоді, коли з'єднуємо предикат з 
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суб'єктом, але, при цьому, не здійснюємо переходу від думки до її істиннісного 

значення чи від смислу до значення [155]. Отже, зробимо висновок, що 

істиннісне значення частиною думки бути не може. Г. Фреге цікавить 

істинність думки, тому процес судження він розглядає саме як крок від думки 

до її істиннісного значення. У контексті нашого дослідження надзвичайно 

важливого значення набуває питання щодо з'ясування змісту поняття 

«істинний». Слово «істинний» [wahr] ми будемо вживати не в сенсі 

«правдивий» [wahrheitsliebend] або «справжній» [wahrhaftig]. В даному 

контексті ми будемо мати на увазі лише ту істину, пізнання якої є метою науки. 

Отже, слово «істинний» є прикметником в українській мові, тобто воно 

позначає властивість. В зв'язку з цим, цікавим є визначення області, в якій 

можна застосувати поняття істинності. Воно може бути притаманне уявленням, 

зображенням, думкам і реченням. Зрозуміло, що ми не можемо назвати 

істинним зображення, якщо воно не має задуму. Перш за все, дане зображення 

має відповідати будь-чому. Це стосується й нашого уявлення, яке визнається 

істинним лише в тому випадку, коли воно збігається з чим-небудь ще чи ні. 

Таким чином, можна було б зробити висновок, що істинність складається із 

збігу зображення з зображуваним. Тобто, такий збіг є відношенням. Але, тоді 

це суперечить вживанню слова «істинний», яке у мові жодного відношення не 

виражає , а також  не містить вказівок на другий елемент відношення. Істотною 

при визначенні істинності є відмінність між дійсністю і уявленням. В такому 

випадку, не може бути цілковитого збігу та істинності. Саме з цієї причини 

виходить, що взагалі майже нічого не можна визнати істинним. Тобто, те, що 

істинне наполовину, істиною бути не може. Відповідно, можна зробити 

проміжний висновок, що спроба пояснити істинність за допомогою збігу 

виявляється неможливим. Отже, можна сказати наступне, що зміст слова 

«істинний» є надзвичайно своєрідним поняттям і визначенню не піддається. 

В даному дослідженні викликає зацікавленість Г. Фреге дослідженням 

підрядних речень. Автор зауважує, що вони є простими реченнями, так як 

являються частинами структури речення. Зазначимо, що значенням підрядного 
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речення є думка, істинна вона буде або хибна є неважливим  для істинності 

цілого речення. Відповідно, Г. Фреге підкреслює, що смислом головного 

речення та підрядного є єдина думка, при цьому, філософ наголошує на тому, 

що в підрядному реченні не можна замінювати один вираз на інший, який має 

таке ж значення, а можна лише замінювати виразом зі звичайним змістом. 

Тобто, ми з'ясували, що значенням підрядних речень є думка, і встановили, що 

смисл таких речень не є самостійною думкою. 

Не можемо не погодитися з думкою Г. Фреге про те, що місця, моменти 

чи відрізки часу можна розглядати як власні імена. Для понять можна створити 

такі позначення, що будуть включати в себе місця. Варто зауважити, що в 

даному випадку, смисл підрядних речень не можна передати простим реченням, 

це пояснюється тим, на думку філософа, що в цих підрядних реченнях існує 

посилання на час або місце, яке виражене словом-зв'язкою чи займенником, 

тобто відсутнє чітке визначення часу або місця. 

Також існують такі випадки, коли частина підрядного й головного 

речення виражена власним ім'ям [155]. Тобто, якщо ми речення висловлюємо 

як твердження, тоді ми також стверджуємо одне й друге речення, які являються 

його частинами. Зокрема, якщо хибним є одне з них, то і все речення є хибою. 

Це випадок, коли смислом одного підрядного речення є повна думка. Отже, 

значенням підрядного речення буде істиннісне значення. Таким чином, якщо 

ми підставимо будь-яке інше речення з таким самим істинним значенням, то 

істинність цілого речення залишиться. 

Ми виявили, що смислом підрядного речення  є, в основному, частина 

думки. В такому випадку, істиннісне значення підрядного речення не може 

бути значенням підрядного речення. Наведемо два фактори, по-перше, або 

підрядне речення та головне речення виражають деяку думку або, по-друге, 

слова мають непряме значення в підрядному реченні і, тому, виражена в цьому 

реченні думка є його значенням, а не смислом. Можна сказати, що випадок, 

коли не можна замінити одне підрядне речення іншим із таким ж істиннісним 
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значенням, ніяк не впливає на наш погляд, а саме, що істиннісне значення є все-

таки значенням речення, а смислом значення є думка. 

Саме Г. Фреге вніс в логіку методи точного знання. Ніколя Бурбакі у 

роботі «Нариси з історії математики»висловлюють думку про те, що роботи Г. 

Фреге відрізняються надзвичайною точністю та ретельністю аналізу понять. 

Вони вказують на те, що філософ увів багато розрізнень, які виявилися 

важливими в сучасній логіці. Також наводять приклад, який полягає в тому, що 

саме Г. Фреге вперше вказав на відмінність між формулюванням 

висловлювання й твердженням, що це висловлювання істинне, між 

відношенням приналежності та відношенням включення, між об'єктом x і 

множиною {x}, що зводяться до цього одного об'єкту [25, с. 19]. 

Концепція Г. Фреге, на наш погляд, правомірна на тому рівні, на якому 

існують інваріантні смисли слів, що передаються в одній культурі від 

покоління до покоління. Ці смисли фіксуються в словниках; вони стійкі при 

житті декількох поколінь. Але, зрозуміло, що вони незмінні. Навіть у мовах 

науки, на які орієнтувався Г. Фреге та які найбільш стабільні, консервативні, 

існує не тільки зміна парадигм, але й супутня їй зміна мов. Крім того, не можна 

ігнорувати тієї обставини, що Г. Фреге, як один із основоположників класичної 

математичної логіки, високо цінував точність й однозначність мов математики 

й логіки. Однозначність смислу та значення кожного знака задається тут «по 

визначенню», «по побудові». Коли вчений будує свої міркування природною 

мовою, він намагається уникнути тієї нечіткості, невизначеності, які характерні 

для природної мови,тобто намагається вживати природну мову як точну та 

однозначну. Із часів Г. Фреге логіка змінилася; виникли нові, некласичні 

системи, які виділяють у структурі думки інші компоненти, чим раніше. Але, 

безперечно, що семантика Г. Фреге й сьогодні становить інтерес, особливо для 

тих логічних мов, які розробляються в рамках класичного підходу. 

Друга концепція смислу належить Л. Вітгенштайну та пов'язана з 

логічними проблемами стосовно природної мови. Він вводить два поняття, що 

зіграли ключову роль у сучасній семантиці: це поняття «мовна гра» і поняття 
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«спосіб вживання» (знака, виразу, мови). «Мовною грою» я буду називати 

єдине ціле: мова та дії, з якими вона переплітається» [27]. Під терміном «мовна 

гра» мається на увазі, що є багато різних варіантів мовної поведінки, для 

кожної з якої є встановлені свої правила, тому, вибираючи гру, варто знати, 

дотримуватися, і виконувати її правила. 

Л. Вітгенштайн висуває новий підхід до виділення смислу мовного 

виразу. Як відомо, якщо слово бере участь у різноманітних «мовних іграх», то 

воно здобуває різні смисли. Однак, не обов'язково розрізняти тут «значення» та 

«смисл» у їх фрегевському розумінні. Зокрема, «спосіб вживання» кожного 

виразу та знаку може нескінченно варіюватися, але, при цьому, варіант мовної 

поведінки вибирає сама людина. Також, варто зауважити, що вона вибирає і 

стандарти, матриці своєї мовної поведінки, які прийняті в «мовній грі», що 

включає даний спосіб вживання мови. Тобто, множинність смислу слова або 

фрази зникає або різко скорочується, коли зроблений вибір «мовної гри». 

Таким чином, основну тезу семантики Л. Вітгенштайна можна висловити 

одним реченням, а саме: значення слова – це спосіб його вживання. 

Так, для Г. Фреге смисл не створюється мовцем, він існує до будь-якого 

висловлення, він просто «схоплюється» розумом мовців. Досить красномовною 

є аналогія, яку наводить Г. Фреге: мандрівник не створює гори, він їх пізнає, 

«схоплює» зором. Л. Вітгенштайн, займаючи зовсім іншу позицію, намагається 

перебороти однобічність цієї позиції, й підсилити її за рахунок звернення до 

мовної практики. Його поняття «мовної гри» та «способу вживання» знаку, 

виразу, мови спрямовували дослідження семантики не стільки до внутрішньої 

структури самої мови або до свідомості людини, скільки до мовної поведінки 

людини, де, зокрема, відбувається їх своєрідна «зустріч». 

Головне, на нашу думку, полягає в тому, що підхід Г. Фреге відрізняється 

від підходу Л. Вітгенштайна та його прихильників тим, який саме смисл 

мається на увазі. Г. Фреге цікавить смисл універсальний, стійкий, що 

передається від поколінні до покоління, так званий, фундаментальний смисл. Л. 

Вітгенштайна приваблює ситуативний смисл слів і виразів у живому 
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спілкуванні окремих людей. Він не є продуктом тільки мови, але він не існує до 

мови. Він є продуктом мовної діяльності, яка включена в деяку ситуацію, й 

залежна від намірів комунікантів та від можливостей мови. Фундаментальний 

та ситуативний смисли «схоплюються» слухачем. Вони «будуються» мовцем у 

нескінченних процесах спілкування нескінченним числом способів для того, 

щоб потім «раптом» виявилася «сімейна подібність» картини світу, правил 

мислення, правил комунікації та правил поведінки в різних народів світу. 

Багато загальнолюдських образів, цінностей, правил і цілей проходять через 

сито людського спілкування, в самому широкому розумінні цього слова. 

Концепція Л. Вітгенштайна знаменна тим, що автор йшов «від мови», від 

спостереження за роботою природної мови. Поняття  «спосіб вживання», 

«мовна гра» частково виводять його в сферу свідомості: мети, наміру, 

установки комунікантів, що стали в центрі його уваги. В гносеологічному плані 

всі види значень (і фундаментальні, й ситуативні) співвідносяться з різними 

рівнями пізнання. Так, для емпіричного пізнання більше характерне 

функціонування ситуативних смислів, для теоретичного – фундаментальних, 

але, варто зауважити, різкого переходу між ними немає. Мова йде лише про вид 

смислів, що переважає. Отже, підхід Г. Фреге спрямований на виявлення 

інваріантних, константних смислів. Підхід Л. Вітгенштайна спрямований на 

виявлення ситуативних смислів живого спілкування, а також практичного 

функціонування природних мов. 

В другій половині ХХ століття проблему смислу семантично пов’язали з 

проблемою розуміння, що виявилося у філологічних дослідженнях як «штурм 

семантики» речення. Смисл речення виражається не лише розташуванням 

частин речення, але й формою їхнього подання у вживанні, в мовленні (Л. 

Вітгенштайн). В галузі лінгвістичної прагматики дослідження Дж. Остіна та 

Дж. Серля стали основою створення теорії мовних актів, а також в межах цих 

досліджень стали вивчати локуцію, іллокуцію та перлокуцію мовних актів. 

Перші повідомляють щось про стан справ, другі – виробляють певні дії 

(«обіцяю», «клянуся», «забороняю» тощо), а треті – впливають на ситуацію, на 
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слухача («повідомляю засідання відкритим», «оголошую вас чоловіком і 

дружиною» тощо). В результаті кількість вимірів смислу досить швидко зросла. 

Поряд зі структуралістськими концепціями розроблялися денотативна або 

референтна концепція, відповідно до якої смисл слова визначається його 

зв'язком з об'єктом, смисл речення – його зв'язком з фактом, із ситуацією. 

Сигніфікативна концепція враховує мовну компетенцію людини – носія 

енциклопедичних, словникових знань про світ. Концепція мовних актів 

(прагматична) розрізняє локуцію, іллокуцію та перлокуцію, як прояв цілей і 

намірів автора. Реконструкція цих цілей та намірів відбувається з опорою на 

структуру, на денотативне й сигніфікативне значення знакових утворень. 

 Критичне продовження традицій Г. Фреге та Л. Вітгенштайна в вивченні 

смислу представлене дослідженнями Д. Девідсона та М. Дамміта. Слідом за Г. 

Фреге, Б. Расселом, Р. Карнапом та У. Куайном, Д. Девідсон в аналізі мови 

використовує засоби формальної логіки. Водночас, він критично поставився до 

ідеї «ідеальної мови», прихильниками чого були названі дослідники. Д. 

Девідсон підтримує Л. Вітгенштайна, віддаючи перевагу дослідженню 

природних мов та наголошує, як і Л. Вітгенштайн в «Логіко-філософському 

трактаті», що формальні мови потрібні для розуміння того, які логічні форми є 

в основі речень повсякденної мови. 

М. Дамміт обґрунтовує опозиційну думку. Йому належить робота, що 

вважається класичною для філософів мови – «Г. Фреге: філософія мови», 

написана в 1973 році ґрунтуючись на теорії значення Г. Фреге, М. Дамміт 

намагається створити систематичну теорію значення, яка має пояснити, що 

означає розуміти мову. Складність, на його думку в тому, що контекстуально 

кожна мова є такою, що її неможливо перекласти. Детальніше позиції Д. 

Девідсона та М. Дамміта будуть розглянуті в контексті вирішення проблем 

сучасної філософії науки в підрозділі 2.1. 

Серед моделей співвідношення мови та реальності виділимо такі, в яких 

поняття референції є пріоритетним у порівнянні з поняттям істини й такі, в 

яких поняття істини є пріоритетним у порівнянні з поняттям референції. Тому 
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стає очевидним виокремлення так званого «реалізму референції» і «реалізму 

істини». «Реалізм референції» як модель представлений логічним атомізмом Б. 

Рассела, теоріями референції С. Кріпке, Г. Патнема та інших. Б. Рассел 

обґрунтував власну теорію дескрипцій, в якій відмовився від поняття смислу та 

визнав існування лише значень. Відповідно, слова – певні універсалії, значення 

слів – це певна дескрипція. Однак, виникла логічна складність зі значенням 

термінів, що позначають об’єкти, які не існують. Щоб уникнути звернення до 

поняття смисл, Б. Рассел запропонував в такій ситуації вважати, що ім’я 

неіснуючих об’єктів та речень про них є хибними [187]. Отже, філософ в своїй 

теорії дескрипції визнає поняття значення та уникає звернення до поняття 

смислу. 

Теорія дескрипцій широко застосовується в якості методу онтологічної 

редукції. Поняття імені в системі Б. Рассела стосується тільки того, з чим 

людина перебуває в відношенні знання-знайомства, яке є прямим і 

безпосереднім відношенням між свідомістю та сутностями поза свідомістю. 

Знання через знайомство виражають когнітивне відношення, яке не спирається 

ні на яку структуру або теорію. Атомарні пропозиції на думку Б. Рассела 

відображають реальність (є істинними) постільки, оскільки вони складені з 

логічних імен власних, які забезпечують зв'язок із світом, бо якщо вираз є ім'ям, 

то має бути й конкретна річ, що позначається цим ім'ям. Тобто виходить, що 

істина є простою структурною відповідністю, яка узгоджує виражену в мові 

думку з об'єктивним фактом [187]. Таким чином, щоб речення мало смисл та 

було істинним має існувати відповідність між вираженою в мові думкою та 

об'єктивним фактом. 

Для теорій референції С. Кріпке [181] та Г. Патнема [108] визначальним є 

розуміння власних назв і термінів природних видів як жорстких десигнаторів, 

які позначають необхідний характер зв'язку між реальністю і висловлюваннями 

про неї. Референція імен і термінів природних видів встановлюється 

процедурою іменування, коли об'єктові в процесі каузальної взаємодії з ним 

присвоюється ім'я, а потім референція цього мовного виразу передається від 
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одного мовця до іншого. Отже, референція відіграє значну роль у відношенні 

між мовою та світом, коли сутність цього відношення така, що мова й думка 

певною мірою відповідають реальності, а теорія референції є теорією цієї 

відповідності. 

А. Лебідь наголошує на тому, що онтологія У. Куайна постулює реально 

існуючий світ, який не подрібнюється на світ феноменів і ноуменів. Цей світ є 

єдиним, саме цей єдиний світ ми пізнаємо й можливість його пізнання 

засвідчується істинністю пропозицій спостереження [84]. 

Відсутність єдиної теорії смислу обумовлена тим, що встановлення або 

завдання смислових зв'язків (розуміння) завжди вимагає виходу в out, в 

позицію «позазнаходження» (М. Бахтін), в деякий контекст. З погляду Ст. 

Тулміна, (смисл слова – з фрази, смисл фрази – з тексту, смисл тексту – з 

контексту, сенс життя – за його межами). Теорія смислу, таким чином, проявляє 

залежність від широкого пізнавального, діяльнісного та комунікативного 

контексту. І цей комплекс детермінацій смислоутворення потребує 

систематизації, уточнення їх ролі, порядку дії. Узагальнення – смисловий зміст 

соціального досвіду [189]. Отже, що смисл є контекстуальним, залежне від 

соціального досвіду. Під смислом розуміється й ідеальний зміст, ідея, цінність 

чого-небудь (сенс життя, сенс вчинку, сенс історії тощо), а також цілісний 

зміст, що не зводиться до значення його частин, а навпаки – самий визначає ці 

значення (смисл тексту, смисл художнього твору). Смисл тлумачиться і як 

об'єктивний зміст явища, тексту тощо, незалежний від суб'єкта, і як 

приписувані суб'єктом характеристики. В будь-якому з цих аспектів смисл 

пов'язаний зі спробами кінцевої істоти, якою є людина, осягнути нескінченне – 

з неминучістю це може бути реалізовано тільки з якоїсь позиції, з якоїсь точки 

зору, в якомусь відношенні – в якомусь сенсі. 

Мова йде не просто про об'єктивні якості, властивості, закономірності. 

Саме буття явищ в людському світі пов'язане з їх смислом. В. Налімов у роботі 

«В пошуках інших смислів» наголошував на тому, що дійсність, яка оточує 

людину, сприймається нею осмислено. Тобто, людська дійсність постає як 
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«смислова мережа явищ». Відповідно, явища, що випадають з цієї цілісної 

мережі стають «безглуздими». Таким чином, смисл не отримується з речей, але 

і не приписується їм [103]. Отже, смисл висловлює об'єктивність практики, в 

свою чергу, дійсність сприймається осмислено, тобто смисл знаходиться в 

певній мережі. 

Як бачимо, проглядається ще одна лінія розуміння смислу – з позицій 

діяльнісної концепції, з позицій якої вважається, що «в оточуючих нас 

«природних» предметах втілена соціально-практична діяльність – вони 

зроблені, вирощені, куплені, подаровані тощо, тобто занурені в соціальні 

зв'язки і мають у них певне призначення. Останнє виступає як би внутрішнім 

предикатом речі і вказує на відношення в яких вона реалізується, тобто на 

пов'язану з нею програму соціально-практичної діяльності» [144, с. 199]. Якщо 

значення речі втратилися із загибеллю певної культури, перед дослідником 

постає питання не стільки про те, з чого і як зроблена дана річ, скільки – заради 

чого і з якою метою вона використовувалася. 

Так, історика цікавить не просто відновлення предметів минулого, а 

насамперед – відновлення видів і форм діяльності, що з ними пов'язані. Нерідко 

відтворення смислової структури досвіду дозволяє відновити і саму річ по її 

залишкам – факт добре відомий археологам і реставраторам. Не володіючи 

конкретними знаннями та вміннями, можна розібрати несправний годинник, 

забратися всередину механізму як завгодно «глибоко», розглядати його як 

завгодно «пильно», але так і не осягнути причини несправності. Майстер 

полагодить годинник, бо він знає його «прихований схематизм», задум, 

довершеність, як закон функціонування. Знання це не чиста ноема об'єкту 

гуссерліанської феноменології й не кантівська ідея-ноумен, а в кінцевому 

рахунку – конкретне осмислення.  Осмислення є процесом і результатом 

діяльності – раціонально-культурно впорядкованої, коли не тільки об'єкт 

пізнання, але і саме знання беруться не самі по собі, а в зв'язку з конкретними 

цілями і завданнями. 
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Отже, на підставі узагальнення можна стверджувати, що осмислення тим 

ширше, глибше й багатше, ніж з більш віддаленими цілями практики воно 

пов'язане, в тому числі – з цілями явними та неявними, складно 

опосередкованими. Різноманіття переслідуваних цілей визначає велика 

кількість смислових зв'язків і асоціацій. Тобто, чим віддаленіші цілі, тим 

більша кількість взаємозв'язків доводиться враховувати, відповідно, тим 

адекватніше повинно бути пізнання, глибше проникнення в сутність. 

Варто зазначити, що вихідним є розрізнення в будь-якому елементі 

культури, розглянутому як знак, двох сторін: означуваного (змісту тієї 

діяльності, того досвіду, з яким пов'язаний і до якого відсилає даний знак) і що 

означає – власне матеріальної форми знака, за допомогою якої він виконує 

свою знакову функцію. Такою формою може бути матеріал, з якого 

виготовлений предмет, плями фарби, звук, рухи тіла, електромагнітний запис і 

тощо. У структурі означуваного, в свою чергу, можна виокремити два основних 

компоненти: по-перше, соціальне значення – власне соціально-культурну 

програму, якийсь культурний інваріант, і, по-друге, особистісний смисл, 

значення цього соціального значення для конкретної особистості. У 

соціальному значенні можна виділити також два аспекти: предметне значення – 

предметний зміст досвіду, й функціональне соціальне значення – власне 

технологічний зміст програми діяльності. В загальному випадку, предметне 

соціальне значення може бути власним, відсилати до матеріальної форми знака 

(наприклад, стіл має самого себе в якості предметного значення), та невласним 

(наприклад, слово «стіл»). Мовні знаки в своєму звичайному вживанні мають 

невласні предметні значення. В особистісному сенсі також можна виділити два 

аспекти: оцінююче відношення особистості до даного значення і переживання 

цього відношення, безпосередній досвід відчуттів і сприймань. Цю 

систематизацію можна представити у вигляді структури, проходження якої від 

матеріальної форми до переживання демонструє процес засвоєння соціального 

досвіду, його суб'єктивацію (розпредметнення, розуміння). Проходження ж 

цього ряду в зворотному порядку – об'єктивацію (опредметнення, втілення) 
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досвіду. Тобто, конотація є більш ширшою від денотації. Компоненти 

смислової структури постають також рівнями осмислення: ідентифікацією, 

референцією, інтерпретацією, оцінкою та емпатією (співпереживанням). 

Виділені аспекти, фактично, підкреслюють єдину діяльнісну природу 

смислового змісту досвіду: предмет діяльності (предметне значення), спосіб 

діяльності (функціональне смислове значення), відношення до цієї діяльності 

(оцінка) та її переживання. Г. Тульчинський наголошує про те, що 

повторюються  саме предметності смислових аспектів, також моменти відчуття 

діяльності та активності. Тобто, діяльність не втрачає себе в предметі, а 

відчуває єдність в собі самій [149]. Така єдність є єдністю особистісного 

переживання діяльності. 

Значна варіативність теоретичного представлення смислу наявна й в 

сучасній науці [120]. Серед важливих теоретико-методологічних проблем, що 

активно досліджуються є з'ясування розвитку поняття конотації та смислу як 

конотації. Поняття «con-notare» (конотувати) виникло в схоластичній логіці та 

проникло в мовознавство через граматику Пор-Рояля. Великого поширення 

воно набуло лише в XIX столітті [169]. В лінгвістиці використовується для 

опису супутнього емоційно-експресивного значення мовної одиниці, яке 

пов'язане з описовим значенням та яке доповнює його. В філософії та логіці 

використовується у дещо вужчому значенні, а саме конотацією терміну є набір 

властивостей, що їх посідають усі об'єкти із розширення терміну. Наприклад, 

конотацією терміну «хмарочос» є набір ознак, властивих усім будинкам понад 

певну висоту. Тобто, в різних науках поняття конотації використовується в 

різних цілях, зокрема, для опису слова,  опису супутнього емоційно-

експресивного значення мовної одиниці, також як набір властивостей. Ще під 

цим поняттям дослідники розуміють сумарне чи тотальне значення слова, як 

описове, так і емоційне. Поняття конотації являється складним і  охоплює різні 

сторони слова: «додатковий або маргінальний семантичний компоненти», 

«емотивні та експресивні», «модальні і оціночні», «прагматичні риси», 
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«семантичні асоціації» та «стилістичні нюанси» тощо [180]. Таким чином, 

поняття конотації має різні сторони слова та є складним. 

В сучасній довідковій літературі, наприклад, «Великий енциклопедичний 

словник: філософія, соціологія, релігія, езотеризм, політекономія» та довідкове 

видання «Постмодернізм. Енциклопедія», уточнюється зміст поняття конотації: 

конотація (сonnotatio, від лат. con - разом і notо - відмічаю, позначаю) – логіко-

філософський термін, що виражає відношення множинним смислом (конотат) і 

комплексом імен. Конотат характеризує денотат, тобто предметне значення, яке 

встановлюється в процесі позначення об'єкта в імені. Конотація, яка не 

супроводжується денотацією, встановлює ідеальний об'єкт, який не має 

передзнаходжуваного в реальності еквівалента, але ім'я якого не позбавлене 

смислу. Наприклад, ім'я «сучасний король Франції» володіє смислом, проте в 

даний час не має денотата. Розвиваючи дослідження конотації, Р. Барт вказує 

на наступні її характеристики: конотативні значення здатні надбудовуватися як 

над мовними денотативним значеннями, так і над вербальними знаками, над 

утилітарними призначеннями матеріальних предметів; конотативні значення 

латентні, відносні і рухливі [10, с. 36]. Найважливішою характеристикою 

конотативного значення Р. Барт вважає його ідеологічну навантаженість, 

здатність в якості форми ідеологічного впливу захищати «основне» значення 

слова. 

Згідно з дослідженнями, все різноманіття підходів до вивчення конотації 

зводиться до двох основних типів конотації: конотація як поняття логіко-

філософське та конотація як поняття лексико-графо-лінгвістичне. Логіко-

філософське поняття конотації пішло від Дж. Мілля та його робіт в XIX 

столітті, де конотація ґрунтувалася на опозиції конотації та денотації. В 

логічному сенсі конотація будь-якого слова – це смисл (або намір) або зміст 

відповідного поняття на відміну від денотації будь-якого слова, тобто 

розширення обсягу поняття, де охоплюється вся сукупність об'єктів. Конотація 

по Дж. Міллю – це ознаки, що повідомляються словом [100], його уявлення про 

конотації відповідають сучасним уявленням про суттєві ознаки поняття. 
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Розглядаючи конотативні та неконотативні імена, Дж. Мілль вважає, що всі 

імена є імена будь-чого реального чи уявного, але не всі предмети мають 

індивідуальні назви. 

На думку І. Стерніна, конотація – це частина системного значення знака, 

це відображення в значенні умов акту спілкування, відношення мовця до 

предмету промови чи учасників акту промови, частина, яка розглядає 

конотативно-семантичний компонент, що виражає відношення мовця до 

предмету в формі емоції та оцінки. Дослідник класифікує конотацію за трьома 

групами. В основі його класифікації лежить ступінь віддаленості конотації 

(залежності її) від денотативної семи. Конотативна сема першого ступеня 

мотивується денотативною семою, зберігаючи зв'язок (білі ночі – ночі на 

півночі), тобто конотативна сема логічно пов'язана з денотативною семою. 

Конотативна сема другого ступеня втратила логічний зв'язок з денотацією, 

тому є невмотивованою (довести до сказу – вивести з себе). Конотативна сема 

третього ступеня міститься в значенні слів, що взагалі втратили денотативну 

співвіднесеність (байдики) [139, с. 112]. Отже, І. Стернін розглядає три ступені 

конотативної семи, тобто як конотація залежить від денотативної семи. Таким 

чином, в першому ступені простежується зв'язок конотативної семи та 

денотативної. В другому ступені цей зв'язок втрачається, а в третьому ступені 

зникає денотативна співвіднесеність стосовно значень слів. 

Ще одним аспектом в дослідженнях смислу є процес смислоутворення. 

Так, О. Кравець у своїй статті «Діяльнісна парадигма смислу», аналізуючи 

недоліки вивчення смислу різними вченими в різні часи, наголошує на тому, що 

лінгвісти звертають увагу на лексичні форми вираження смислу, на велику 

кількість конотацій смислу слова в мові, риторичні і стилістичні особливості 

мови [78]. І далі він у своїй статті пише про те, що якщо минулі парадигми 

цікавились насамперед семантикою смислових виразів і тому націлювали 

дослідників на пошук смислу, що виражається відношенням знак-об'єкт (Z-O), 

то нова парадигма занурювала смисл у суб'єкт-суб'єктні (S-S) відношення, які 

більш адекватно характеризують суть людської комунікації. З цих позицій 
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комунікація постає як осмислена діяльність в людському (суб'єкт-суб'єктному) 

світі [78, с. 164-165]. О. Кравець говорить про нову парадигму, в якій смисл 

стосується суб'єкт-суб'єктних відношень, що проявляються в людській 

комунікації, таким чином, комунікація стає осмисленою діяльністю [79]. Отже, 

процес смислоутворення здійснюється через суб'єкт-суб'єктні відношення. 

Так в одній із своїх останніх праць Ю. Степанов торкнувся основних 

законів семіотики, а також синтактики з орієнтацією на конотації. Він пише про 

те, що мова в цілому, з усією її лексикою (але без розвиненої системи 

синонімів) і граматикою є планом виразу для стилістики. Планом ж змісту 

стилістики є всі ті «відтінки» значень, які, ми бачили, при цьому виражаються, 

наприклад: «грубість мовця», «некультурність мовця», або, навпаки, 

«делікатність мовця», «його висока освіченість» тощо. Всі ці відтінки 

називаються в семіотиці «конотати» (від англ. слова connote - «співпозначати»), 

від цього терміну і весь неявний рівень вживання мови, який називається іноді 

«конотативним» [136, с. 55]. Ю. Степанов вказує на відтінки мови, які є 

конотатами, тобто перший випадок пов'язаний з тим, коли людина веде себе 

чемно, а інший, коли людина показує свою неосвіченість, невихованість. Такі 

випадки можна назвати рівнями вживання мови. Тобто, людина спілкується на 

різних мовних рівнях. 

Розглядаючи співвідношення «значення-смисл» та виявляючи при цьому 

конотацію, вчені дійшли різних точок зору. Припустимо, що категорія 

значення, та категорія смислу володіють потенційними можливостями 

смислоутворення в розумінні смислу як конотації. Однак, варто сказати, що ці 

потенції різні. Доволі розхожою в дослідницьких колах є думка французького 

філолога А. Греймаса, який вважав, що актуальний стан наших знань ми 

розглядаємо як позитивний зміст або як ядро, і припускаємо, що він являє 

собою деякий інваріант. Інакше кажучи, контекст повинен містити якісь семні 

змінні, які тільки й здатні описати, що піддаються констатації, зміни смислових 

ефектів [173]. Таким чином, ми побачили умови реалізації конотативних 
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можливостей зміни, в сторону посилення смислових ефектів, що обумовлені 

певними причинами. 

В якості проміжного висновку, можемо зафіксувати саме розуміння 

різниці в конотативних (смислових) можливостях значення, з однієї сторони, та 

важливість смислу – з іншої. З цього приводу, А. Греймас писав про те в праці 

«Структурна семантика: пошук методу»,  що ми можемо розглядати смисловий 

ефект в якості семеми і визначати його як поєднання [173]. Отже, семема слова 

дорівнює сумі контекстуальної семи та семного ядра. Цим поєднанням (в сумі) і 

є смисловий ефект. 

На сьогоднішній день конотація розуміється найчастіше як емоційні 

елементи в значенні слова. З цього приводу О. Ахманова зазначає, що 

конотація є додатковим змістом слова або виразу. Семантичні або стилістичні 

відтінки слова, які накладаються на основне значення, можуть надавати 

висловлюванню урочистість, грайливість, невимушеність, тощо [4, с. 203-204]. 

О. Ахманова запропонувала розрізняти інгерентну та адгерентну конотації, які 

властиві відповідно слову як такому й слову в контексті інших знаків, що, на її 

думку, дозволяє вважати конотацію лінгвістичним явищем. Отже, 

узагальнюючи вищевикладене можемо зробити проміжний висновок, що в 

рамках лінгвокультурологічного підходу до дослідження мовних явищ став 

зміцнюватися погляд на конотацію як невід'ємну частину мовної системи, 

пов'язану не лише зі стилістикою, але і з культурними факторами, що 

впливають на мовні засоби. Таким чином, конотація є додатковим змістом 

слова, за допомогою якого можна краще, більш зрозуміло донести 

висловлювання до співрозмовника. 

Отже, сучасні дослідження смислу презентують ситуацію багатьох 

підходів та позицій. Так, О. Бондарко у статті «До інтерпретації поняття 

«смисл»» виділяє два важливі аспекти стосовно смислу, а саме системно-

категоріальний та мовний. По-перше, в рамках лінгвістичного аналізу смисл 

може тлумачитися як когнітивна основа лексичних і граматичних значень 

мовних одиниць. По-друге, смислова основа мовних значень виявляється як 
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інваріант внутрішньомовних синонімічних перетворень і міжмовних 

відповідностей. Таким чином, ці два аспекти передбачають необхідність аналізу 

їх взаємозв'язків [18]. Тобто, смисл може виступати як когнітивна основа 

певних значень мовних одиниць, а також, як синонімічне перетворення та 

міжмовна відповідність. 

І. Кобозева у статті «Дві іпостасі змісту мови: значення та смисл» виділяє 

чотири розуміння смислу слова. Але нас цікавлять лише ті сторони явища, які 

пов'язані з конотаціями. Для більш глибокого аналізу, І. Кобозева виділяє два 

параметри, такі як смисл слова як його інтерпретація, що ґрунтується на 

внутрішній формі та смисл слова як його конотації [75]. Ці два параметри 

розгляду смислу знаходяться в дуже тісному зв'язку. А саме, внутрішня форма 

слова пов'язана з конотацією, несе її на різних ступенях 

неусвідомленості/усвідомленості носіями мови. А звернення до вихідної 

форми, значення, смислу зазвичай супроводжується емоційним оцінюванням та 

експресивністю. Дослідниця порівнює смисл з ехом, яке лунає від слова й 

якість якого залежить від соціального рельєфу життя навколо [75, с. 318]. Втім, 

наявність внутрішньої форми в деякому слові означає наявність у цьому слові 

певного типу парадигматичних смислових відношень. 

Відповідно з вищевикладеним, існують два основні типи, які можна 

назвати, а саме, словоутворюючий (коли відношення встановлюється з іншим 

словом) і епідигматичний (коли є інше значення того ж слова). Можливі, крім 

того, змішані випадки. На думку А. Залізняк, внутрішня форма часто є 

складовою укладеного в слові концепту. Слово образити пішло з об- бачити, де 

прийменник об- має значення «навколо, минаючи, не дати, обділити». Слово 

образити, тим самим, має внутрішню форму «обділити поглядом, не 

подивитися». І дійсно, як показує семантичний аналіз, саме брак уваги 

становить прототипну ситуацію виникнення того відчуття, яке позначається 

російським словом «обида» – на відміну, наприклад, від англійського offence 

(образа). 
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Також вона вважає, що врахування внутрішньої форми іноді дозволяє 

виявити відмінність між значеннями квазісинонімічних слів і стійких поєднань. 

Порівняємо, фразеологізми «коли рак на горі свисне» й «після дощику в 

четвер». Подія «рак на горі свисне» є неможливим в реальному світі, таким 

чином, внутрішня форма першого фразеологізму породжує смисл «ніколи». З 

іншого боку, «дощик в четвер» – подія рідкісна, але є можливою. Відповідно, 

внутрішня форма другого фразеологізму породжує смисл «можливо, коли-

небудь, невідомо коли». Ця різниця відображається в вживанні даних 

фразеологізмів. Так, в наступній фразі вживання ідіоми «коли рак на горі 

свисне» було б недоречним: прийти – то він прийде, можливо, завтра, а 

можливо й через місяць [57]. Отже, потрібно враховувати внутрішню форму 

слова, щоб побачити різницю між значеннями квазісинонімічних слів і стійких 

поєднань. Стосовно цього можна зазначити, що «при аналізі внутрішньої 

форми слова вже сам вихід на концепт засвідчує про наявність елементів 

конотації в ній» [142, с. 190]. А. Залізняк визначає внутрішню форму слова як 

усвідомлювану мовцями вмотивованість значення слова даної мови значенням 

складових її морфем або вихідним значенням того ж слова, тобто образ або 

ідея, що покладені в основу номінації і задають певний спосіб побудови 

укладеного в даному слові концепту; приблизно в тому ж значенні іноді 

використовується термін мотивування, і також мотивація [58, с. 87]. Отже, 

внутрішня форма є частинкою концепту, який міститься в слові. За допомогою 

внутрішньої форми слова ми можемо виявити відмінність між значеннями 

начебто синонімічних слів та деякими поєднаннями. 

 

1.2 Методологічні традиції та підходи дослідження смислу 

Отже, ми окреслити теоретичні засади дослідження смислу, що 

обґрунтовані історично та виявляються в сучасних підходах та концепціях. 

Підходи до проблеми смислу обґрунтовані Г. Фреге та Л. Вітгенштайном, 

представили не лише теоретичні засади розуміння смислу, а й заклали потужні 

філософсько-методологічні традиції подальшого дослідження смислу. Розгляд 
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питання про розрізнення понять смисл та значення дало поштовх виникненню і 

розвитку математичної логіки і логічної семантики в роботах Р. Карнапа, Б. 

Рассела, А. Тарського. З погляду Р. Карнапа, до розвитку апарату аналізу 

інтенсіональних відносин та семантики можливих світів призвело розрізнення 

інтенсіональних й екстенсіональних контекстів логічного аналізу, семантичне 

обґрунтування модальних, неекстенсіональних логік [61]. Загалом аналітична 

традиція в вивченні смислу, започаткована Б. Расселом та Л. Вітгенштайном, 

провівши логічне дослідження мови досягла чіткого розрізнення денотатів 

(предметів, що позначаються) та смислу – як способу позначення цих 

предметів. Позначаючи головне, підкреслимо, що в англо-саксонській традиції 

головною темою є проблема смислового значення, виявлення і засвоєння якого 

пов'язується з розумінням. В континентальній – головним є саме розуміння, а 

смисл виявляється тим, що розуміється. 

Наприкінці ХХ століття криза логічного позитивізму, що пов'язана з 

визнанням залежності наукового аналізу від соціально-культурних і 

особистісних факторів, привела до конвергенції проблем значення та 

розуміння. Це збіглося з формуванням постмодерністської 

(постструктуралістської) традиції, в якій смисл постав як деяка програма 

«зробленості» (В. Шкловський) та «деконструкції» (Ж. Дерріда) культурного 

артефакту, насамперед – тексту. Отже, дослідження смислу має глибинне 

підґрунтя й в спектрі інших філософських традицій та концепцій, які ми маємо 

окреслити. Оскільки це досить об’ємне питання, ми не претендуємо на його 

повне викладення. Спробуємо відзначити лише декілька, безумовно важливих 

для вивчення смислу, позицій. Йдеться, зокрема, про погляд феноменології, 

герменевтичний варіант розуміння смислу, підходи структуралізму, 

посмодерністське розуміння смислу тощо. 

Однак, найбільш важливим для нашого дослідження вважаємо позицію, 

яка в розумінні смислу вимальовується на підґрунті комунікативного підходу. 

Справа в тому, що постнекласична дослідницька ситуація як в філософії науки, 

так і в самій науці, стосовно розуміння смислу – це ситуація, перш за все, 
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комунікації. Саме в процесі комунікації дослідників в межах наукової 

спільноти здійснюється процес постання смислу. Отже, смисл мов би 

самоорганізується в процесі комунікації. І саме комунікативний підхід 

відкриває проблему визначення смислу як проблему наукову, в контексті 

принципової відкритості та складності. Як зрозуміло, в контексті 

комунікативного підходу виявляється методологічний вимір смислу в 

постнекласичній дослідницькій ситуації. 

Повертаючись до означених традицій, що окреслились за межами 

логіцизму, почнемо з феноменології, яка дала поштовх. Визначаючи 

особливості феноменологічного підходу, дослідники відзначають його вплив на 

різні напрями дослідження смислу: «Феноменологія дала поштовх до розвитку 

різних гілок дослідження смислу, зокрема у структурі свідомості (Л. 

Виготський, В. Зінченко), теорії мислення (О. Тихомиров) тощо» [121, с. 67]. 

Дослідниця також наголошує на тому, що «смисл, із погляду феноменології, 

постає ідеальним змістом актів свідомості» [121, с. 67]. Отже, від феноменології 

можна розпочинати дослідження смислу, що пов'язане зі структурою свідомості 

та теорією мислення. 

Розглядаючи проблему значення та смислу в феноменологічному 

напрямку Е. Гуссерль визначає значення та смисл як мисленнєвий зміст про 

предмет, або як предметний зміст думки [42]. Г. Чупіна у статті «Філософія 

усвідомлення: проблема смислу» вказує на те, що для філософа смисл є 

цінністю, значимістю предмета для суб'єкта. Отже, це означає, що смисли 

функціональні, тобто предмет, вчинок, дія або висловлювання набувають 

смислу в рамках цілого – життєдіяльності людини, якщо це виявляється 

суттєвим для її самозбереження та розвитку [168]. Таким чином, можна 

зазначити, що в феноменології Е. Гуссерля терміни «значення» та «смисл» є 

рівнозначними. 

Продовжуючи ідеї Г. Фреге, Е. Гуссерль зазначав у праці «Логічні 

дослідження», що існують знаки, які мають значення та такі, які його не мають. 

Зокрема, ті, які мають значення – це вирази. Тобто, за допомогою знаку 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


40 

виражається певне «значення», певний «смисл»» [179]. Німецький філософ у 

своїй праці вказує на те, що кожний знак є знаком будь-чого, однак не кожний 

має деяке значення або деякий смисл, який виражений за допомогою знаку 

[179]. Отже, в роздумах Е. Гуссерля зустрічаються певні синонімічні вживання 

відповідних термінів, а саме, це є значення та смисл. Але, зазначимо, що майже 

синонімічно, бо значення є лише одним із можливих аспектів смислу, а не 

повним смислом. 

Таким чином, у якості проміжного висновку, можемо зафіксувати, що 

значення є найбільш ймовірним виразом смислу, що закріплений за тим чи 

іншим терміном. Значення фіксує лише один або декілька аспектів смислу з 

усього потенційно можливого смислового різноманіття, яке відповідає даному 

слову. З погляду Е. Гуссерля, деякі знаки можуть мати значення – ними є 

вирази, а також є такі знаки, які його не мають. Тобто, не кожний знак може 

мати певний смисл, певне значення. Е. Гуссерлем у логіці була закладена 

потужна традиція феноменологічного аналізу, що погоджує смисл як зміст 

свідомості з інтенціональністью (спрямованістю свідомості). Отже, філософ 

свідомість розглядає з одного боку, як зміст думки, а з іншого, як акт мислення, 

інтенції, смислоутворення. Можна сказати, що тут головною стає людина, яка 

намагається осмислити світ і на цій основі робить свій смисловий вибір. Так, 

для Е. Гуссерля смисл виявляється через цінність предмету для суб'єкта. Для 

феноменології смисл виступає як те спільне, що об'єднує різні мовні феномени, 

зокрема, це характеристика синонімічних висловлювань, що мають різне 

значення. Смисли, таким чином, виявляють свою функціональність. Смисли 

виявляються через людський вчинок в межах життєвої ситуації, 

життєдіяльності людини. 

У праці «Картезіанські медитації» Е. Гуссерль висуває питання про ґенезу 

смислу як конструкта, що породжений «горизонтом світу». Постає проблема 

об'єктивності наукового знання, яка проінтерпретована в контексті 

інтерсуб'єктивності й можливості досвіду Іншого. Феноменологічний метод, 

який розроблений Е. Гуссерлем, сумірний відповідній онтології, категоріями 
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якої постають «трансцендентальне Ego» (первісна сутність, яка містить у собі 

досвід світу і яка засвідчує світ в узгодженості); «інтенціональність» (світ 

повсякденного життя), «трансцендентальна інтерсуб'єктивність» (відкрита 

спільність монад, яка передує об'єктивності і містить її в собі), «об'єктивно 

наявний світ» (корелят універсальної єдності здійснюваного в Ego сукупного 

конституювання в його сутнісній формі) [177]. За Е. Гуссерлем, 

інтерсуб'єктивність є умовою та водночас результатом спілкування Я з Іншими, 

вибудовування в собі образу Іншого на підставі своїх власних відчуттів, 

переживань, уявлень. Інтерсуб'єктивна спільність, що породжена притаманною 

здатністю людини до емпатії, інтуїтивного припущення, що Інший переживає 

світ у досвіді подібно до мене, постає як спільність суб'єктивних світів ‒ 

віддзеркалення досвіду переживання світу індивідами, результат якого ‒ образ 

об'єктивного світу. Але при цьому не існування предмета постає проблемою, 

яку повинна досліджувати філософія, а «смислоутвердження світу» людською 

свідомістю ‒ одним можливим «полем надання смислу» [178, s. 107]. Отже, 

одним із можливих полів, що надає смисл виступає «смислоутвердження світу» 

людською свідомістю. З'являється спільність суб'єктивних світів, яка полягає в 

віддзеркаленні досвіду переживання світу індивідами, і як наслідок, 

утворюється образ об'єктивного світу. 

Думка, що життя саме собою не має смислу, і людина має його створити, 

представлена в екзистенціалізмі. Однак в іншому контексті та з іншими 

смисловими наголосами. Проблемі вибору смислу життя присвячені роботи М. 

Гайдеггера, Ж.-П. Сартра, А. Камю та ін.. Екзистенціальна філософія 

представляє людину, що мов би «вкинута» в цей байдужий світ, її існування 

передує сутності. Життя не зрозуміле до того, як воно прожите. Від людини 

залежить, щоб надати йому смисл. Екзистенціальна філософія розглядає 

проблему пошуку смисл, виходячи з контраверзи «життя – смерть». Таке можна 

зрозуміти зі слів Ж.-П. Сартра, який писав в своїй головній роботі «Буття та 

Ніщо»: «Якщо ми маємо померти, то наше життя не має сенсу, бо його 

проблеми залишаються невирішеними…Абсурдно, що ми народилися, 
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абсурдно, що помремо» [126, с. 344]. Життя абсурдне, людські дії не дають 

змоги це подолати. Перед обличчям смерті виявляється, що нічого не має сенсу. 

Саме тому так важливо для особистості  обрати, на які цінності та переконання 

спиратися, щоб протистояти абсурдності смерті. Отже, екзистенціалізм 

наголошує на внутрішньому виборі людини, що робить її свобідною та 

привносить смисл у її життя. Таким чином, феноменологія Е. Гуссерля зіграла 

вирішальну роль у виникненні екзистенціалізму, дала нове життя герменевтиці, 

як в роботах пізнього М. Гайдеггера, так і Г. Шпета, Г.-Г. Гадамера та ін.. Г. 

Фреге наполягав на тому, що така лінія розвитку забезпечила вихід смислу до 

філософем свідомості та особистості, а також культурного контексту й 

конкретним нормативно-ціннісним системам культури, включаючи мову, гру, 

мистецтво [151]. Отже, феноменологія здійснила значний вплив на 

екзистенціалізм та герменевтику, що спричинило можливість вийти смислу до 

філософем свідомості та особистості, а також до нормативно-ціннісних систем 

культури, які включають мову, гру та мистецтво. 

М. Гайдеггер у курсі лекцій, який присвячений основним проблемам 

феноменології, визначає поняття «феноменологія» як назву для методу 

наукової філософії [175]. А саму філософію він визначає як теоретично-

понятійну інтерпретацію буття, його структури та можливостей [175]. 

Проблема смислу в М. Гайдеггера постає в логіко-онтологічному вимірі як 

проблема смислу буття, яка є вихідною феноменологічною проблемою. 

««Смисл» буття розкривається в процесі пошуку відповіді на запитання: «Що є 

буття?», тобто має суто логічний зміст. Феноменологічна інтерпретація смислу, 

за М. Гайдеггером, звернена більшою мірою до логіко-онтологічного аспекту, 

ніж до лінгвістичного, семантичного тощо» [121, с. 72]. Отже, проблема смислу 

в філософа постає як проблема смислу буття. А інтерпретація та визначення 

поняття смислу стосується більше логіко-онтологічного аспекту. 

М. Гайдеггер у своєму трактаті «Про сутність істини» зазначає, що в 

осмисленні буття слово набуває звільнення людини для екзистенції, з якого 

починається його історія. Але це слово – не тільки «вираження» думки, а добре 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


43 

збережена структура істини сущого в цілому [176, s. 179]. І далі, в дослідника є 

запитання «хто ті, які можуть чути це слово?», саме це питання і визначає місце 

людини в історії [176, s. 179]. Отже, проблема істини для М. Гайдеггера 

припускає розкриття смислу того, що ми називаємо буттям і про що віддавна 

звикли думати тільки як про суще у цілому [176]. Тобто, розкрити смисл буття 

ми можемо за допомогою проблеми істини. 

Феноменологія може виступати не лише як концепція, а також як 

методологія, в свою чергу, герменевтика може виступати як стратегія 

розуміння. Зокрема, В. Кебуладзе з цього приводу зазначає, що «в сучасній 

українській науковій періодиці ми знаходимо багато прикладів використання 

феноменологічної методології в різних філософських і гуманітарних 

дослідженнях. Це відповідає задуму засновника феноменології Едмунда 

Гусерля, який розглядав феноменологію не лише як філософську концепцію, а 

також як універсальну методологію наукового пізнання. Водночас в українській 

гуманітаристиці застосовується герменевтика як універсальна стратегія 

розуміння, що здійснює одну з головних теоретичних амбіцій цього 

філософського вчення» [64, с. 136]. Таким чином, феноменологічну 

методологію можна розглядати як універсальну методологію наукового 

пізнання, а герменевтику як універсальну стратегію розуміння. 

Отже, дослідники доходять висновку про потужні методологічні 

можливості як феноменології, так і герменевтики, підходи якої в дослідженні 

смислу обґрунтовані Г.-Г. Гадамером, П. Рікером тощо. Категорія смислу є 

однією з ключових в теорії розуміння та інтерпретації. Сучасні дослідники 

намагаються виявити для усіх видів пізнання  саме спільні механізми розуміння 

та інтерпретації. «Один з можливих шляхів успішної реалізації цього завдання 

‒ звернення до ідей філософів XIX‒XX століть, які заклали основи теорії 

розуміння та тлумачення. Критичне переосмислення сильних і слабких сторін 

їхніх проектів дозволяє уникнути старих помилок і водночас сформувати 

фундамент для подальших досліджень» [121, с. 56]. Так, поняття смислу стає 

центральним в теорії розуміння та інтерпретації. Саме завдяки переосмисленню 
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проектів дослідників можна створити основу для подальших досліджень та 

виявити спільні механізми розуміння та інтерпретації. 

Герменевтика XX століття починається з надання мові та процесам 

розуміння онтологічного статусу, зазнаючи впливу двох філософських 

напрямів: феноменології та екзистенціалізму. Серед українських дослідників А. 

Богачов [14] найбільш докладно описав історію становлення герменевтики 

(наука про тлумачення сенсу). Дослідник розрізняє спеціальну герменевтику ‒ 

мистецтво тлумачення текстів, яке зародилося ще в Античності; 

епістемологічну герменевтику ‒ методологію гуманітарних наук, яку 

розробляли Е. Бетті, Е. Гірш, В. Дильтай, Ф. Шляєрмахер та інші; філософську 

герменевтику, або, інакше кажучи, герменевтичну феноменологію, підвалини 

якої заклали М. Гайдеггер і Г.-Г. Гадамер [14, с. 17]. Таким чином, можна 

визначити три сфери герменевтики, а саме герменевтика тексту, герменевтика 

духу та герменевтика досвіду. Також відносно смислу розрізняють два типи 

герменевтичного методу, зокрема, перший пов'язують з розгортанням смислу, а 

другий з редукцією смислу. До першого, загально-філософського методу можна 

віднести Г.-Г. Гадамера, який спирається на Е. Гуссерля, М. Гайдеггера, та Ф. 

Шляєрмахера. Другий, спеціально-науковий метод представлений 

психологами,  літературознавцями, правознавцями, які виходили із семіотичної 

та лінгво-аналітичної традиції. 

Отже, основною проблемою герменевтики завжди була проблема 

розуміння тексту, в тому числі художнього твору, а також літературного тексту. 

Г.-Г. Гадамер у праці «Істина і метод» вказує на зв'язок між смислом тексту та 

істиннісними значеннями тверджень, які він містить. Розуміння тексту полягає 

в розуміння його смислу шляхом оцінки його «заявки на правду» [36, с. 409]. 

Філософ застосовує метод герменевтики, щоб розв'язати проблему пізнання 

людини як особливого буття, здатного до розуміння, і акцентує увагу, при 

цьому, на антропологічному аспекті Гайдеггерової онтологічної постановки 

проблеми смислу. Все це, втім, не говорить про те, що людська свідомість не в 

змозі зрозуміти смисл того або іншого мовного явища. Мислення людини є 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


45 

корелятивно мові, воно «підключене» до цієї структури. Саме тому, в кожному 

тексті, в кожному виразі наша свідомість припускає наявність смислу. Г.-Г. 

Гадамер, розглядає структуру попереднього розуміння тексту. З погляду Г.-Г. 

Гадамера, до будь-якого твору ми підходимо з очікуваннями не просто 

наявності в ньому смислу, але й наявності певного, якогось конкретного 

смислу. Ці передбачення обумовлені нашими знаннями (знанням історичного 

періоду написання, стилю автора, очікування певного сюжету, знання 

особливостей естетичного напрямку тощо) і ці очікування в процесі читання 

виправдовуються чи ні, уточнюються, розвиваються або відмирають [38, с. 77]. 

Таким чином, ми хочемо зрозуміти смисл цілого, виходячи з окремих його 

частин. Смисл частини ми уточнюємо, спираючись на уявлення про смисл 

цілого. Цей процес уточнення смислу називається герменевтичним колом. При 

цьому фільтрація справжнього смислу, що міститься в тексті або в художньому 

творі, є нескінченним процесом [38, с. 80]. Складність герменевтичного 

тлумачення полягає ще й в тому, що завжди необхідно усвідомлювати свої 

передсуди. Зрозумілим може бути тільки те, що є іншим стосовно наших 

передсудів. В такому випадку, смисл виникає (розуміється) лише тоді, коли ми 

зіштовхуємося із чимось новим, ще не зрозумілим, з тим, чого ще немає в 

системі наших знань, думок. Отже, для того, щоб зрозуміти смисл будь-якого 

мовного виразу, ми маємо зіставити його з усією концептуальною системою 

людської свідомості, що функціонує тепер, з установками і цілями людини в 

цей момент. Варто зазначити, що смисл є похідний не від знаків, текстів, мовної 

діяльності, а від зв’язків всього цього зі свідомістю як деякою цілісністю. 

Зокрема, Г.-Г. Гадамер, говорить про розуміння як про «споконвічну 

буттєву характеристику самого людського життя… той, хто розуміє, розуміє 

себе, проектує себе на власні можливості» [36, с. 416]. Людське існування у 

світі по своїй суті є герменевтичним, оскільки світ для людини виражається в 

мові або через мову, стверджує Г.-Г. Гадамер. Також, він зазначає наступне: 

«Мовний характер нашого досвіду світу передує всьому, що ми пізнаємо і 

висловлюємо в якості сущого» [36, с. 447]. Разом з мовою ми отримуємо знання 
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деяких характеристик світу, що є обумовлено історично; завдяки мові ми 

отримуємо такий собі конденсований людський досвід знання, який стосується 

всього, що нас навколо оточує. Саме завдяки мові ми засвоюємо смисл світу, 

причому  дорефлексивно, який  встановлений досвідом всіх попередніх 

поколінь. З погляду Г.-Г. Гадамера, мова є передзадана людині, саме тому, вона 

не може бути продуктом рефлексуючого мислення. 

Мова освоюється людиною, як певний спосіб розуміння власного світу, а 

гру Г.-Г. Гадамер називає сутністю мови. Принципову двозначність 

(багатозначність) спричиняє ігрова сутність мови. Слово природної мови не є 

тотожне самому собі , воно «грає» смислами. Крім того, мова нами говорить, а 

не ми нею. Ігрова природа мови, на думку Г.-Г. Гадамера, виразніше 

проявляється в літературних (поетичних) творах або в пророцтвах оракулів; 

вона схоплюється також і в живій мові [40, с. 59]. Німецький філософ 

наголошує на тому, що мова може відсилати за межі самої себе, у ній може 

бути присутнім невимовне, яке все-таки саме за допомогою мови приводиться 

до присутності [39, с. 65]. Погоджуючись з думкою Г.-Г. Гадамера про те, що 

будь-яке розуміння є проблема мовна, а процес розуміння – подія мови [40, с. 

43-44] можна стверджувати, що, мова виступає онтологічною основою 

людського існування. 

Герменевтичні настанови Г.-Г. Гадамера стосовно смислу відрізняються 

від настанов його попередників. А саме смисл речення, тексту чи твору 

визначається інтенцією запитання, в якій присутній задум автора, його 

психологічний портрет, соціокультурний контекст, і також присутній й той, хто 

прагне зрозуміти смисл тексту як готову відповідь. Філософ визнає 

множинність смислів, він розрізняє питання, які можна поставити, та питання, 

які вже поставлені, в яких тільки й розкривається смисл. Г.-Г. Гадамер визначає 

смисл як спрямованість: «Смисл питання ‒ це ... напрямок, у якому тільки й 

може йти відповідь, якщо ця відповідь хоче бути осмисленою, смислотворчою. 

Питання вводить запитуване в певну перспективу. Тому логос, який розкриває 

це розкрите буття, завжди є відповіддю. Вона сама має сенс лише в сенсі 
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поставленого питання» [36, с. 426]. Герменевтичне завдання полягає в тому, 

щоб «зайти в розмову з текстом, оживити ситуацію смислокомунікації. 

Тлумачення ‒ це відновлення первісної смислокомунікації через постановку 

запитань і надання відповідей, які стають живою розмовою між текстом і тим, 

хто його тлумачить» [36, с. 432]. Г.-Г. Гадамер звертає увагу на те, що ми не 

можемо уникнути особистісного контексту розуміння, ми потребуємо його для 

розуміння. 

У пізній період своєї творчості Г.-Г. Гадамер уточнює наступне 

положення, яке полягає в тому, що розуміння (виникнення смислу) можливе 

тільки в діалозі, як у широкому значенні цього слова, так і в діалозі як бесіді. 

Проблема втрати зв’язку із традицією, проблема нерозуміння, роз’єднання, 

самотності людей нашого часу Г.-Г. Гадамер бачить у втраті навичок 

діалогічного спілкування [37]. Отже, як бачимо, смисл може виникнути лише в 

діалозі. Проблема полягає в тому, що втрачається навичка діалогічного 

спілкування та, як наслідок, виникає роз'єднання, втрата смислу, виникає 

проблема нерозуміння між людьми, людина стає самотньою. 

Важливою стосовно смислу є ідея, що сформульована П. Рікером. Одне із 

завдань своєї герменевтичної феноменології він бачить у «виведенні рефлексії 

на рівень онтології шляхом поєднання здобутків онтології розуміння (у М. 

Гайдеггера ‒ розуміння як спосіб буття) та епістемології інтерпретації 

(використовуючи методологічні можливості тлумачення, психоаналізу, 

історичного методу, феноменології релігії тощо)» [116, с. 231-232]. Він 

використовує герменевтику та феноменологію як основу для осягнення 

існування та людини. Як зазначає О. Рупташ, «П. Рікер виділив і описав три 

етапи обґрунтування герменевтики: семантичний, рефлексивний і 

екзистенціальний. На першому етапі визнається факт існування мови, яка не 

зводиться до однозначних значень, на другому етапі в природі рефлексивного 

мислення віднаходимо принцип логіки подвійного смислу ‒ 

трансцендентальної логіки можливого, на третьому осягаємо існування як 

бажання бути й зусилля існувати» [121, с. 78]. Тобто, ці три етапи є пов'язані 
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між собою, зокрема, на семантичному етапі з'являється мова, на рефлексивному 

з'являється принцип логіки подвійного смислу, і на екзистенціальному 

осягається існування, як бажання бути. 

Так, звернутися до аналізу символів П. Рікера змусила внутрішня логіка 

постановки проблеми розуміння в філософії. Справа в тому, що область 

символізації та символічних відносин людей один до одного, а також до 

природи набагато ширше, ніж вербальний і знаковий простір мовної 

комунікації. О. Лосєв у праці «Проблема символу та реалістичне мистецтво», 

яка присвячена проблемам символізму вказує на те, що всі області дійсності та 

життя наповнені великою кількістю різноманітних символів [90, с. 31]. Саме цю 

здатність до вираження й відображення конкретних, особливих сторін людської 

діяльності П. Рікер і кладе в основу своєї концепції герменевтики. 

Розглянемо в цьому контексті філософсько-герменевтичний аспект 

тлумачення символу, що представлений П. Рікером. Особливість символу, в 

рікерівському розумінні, полягає в тому, що він володіє подвійним смислом. 

Під символом  філософ розуміє «будь-яку структуру значення, де один смисл, 

прямий, первинний, буквальний, означає одночасно й другий смисл, непрямий, 

вторинний, який може бути зрозумілий лише через перший» [116, с. 234]. 

Семантична структура символу утворена так, що він припускає смисл за 

допомогою іншого смислу. Це коло виразів з подвійним смислом становить 

герменевтичне поле, в зв'язку з чим і поняття інтерпретації розширюється так 

само, як і поняття символу. Інтерпретація, в даному контексті «це робота 

мислення, яка полягає в розшифровці смислу, що стоїть за очевидним смислом, 

у розкритті рівнів значення, які містяться в буквальному значенні» [116, с. 234]. 

Наприклад, «неможливо зрозуміти смисл будь-якого обряду, не визначивши 

його місце в ритуалі як такому, а місце ритуалу – в контексті культу й місце 

цього останнього – в сукупності угод, вірувань та інституцій, які створюють 

специфічний вигляд тієї або іншої культури» [116, с. 234]. Отже, смисл завжди 

повинен мати своє місце в тому чи іншому контексті, для того, щоб отримати 

чітке розуміння. Проблема множинності смислів зумовлена диференціацією 
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смислів термінів. Множинність смислів, на думку сучасного французького 

філософа П. Рікера, може спричинити «конфлікт інтерпретацій» в 

інтерпретатора. 

В результаті аналізу різних трактувань поняття «символ» розглядається 

як складний, багатозначний і структурний феномен. Зазначимо наступне 

стосовно символу, який кличе до інтерпретації й говорінню, а саме між цією 

здатністю символу та тимчасовим навантаженням є сутнісне відношення, що 

робить можливою комунікацію. Як зазначає П. Рікер: «символ дає їжу для 

розуму: цей вислів говорить про дві речі; символ дає; не я припускаю смисл, це 

символ дає смисл; те, що символ дає, – це стимул до мислення, це те, про що 

слід «мислити»» [116, с. 241]. З цієї точки зору, найбільш загальні та 

всеохоплюючі системи утворюють контекст опису для символів, що 

відносяться до певного ряду, а за його межами – для дій, опосередкованих 

символічно. Таким чином, можна інтерпретувати будь-який жест, наприклад 

підняту руку, як голосування, як молитву, й як бажання зупинити таксі. Отже, з 

погляду П. Рікера, багаторівнева структура символу має такі основні функції 

символу: експресивну, репрезентативну та смислову, за допомогою яких 

реалізується його роль у культурі. Якщо говорити мовою феноменології, то при 

критичному дослідженні феноменологічної концепції чистий акт означення є 

інтенціональністю. Якщо інтенціональність є властивістю свідомості бути 

свідомістю про, рухом із себе до чогось іншого, тоді акт означення містить 

сутність інтенціональності [186, p. 6]. У філософських теоріях символ постає у 

вигляді знаку, тексту, смислу, структури значень. Символ врівноважується з 

сутністю людини, виступає в якості головного результату її діяльності. Для 

філософського аналізу символ, історія, людина, культура утворюють 

нерозривну єдність, тобто, в ній одне без іншого не існує. 

П. Рікер наголошує на тому, що метод інтерпретації конституюється в 

самому інтерпретативному процесі, тобто рухові від одного образу до іншого, 

їхнього розуміння один через одного. Для будь-якої інтерпретації спільним 

постає двозначна чи багатозначна будова смислу, яку П. Рікер вважає 
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семантичним ядром герменевтики. Тобто, смисли нашаровуються один на 

одного, щоб показати іноді відмінне, іноді протилежне. Множинність смислів, 

що закладена в символі, виявляється в інтерпретації. Потреба в інтерпретації 

викликана множинністю смислу. Цілком очевидно, що хоча інтерпретація 

виходить із багатозначності символів, кожна з її форм (способів, методів) 

обмежує множину смислів відповідно до теоретичної структури конкретної 

герменевтичної системи [116, с. 238]. Це дає підстави говорити про те, що 

неможливо реалізувати ідеї однозначності та ідеальну модель мови. Отже, 

французький дослідник виходить з того, що для людини найбільш повним 

виявом всього багатства життєвих, культурних та інших особистісних значень є 

акти символізації навколишнього світу. На нашу думку, область символічних 

виразів слугує граничною підставою для теоретичного мислення. Завдяки 

інтерпретації символів суб'єкт освоює культурну історію і тим самим робить 

своє абстрактне мислення максимально «прив'язаним» до предметного 

різноманіття світу [143]. Таким чином, з погляду П. Рікера, саме в результаті 

інтерпретації досягається єдність мислення і культури. 

Ще одним джерелом проблеми смислу стала психологія. Мова йде як про 

«ту, що розуміє» психологію (В. Дільтей), що тісно погоджує психологію із 

загальною герменевтичною традицією, всією соціальною психологією, (що 

походить від М. Вебера), так і про дві потужні психологічні традиції ХХ 

століття. По-перше, це аналітична психологія (психоаналіз): від З. Фрейда й К. 

Юнга до Е. Берна, Ж. Дельоза, Ж. Лакана та В. Франкла. По-друге, 

психологічна школа, що заклала основи діяльнісного підходу (Л. Виготський, 

О. Леонтьєв та ін.). В. Франкл в книзі «Людина в пошуках сенсу» говорить про 

те, що в рамках психології смисл співвідноситься з ціннісними орієнтаціями та 

установками, при цьому включаючи проблему сенсу життя. Це означає, що 

смисл ув'язується з мотивацією, яка виступає не причиною поведінки, вчинків, 

а їх раціональним роз'ясненням, тобто інтерпретацією [172, p. 94]. З погляду О. 

Рупташ, «потрібно оволодіти двома ключами до розуміння: граматичним 

(лінгвістичним) і психологічним (особистісним) тлумаченнями. Граматичне 
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тлумачення виводить смисл з актуального використання слів згідно з 

правилами їхнього вживання, визначаючи загальні, спільні для користувачів, 

значення слів. При цьому кожне слово має загальну сферу смислу, яку можна 

відчути в кожному конкретному випадку його застосування» [121, с. 59]. Але на 

думку Ф. Шляєрмахера такого тлумачення недостатньо, тому, він вважає, що 

тлумачення забезпечується використанням двох методів: порівняльного 

(comparative), наприклад, шляхом зіставлення окремих випадків вживання 

слова й загального правила його використання, та методу здогадування 

(divinatory) ‒ шляхом інтуїтивного відгадування смислу, закладеного автором, 

відповідно до його особистих пріоритетів, мовних звичок, стилю. Знання на 

підставі здогадування можливе завдяки тому, що людина чутлива до 

унікальності інших і кожен з нас містить у собі часточку інших [188, s. 89]. 

Отже, філософська герменевтика зосереджує свою увагу на розумінні, 

залишаючи осторонь проблеми, що пов'язані з поясненням. Таким чином, щоб 

досягти остаточного розуміння потрібне психологічне тлумачення. 

Смисл розкривається через застосування методу розуміння. На думку О. 

Рупташ «звернення до сутності розуміння як методу пізнання може стати 

підґрунтям для міждисциплінарного синтезу, потреба в якому стає нагальною 

для сучасної філософії науки» [121, с. 66]. О. Івін у статті «Проблема розуміння 

природи та поняття детермінізму» розглядає проблему розуміння, яка 

породжується встановленням, пошуком або творенням смислу. Процес 

пізнання полягає в зіставленні знання та незнання, відомого й невідомого, в 

усуненні невизначеності. Саме розуміння апелює до рефлексії як до здатності, 

яка може відобразити «коливання» смислу між нескінченністю невисловленого 

та скінченністю висловленого [60]. О. Рупташ зазначає наступне, що «якщо 

головна характеристика світу ‒ розвиток, точніше (в термінах постнекласики) 

саморозвиток і самоорганізація, то смисл не може бути однозначно заданим 

щодо нього, а отже, з'ясування смислу ‒ це завжди творчість. Смисл 

конституюється щоразу в процесі взаємодії суб'єкта та об'єкта пізнання, 

актуалізуючи відповідні до конкретної пізнавальної ситуації потенції цієї 
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взаємодії» [121, с. 66]. Таким чином, для того, щоб з'ясувати смисл потрібно 

використовувати творчість, тобто має відбутися взаємодія між суб'єктом та 

об'єктом пізнання. 

Отже, на підставі узагальнення можемо зробити висновок, що 

герменевтика та феноменологія стали основою для дослідження різних аспектів 

проблеми смислу, зокрема, онтологічного, лінгвістичного, антропологічного. 

Спільним для феноменології та герменевтики стало виявлення підстав для 

розуміння смислу в системі мови та мовній практиці та їх звернення до людини, 

її життєвого світу. 

Як було наголошено на початку даного підрозділу, найбільш важливим 

методологічно для нашого дослідження є комунікативний підхід.  Виходимо з 

того, що постнекласична дослідницька ситуація як в філософії науки, так і в 

самій науці, стосовно розуміння смислу – це ситуація комунікації в межах 

наукової спільноти, в процесі чого постає смисл. Смисл таким чином 

самоорганізується в процесі комунікації. Ми вважаємо, що саме в контексті 

комунікативного підходу виявляється методологічний вимір смислу в 

постнекласичній дослідницькій ситуації. 

Один із напрямів філософських досліджень смислу в ХХ столітті є 

комунікативна філософія. Представниками комунікативної теорії вважаються 

К.-О. Апель та Ю. Габермас. Одна з головних проблем комунікативної 

філософії це подолання методологічного індивідуалізму або класичного 

«методологічного соліпсизму», та виявлення фундаментальних, глибинних 

підвалин буття людини. Метою комунікативної філософії є раціональне 

обґрунтування раціональних підстав людського взаємопорозуміння. Також, 

одне із завдань, яке ставить перед собою комунікативна філософія це 

обґрунтування універсальних підстав людського взаєморозуміння та 

гармонізація відношень між людьми, а також між людиною й навколишнім 

світом. Такі наміри створюють підґрунтя для дослідження смислу як 

комунікації. Основною для людини є комунікація або мовленнєва взаємодія 

між людьми. Адже, як зауважує  Л. Ситниченко, «комунікація визнається 
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останнім підґрунтям свідомості, пізнання та суспільного буття» [133, с. 7]. 

Отже комунікація є основою свідомості, суспільного буття та пізнання. 

Відповідно до типів діяльності, в межах комунікативної філософії пропонують 

розмежовувати й два типи раціональності: комунікативно-консенсуальну та 

стратегічну цілераціональність. Якщо перша втілюється в прагненні до 

порозуміння та виражається в комунікативній діяльності, то друга – в прагненні 

досягти мети, що виражається в інструментально-практичній діяльності 

людини. 

Саме прагматизм задав головні інтенції переорієнтації філософії, які 

полягають, по-перше, в заміні пошуку об’єктивної істини намаганням досягти 

консенсусу; по-друге, відхід від філософії свідомості та суб’єкта; по-третє, 

переорієнтація на інтерсуб’єктивні відношення. Наслідком такої переорієнтації 

стало усвідомлення важливої ролі, яку відіграє саме феномен мови для буття 

людини. Таким чином, Р. Рорті в проблемі мови бачить ядро сучасної думки. В 

цьому він дуже наблизився до поглядів, які сформувалися в аналітичній 

філософії: «Ми перестали розуміти реальність через поняття досвіду та 

свідомості, які були поняттями традиційної філософії. Мова стала центральним 

питанням, ядром сучасної філософії. Ось головний факт, який ставить усе з 

голови на ноги» [117]. Робиться акцент на мовній проблематиці, який поєднує 

комунікативну філософію з такими напрямками філософських досліджень ХХ 

століття, як семіотика, герменевтика, феноменологія, аналітична філософія, 

тощо. Але комунікативна теорія ставить свої певні акценти стосовно  цього 

питання. 

Це питання досліджують такі дослідники, як Ю. Габермас та К.-О. Апель, 

зокрема мотив, який спонукає їх до здійснення парадигмального повороту, є 

усвідомлення того, що притаманний Модерну ідеалізм «філософії свідомості» 

потребує подолання за допомогою нової соціально-філософської теорії, а саме 

філософії «комунікативної дії». К.-О. Апель, як і Ю. Габермас, вважають, що 

ідеальна комунікація або ідеальний дискурс це те, в чому може брати участь 

кожна людина, яка вміє говорити та діяти. Кожна людина може сумніватися в 
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тих чи інших положеннях, але ніхто не повинен мати (як внутрішніх, так і 

зовнішніх) примусів. На думку К.-О. Апеля, визначальним принципом, на 

підставі якого можливо інтегрувати людей в «комунікативну спільноту», є 

відповідальність. Дослідник запропонував «етику відповідальності», яка  

базується на положенні про відповідальність, як діалогічний принцип, який 

виходить з факту існування людей в світі поруч одним з одним і один для 

одного. 

К.-О. Апель аналізує мову в суб’єкт-суб’єктних відношеннях. Під цими 

відношеннями він має на увазі інтерсуб’єктивну комунікацію, яку неможливо 

звести до мовної передачі інформації. Тобто, мова в цьому сенсі виступає не 

лише механізмом об’єктивації інформації та експресивним засобом, але й 

медіатором розуміння [2, с. 63]. Отже, К.-О. Апель наголошує на ролі мови як 

трансцендентально-герменевтичної величини. В комунікативній філософії мову 

тлумачать, як знакову систему, трансцендентальну та ідеальну величину, яка є 

конститутивною для людського буття та світовідношення. В межах 

комунікативної теорії стосовно досліджень мовної проблематики робиться 

наголос на комунікативну функцію мови. Сучасний представник 

комунікативного напряму В. Кульман в статті «Трансцендентально-

прагматична позиція» говорить про те, що важливим результатом розумно 

інтерпретованої теорії мовленнєвих актів є те, що використання пропозицій в 

констатаціях і висування претензій на істинність для висловлювань стають 

можливими передусім через використання мовленнєвих феноменів, які 

традиційно вважалися комунікативними. Репрезентативна функція мови є 

залежною від комунікативної функції, а досягнення взаєморозуміння кимось 

стосовно чогось за допомогою мови являється універсальним моментом [83, с. 

4]. Отже, комунікативна функція мови спрямовує нас до проблеми 

інтерсуб’єктивності та соціокультурної укоріненості нашого пізнання. Зробимо 

висновок про те, що основою людського буття є комунікативна діяльність 

людини, яка спрямована на досягнення взаєморозуміння з різними людьми та 

навколишнім світом. 
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Філософська концепція Ю. Габермаса є теорією комунікативного 

досягнення взаєморозуміння. В праці «Філософський дискурс модерну» він 

простежив шлях, яким філософія практики замінила самосвідомість на працю і 

потім «була схоплена у полон» парадигми продуктивності. Головними 

визначальними моментами досягнення комунікативної згоди є, за Ю. 

Габермасом, такі: а) спільність взаємного розуміння за умов приєднання до 

одного й того ж знання (eins wissen); б) взаємна довіра щодо висловлюваних 

намірів; в) відповідність висловлюваних намірів до загальних норм. На думку 

філософа, сучасна самосвідомість людської цивілізації має вийти за горизонт 

ідеалістичної «філософії свідомості» і на місце індивідуального суб’єкта 

пізнання якому протистоїть від нього незалежний предмет, що пізнається, 

поставити колективного суб’єкта (співтовариство), який здатний робити 

предметом своєї рефлексії все, що він уважає. Актуальним є положення Ю. 

Габермаса про небезпечність перетворення міжособистісного спілкування на 

об’єкт управління, а також маніпулювання думками й поведінкою людей через 

засоби масової комунікації. Отже, філософські концепції К.-О. Апеля та Ю. 

Габермаса базуються на принципах діалогічного спілкування та досягненні 

комунікативної згоди. В контексті комунікативного підходу виявився 

методологічний вимір смислу. Основною виступила комунікативна філософія, 

мета якої полягала в обґрунтуванні людського взаємопорозуміння. 

Стуркуралістські методи, що були розроблені на початку ХХ століття в 

лінгвістиці Ф. де Соссюром та знайшли своє застосування в багатьох галузях ‒ 

в лінгвістиці та літературознавстві (Р. Якобсон, Р. Барт), антропології (К. Леві-

Строс), психології (Ж. Піаже), історії (М. Фуко), психоаналізі (Ж. Лакан), 

філософії (М. Мерло-Понті) тощо, дозволили використати нову методологію 

для представлення проблеми смислу. Постструктуралістське бачення в умовах 

культури постмодерну ‒ творчість Ж. Дельоза, Ж. Дерріда, Ж.-Ф. Ліотара та ін., 

представили смисл на тлі заперечення домінування раціональності. На думку А. 

Дякова, структуралізм є загальним підходом у науках про людину. Сутність 

структуралізму полягає у припущенні наявності певної смислової структури, 
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спільної для світу й свідомості. Тобто, можна вважати, що світ ідей 

структурований так само, як і світ речей [54, с. 11]. Отже, структуралізм 

припускає певну смислову структуру, яка є спільна для світу та свідомості. З 

погляду О. Рупташ, «структуралізм цікавий тим, що вивчення будь-яких 

об'єктів відбувається з позицій цілісності, яку створює структура, розглядаючи 

функціонування об'єктів як систем. Смисл, серед багатьох інших його значень 

(зміст, сутність, значення; призначення, мета інформації, діяльності, речі тощо; 

можливість раціонального пояснення ) ‒ це поняття, яке характеризує єдність 

(системність, цілісність), що не зводиться до значення елементів або частин, з 

яких вона складається, а сама їх визначає. Стратегією осмислення у 

структуралізмі постає пошук структури, конструювання схеми, моделі, тобто 

знайдення чи вибудовування цілісності на основі виявлених значущих 

стосунків всередині цієї цілісності» [121, с. 81-82]. Отже, в структуралізмі 

структура створює цілісність та розглядає функціонування об'єктів як систем, а 

смисл характеризує цю цілісність. Осмислення відбувається в наслідку пошуку 

структури, тобто вибудовування цілісності на основі виявлених взаємозв'язків 

всередині цієї цілісності. 

Зокрема, у праці Р. Барта «Структуралізм як діяльність» мова йде про те, 

що структуралізм виявляє людський процес, під час якого люди наділяють речі 

смислом. І питання полягає в тому чи можна щось знайти нового в цьому? 

Виходить, що так, бо світ завжди намагався виявити смисл як в тому, що йому 

передзадано, так і в тому, що він сам створив. А новизна полягає в появі нового 

мислення, яке намагається зрозуміти, яким чином можливий смисл та якими 

шляхами він виникає [8, с. 259]. Таким чином, можна було б сказати, що 

об'єктом структуралізму є людина, як творець смислів. 

Отже, Р. Барт акцентує увагу на тому, що смисл утворюється в результаті 

одночасного розподілу ідей та звуків, що існують паралельно один до одного. 

До цього поділу смислу немає, бо смисл виникає тільки як наслідок 

одночасного роз'єднання та об'єднання ідей та звуків [8, с. 255]. Таким чином, 

завдяки здатності до роз'єднання, протиставлення, розподілу стає можливим 
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мова й мовлення загалом. Саме процес об'єднання  та роз'єднання дає нам 

можливість говорити про розуміння мови та світу. В результаті роз'єднання ми 

отримаємо окремі частинки об'єкту, який досліджуємо, водночас об'єднання 

відтворить взаємне розташування, тобто конфігурацію цих частинок, завдяки 

якій виникне певний смисл. 

Тлумачення смислу структуралізмом має свою специфіку. У праці Р. 

Барта «Що таке критика» йдеться про те, що метою дослідження має бути 

відтворення правил і умов вироблення смислу, а не його розшифрування, лише 

тоді з'явиться можливість уникнути самообману [9, с. 274]. З погляду 

структуралізму метою дослідження повинно бути відтворення умов та правил 

вироблення смислу. Зокрема, спрямованість структуралізму на відношення, а 

не на самі об'єкти, дозволяє прокласти видимий місток між філософією як 

засадничою методологією та окремими науками. 

Критика стосовно структуралізму пролунала від постструктуралістів, які, 

підтримавши засади структуралізму, виявили їхню неспроможність долати 

труднощі, розв'язувати суперечності та уникати внутрішніх парадоксів, що 

виникають при послідовному застосуванні структурного аналізу. Іноді 

постструктуралізм не відрізняють від постмодернізму, тому проведемо 

розрізнення між ними. На думку О. Рупташ, «коли в центрі уваги постає 

лінгвістично-семіологічна проблематика, розглядають ланцюжок структуралізм 

‒ постструктуралізм, натомість, коли акцент роблять на ширшому культурно-

історичному вимірі, тоді порівнюють і протиставляють модернізм і 

постмодернізм» [121, с. 92]. Тобто, структуралізм та постструктуралізм 

відносять до проблем, що пов'язані з лінгвістикою й семіотикою, а модернізм та 

постмодернізм до проблем, що розглядаються в культурно-історичному аспекті. 

Ж. Ліотар постмодерн визначає як «стан культури після трансформацій, 

яких зазнали правила гри в науці, літературі та мистецтві наприкінці XIX 

століття» [88, с. 17]. Постструктуралізм розвивався на основі структуралізму, 

долаючи та вбираючи його головні настанови та ідеї, тому іноді складно чітко 

розрізнити їх між собою. Представниками постструктуралізму вважають Р. 
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Барта, Ж. Бодрійяра, Ж. Дельоза, Ж. Дерріда, Ж. Ліотара, М. Фуко, та інших. 

Постструктуралізм є умовною назвою для сукупності концептів, які створені 

для нового поштовху до проблематизації її осмислення. Постструктуралізм 

використовує нові методологічні принципи такі як: диз'юнктивний синтез, 

антиінтерпретацію, діалогізм, релятивацію, розрізнення, медіацію тощо. З 

погляду О. Рупташ, «Якщо в методології структуралізму смисл віднаходиться, 

встановлюється через пошук структури ‒ сукупності відношень, інваріантних 

при певних перетвореннях, то в постструктуралізмі відновлюється в 

прихованих за структурою значеннях, інтерпретації» [121, с. 93]. Таким чином, 

стає очевидним, що в структуралізмі смисл встановлюється через сукупність 

відношень у структурі при певних перетвореннях, а в постструктуралізмі смисл 

відновлюється в інтерпретації та значеннях. 

Безумовно, слід наголосити важливість дослідження Ж. Дельоза, що 

представлене в роботі «Логіка смислу», яка присвячена безпосередньо проблемі 

смислу, мови. Якщо ми щось позначаємо, про щось висловлюємося, то 

неминуче опиняємося всередині смислу. Тобто, з одного боку, смисл не існує 

поза реченням, що його виражає, а те, що виражено, не існує поза свого 

вираження. З іншого боку, смисл не зливається з реченням, бо в ньому є щось 

об'єктивне, цілком відмінне (від речення) [46]. Тобто смисл присутній в межах 

речення, і, відповідно, те, що виражено, не схоже на будь-що в вираженні, сам 

смисл відрізняється від речення, він не зливається з ним. 

В роботі «Логіка смислу» Ж. Дельоза йдеться про те, що смисл надається 

в якості атрибута, тобто, він є атрибутом речі або стану речей. Атрибут речення 

– це предикат, на кшталт «зелений», він приписаний в якості атрибута суб'єкту 

речення. Але атрибутом речі служить дієслово, а саме подія, яка виражена цим 

дієсловом. Він приписується в якості атрибута тієї речі, на яку вказує суб'єкт. 

«Зелене» позначає якість, суміш речей, суміш дерева. Навпаки, «зеленіти» – не 

якість речі, а атрибут, який висловлюється про речі. Тобто, Ж. Дельоз хотів цим 

показати, що смисл не існує поза реченням [46, с. 41]. Отже, смисл належить 

речі або стану речей, він не може існувати поза реченням, яке його виражає, 
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позначаючи річ. Тобто смисл має дві співіснуючі сторони, одна пов'язана з 

речами, а інша з реченням [46, с.12]. Таким чином, смисл розгорнутий однією 

стороною до речей, а іншою до речення. Але він не зливається ні з реченням, ні 

з положенням речей або якістю, яке дане речення позначає, він є кордоном між 

реченнями та речами. 

Ж. Дельоз розглядає смисл також як ефект. Такі ефекти він зазвичай 

пропонує позначати власними або одиничними іменами. Власне ім'я може 

розглядатися як знак лише за умови, що воно відсилає до ефекту такого роду 

[46, с. 113]. Тобто, Ж. Дельоз розглядає смисл як ефект, якому відповідає знак. 

Смисл народжується на межі речей та виразів, щоб виявити себе в мові. Саме 

так Ж. Дельоз розкриває поняття смислу та пов'язує його з подією («спів-

буттям»). «Подія» – одне з центральних понять філософії Ж. Дельоза. На 

користь цього твердження свідчить повторення цього поняття в різних текстах 

філософа, який визначав філософію як дисципліну, яка полягає в творенні 

концептів. Однак, поняття чи концепт, «подія» регулярно з'являється в його 

текстах дістаючи різні імена. А. Бадью наголошує на одноманітності праці Ж. 

Дельоза, яка рухається до зовсім особливого режиму постійності, майже 

безкінечного повторення вузького набору понять, а також до віртуозної зміни 

імен там, де мислиме на фоні цієї зміни тим самим залишається сутністю [5, с. 

25-26]. Під різними назвами у Ж. Дельоза повторюються незмінно одні й ті самі 

ідеї. Саме в «Логіці смислу» Ж. Дельоз співвідносить поняття «подія» і 

«смисл», відповідно, смисл виражений в реченні або чиста подія, яка властива 

реченню, або смисл є тим самим, що й подія [46, с. 222]. В книзі, що написана 

Ж. Дельозом разом з Ф. Гваттарі, «Що таке філософія?» подія визначається як 

«концепт», тобто концепт є подією, а не сутністю або річчю, відповідно, 

концепт є певною подією [47, с. 32]. Очевидно, що Ж. Дельоз пов'язує поняття 

«подія» з мовою, засвідчуючи тотожність події і смислу, події і концепту. 

Лінгвістична ангажованість події є приводом для критики А. Бадью, який 

інтерпретує дельозівську подію тільки як мовну, як таку, що знаходить основу 

на боці мови. Тут він підтримує тезу Ж. Лакана про неминучу релігійність 
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будь-якого смислу. А. Бадью дещо спрощує концепцію події Ж. Дельоза, згідно 

з якою подія знаходить себе в мові й тому рівнозначна смислу. 

Відзначимо своєрідну подвійність філософії події Ж. Дельоза.  З одного 

боку, можна говорити про подію лише в мить виникнення смислу, з іншого, 

формуванню події передує певна процедура, в момент здійснення якої взагалі 

втрачається зв'язок з мовою. Тобто, частина події, яка реалізується і 

здійснюється та частина події, яка не може реалізувати свого здійснення [46, с. 

202]. Отже, ми можемо констатувати, що Ж. Дельоз вписує поняття «подія» в 

мову, ставлячи його в один ряд з поняттями «смисл» і «концепт». Смисл завжди 

знаходиться на поверхні, він тісно переплетений з подією, яка теж відбувається 

на поверхні. Вона може відбутися і як подія і як подія у реченні. Подія створює 

нескінченну кількість теперішнього. З погляду Ж. Дельоза, смисл – це не тільки 

один з двох термінів дуальності, що протиставляє речі і речення, іменники та 

дієслова, денотації та вирази. Оскільки він також є кордоном, межею між цими 

двома термінами, – остільки глузд повинен бути розглянутий окремо, в 

особливих серіях парадоксів, що носять внутрішній характер, а саме парадокс 

регресу, або невизначеного розмноження [46, с. 45]. 

В своїй роботі «Логіка смислу» Ж. Дельоз розглядає смисл, що подібний 

сфері, щоб здійснювати можливі позначення й навіть продумувати їх умови. 

Відповідно, смисл завжди передбачається, як тільки ми починаємо говорити. 

Без такого припущення ми не змогли б почати промову. Іншими словами, 

говорячи щось, ми в той же час ніколи не промовляємо смисл того, про що йде 

мова. Але з іншого боку, ми завжди можемо зробити смисл того, про що 

кажемо, об'єктом наступного речення, смисл якого ми, в свою чергу, при цьому 

теж не промовляємо. Отже, ми потрапляємо в нескінченний регрес того, що 

мається на увазі [46, с. 49]. Такий регрес свідчить як про повне безсилля мовця, 

так і про всесилля мови: а саме, про мою нездатність висловити смисл, що 

промовляється мною, тобто, висловити в один і той же час щось і його смисл. 

Але всесилля мови полягає в тому, щоб говорити про слова. Тобто, якщо дане 
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речення, яке вказує на деякий стан речей, то його смисл завжди можна 

розглядати як те, що позначається іншим реченням. 

Щоб зрозуміти використання Ж. Дельозом смислу, розглянемо такий 

приклад співвідношення кількості та відношення. Кількість: всі люди білі, 

жодна людина не біла, деякі люди не білі; відношення: смисл повинен 

залишатися тим же самим у випадку зворотних відносин, оскільки відношення, 

торкаючись смислу, завжди встановлено в обох смислах відразу, а значить, 

воно знову повертає нас до всіх парадоксів божевілля. З погляду Ж. Дельоза, 

смисл – це завжди подвійний смисл. Він виключає можливість наявності в 

даному відношенні «здорового глузду». Події ніколи не є причинами один 

одного, вони вступають у відношення причинно-наслідковості, якоїсь 

нереальної каузальності, яка нескінченно знову й знову проявляється в цих 

двох смислах. Я не можу бути молодше і старше в один і той же час, в одному і 

тому ж відношенні, але саме в один і той же час і в одному і тому ж відношенні 

я стаю таким [46, с. 54]. Отже, як проміжний висновок, зазначимо, що Ж. 

Дельоз розглядає смисл як подвійний, а саме ніби поєднуються одночасно два 

смисли в одній події, одному часі. Події вступають у відношення причинно-

наслідковості, яка проявляється в цих двох смислах. Це відношення 

встановлено в обох смислах відразу. Також автор пише й про зворотність 

смислу, який в даному відношенні виключає можливість «здорового глузду». 

Постструктуралістське бачення смислу Ж. Дельозом представляє більш 

масштабні зміни в сприйнятті людини та її світу, що втілені в постмодернізмі. 

Він формулює відповіді на питання про смисл в нових культурних контекстах, 

пов'язуючи його визначення з пошуком людиною власної ідентичності та 

наголошуючи складність такого процесу, оскільки в людини не буває 

безпосереднього контакту з реальністю, а лише з її репрезентаціями, зокрема з 

текстом. Відповідно концептуально обґрунтовуються постмодерністські 

методології відкриття смислу. Представниками постмодернізму є Ж. Дерріда, 

М. Фуко, Ж.-Ф. Ліотар, та інші. праці багатьох вчених філософів науки. 

Загалом філософія постмодернізму – це наголос на неоднаковості, 
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індивідуальності, несхожості. З погляду української дослідниці О. Рупташ, 

«постмодернізм обґрунтовує нейтральність і парадоксальність смислу, 

розглядаючи його як подію, яка трапляється на поверхні зустрічі слів і речей, 

позбавлену об'єктивних і суб'єктивних характеристик» [121, с. 100]. Отже, з 

погляду постмодернізму смисл розглядається як подія, що позбавлена 

об'єктивних та суб'єктивних характеристик, а також постмодернізм розглядає 

парадоксальність смислу. Постмодернізм намагався окреслити образ людини в 

світі, який стрімко змінюється. Людина відчуває та вчиняє по-новому ‒ інакше, 

ніж уявлялося, так званим, «проектом модерну». Світ і людина є складними та 

продовжують ускладнюватися. Виникає потреба нового погляду на людину. 

Постмодернізм намагався представити його, заперечуючи будь-яку 

тоталітарність, зокрема й «вічних цінностей».  

Ж. Дерріда презентує постструктуралістський варіант постмодернізму. 

Поняття деконструкції він тлумачить як спонтанну подію, яка більш нагадує 

самоінтерпретацію. Така подія не потребує ні мислення, свідомості чи 

організації з боку суб'єкта. Позитивним моментом є те, що деконструкція 

розглядається через «винахід» («інвенція»), що охоплює такі значення, як 

відкриття, творіння, уява, встановлення тощо. Філософію він тлумачить як 

метафізику свідомості, суб'єктивності та гуманізму, він критикує самі її засади. 

Метафізика розглядає суб'єкта як творця, який наділений «абсолютною 

суб'єктивністю», прозорою самосвідомістю та здатністю все контролювати. 

В розумінні Ж. Дерріда несвідоме не має системних властивостей, воно 

не пов'язане з часом та місцем, але воно постійно входить у свідомість, турбує 

її, в силу чого свідомість втрачає впевненість, логічність та прозорість. Такі 

опозиції як нормальне та патологічне, буденне та ідеальне, реальне й уявне, а 

також інші, Ж. Дерріда перетворює на поняття «не-розв'язувані». Тобто, вони 

не можуть бути ні істинними, ні невірними, ні поганими, ні добрими. Смисл 

«не-розв'язуваних понять» розгортається через перехід у свою протилежність, 

яка продовжує процес до нескінченості. Відбувається неперервне зміщення, 

зсув, перехід у щось інше, адже у кожного буття є своє, інше [48]. Ж. Дерріда в 
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аналізі цікавить не результат, а лише пульсація думки, а претензії логіки, 

розуму та свідомості виявляються невиправданими. Отже, тексти, мовні 

практики, комунікація, дискурси це ті виміри, які дозволяють представити 

людину в постмодерністській антропології. Так, для Ж. Дерріда людина – це 

сукупність мовних практик, основа свідомості – інтертекстуальність. Людська 

здатність бачити «несистемність» визначається тим, що людський досвід 

пов’язаний з переживанням теперішнього часу, з його розщепленістю, 

зволіканням минулого та запізнюванням майбутнього. 

М. Фуко [156] розробив концепцію європейської науки та культури, 

основу якої складає «археологія знання», її ядром виступає проблематика 

«знання - мова», в центрі якої знаходиться поняття епістеми. Епістема являє 

собою «фундаментальний код культури», який визначає конкретні форми 

мислення, знання та наук для даної епохи. Також М. Фуко, вибудовуючи 

археологію сучасного знання зазначив, що наука, не ототожнюється з знанням, 

але й не виключає його, вона локалізується в ньому, структурує деякі його 

об’єкти, систематизує певні акти висловлювання, формалізує ті чи інші 

концепти та стратегії [156]. 

Філософ розглядає сучасну науку як одну з складових частин знання, веде 

мову про розмитість критеріїв та меж науковості знання в сучасній науці. 

Поступово зникає примусова сила, нетерпимість, репресивність, притаманна 

попереднім типам раціональності в науці. Остання вже не претендує на 

володіння єдиною абсолютною істиною, а допускає величезну кількість 

різноманітних дискурсів, діалогів з іншими формами знання. М. Фуко 

наголошує розгляд світу та людини у дискурсі як плідний спосіб пізнання. 

Дискусія виявляє себе як сукупність мовних практик, що беруть участь у 

формуванні уявлень про об’єкт, який вони представляють. Причому, в дискурсі 

можливо вичитувати й ті значення, що маються на увазі, але залишаються 

невисловленими, невираженими, причаївшись за фасадом «уже сказаного». Це 

пояснює інтерес постмодерну до «маргінальних проблем», які з’являються на 

межі одразу кількох видів знання, як наукового, так і позанаукового. Наявність 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


64 

розбіжностей, творчої конфліктності, суперечливості в визначенні підходів до 

розв’язання існуючих проблем у постмодерністському науковому дискурсі 

дозволяє співставляти, а не протиставляти різні точки зору, бачити 

багатовимірність самих об’єктів дослідження, поєднувати в них необхідне й 

випадкове, впорядковане та хаотичне тощо. Формування такого роду підходів 

до розв’язання наукових проблем змусило вчених шукати точки дотику різних 

галузей науки, які досліджують одні й ті ж предмети та явища, що, в свою 

чергу, посилило інтеграційні процеси в науці. 

Ж.-Ф. Ліотар в книзі «Ситуація постмодерну»  вперше в загальному 

вигляді виявив основні риси постмодернізму, а саме, прощання з 

метапоясненнями, «метанарраціями», тобто з тими великими проектами, що 

пропагують ту чи іншу основну ідею, яку змушені дотримуватися сучасні її 

теоретики та практики, що надало йому філософського та глобального виміру. 

Ж.-Ф. Ліотар протиставляє постмодерністську науку науці епохи модерну, 

оскільки остання претендувала на статус центрального, ключового нарративу 

порівняно з іншими типами знання (релігійним, міфологічним, повсякденним 

тощо). В свою чергу, науку доби постмодерну вирізняє те, що вона «будує 

теорію власної еволюції як перервного, катастрофічного, парадоксального 

розвитку» [88, с. 29]. Постмодернізм має свою особливість, яка полягає в тому, 

що він створює свою теорію еволюції. Весь постмодерн Ж.-Ф. Ліотар визначає 

як «складність», поняття, яке підходить для змін в сучасному світі. Проект 

модерну Ж.-Ф. Ліотар вважає незавершеним, через втрату всіх ідеалів і 

цінностей. Отже, на думку Ж.-Ф. Ліотара, не може бути універсальної мови, 

існують лише різні «мовні ігри». Серед них він виділяє денотативні (значення) 

та прескриптивні (дія). Хоча деякі дослідники намагаються прибрати різницю 

між ними, називаючи денотативні висловлювання метапрескриптивними. 

Отже, сутнісна відмінність постмодернізму від феноменології та 

структуралізму виявляється в ставленні до проблеми смислу. В 

методологічному плані постмодерністська ситуація спирається на принципи 

плюралізму та релятивізму, вона постулює «численність порядків», 
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неможливість встановлення ієрархії. Кожна теорія, парадигма, концепція, 

інтерпретація мають однакові пізнавальні характеристики та є однаково 

відносними. Згідно з принципом плюралізму, світ не має єдиного центру, він 

розпадається на множину фрагментів, між якими відсутні стійкі зв'язки. 

Постмодернізм відмовляється від категорії буття як фундаменту, єдиним 

буттям визнає мову. Скептично ставлячись до істини, він рішуче заперечує 

сцієнтизм та перегукується з агностицизмом. Постмодерністська ситуація 

висловлює розчарування в раціоналізмі, в розроблених на його засадах 

цінностях та ідеалах. Для нього характерне скептичне ставлення до людини як 

суб'єкта діяльності та пізнання, заперечення антропоцентризму та гуманізму. 

Вбачаючи загрозу «людськості» в тотожності, узагальненості, 

постмодернізм виходить з того, що розуміння має ґрунтуватися на фіксуванні 

відмінностей. Так, за Ж. Дельозом, буття слід фіксувати через категорії 

відмінностей, а не ті, що фіксують єдність, подобу речей, предметів. Відповідно 

й людську ідентичність  слід шукати не за схожістю, подобою, а за 

відмінностями. Постмодернізм створює теорію відмінностей – «онтологічний 

гетерогенез», за виразом Ф. Гваттарі. Проголошується нестроге мислення, 

антираціональне за своїм спрямуванням, багатоманітність та хаотичність 

концепцій. Зазначимо наступне, що в постмодернізмі людина представлена як 

така, яка заплуталася, вона є інтерсуб’єктивною за способом свого існування. 

Отже, зробимо проміжний висновок, філософія постмодернізму представила 

багато різних точок зору, концепцій, напрямів, які намагалися дати 

обґрунтовану відповідь на питання про сутність людини. Однак, як визнають 

самі філософи, вичерпних, «остаточних» відповідей дати неможливо, оскільки 

людина та світ є складними та динамічними, вони змінюються. Відповідно, 

змінюються й філософські представлення людини.  

Зокрема, знання про людину виявляє комплексність, тобто людина стає як 

складна цілісність, в якій поєднані  космічні, біологічні, психічні, соціальні, 

культурні, цивілізаційні виміри. Таким чином, людина в постмодернізмі 

розглядається з іншого погляду. Вже по-іншому людина починає мислити, 
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діяти, отримувати порозуміння з іншими людьми, яке має ґрунтуватися на 

фіксуванні відмінностей. Наприклад, людську ідентичність ми будемо шукати 

за допомогою відмінностей, а не тотожностей. 

Український філософ В. Ратніков звертає увагу на те, що в 

постмодерністській ситуації діяльність концептуально-смислового характеру не 

є переважаючою, а в знаково-символічній навпаки переважає своєрідна «гра зі 

знаками», а не зі смислами. При цьому спостерігається пріоритет «ігрового» та 

інструментального аспектів порівняно з орієнтацією на адекватність та істину. 

Тобто, постмодерністська ситуація характеризується певним відношенням до 

знання, його цінності для людини й людства, що в епістемологічному плані 

відображається в запереченні суб’єктно-об’єктної моделі пізнання, запереченні 

логоцентризму та традиційної концепції істини. В епістемологічному плані 

виникає проблема предметної визначеності знання, його дисциплінарної 

специфіки. Феномен невизначеності є багатогранним й включає в себе ефект 

«розмивання» кордонів в самому широкому смислі цього слова – кордонів 

наукових дисциплін (предметна невизначеність наукового знання), стилів 

мислення тощо [114]. Отже, в постмодерністській ситуації знання та цінність 

знання відіграють велику роль. Для знання стають характерними 

комплексність, міждисциплінарність, суперечливість, при цьому зауважимо, що 

суперечливість є одним з явних факторів еволюції знання та теорії пізнання в 

цілому. Також в постмодернізмі простежується феномен невизначеності, який 

полягає в тому, що зникають кордони між науковими дисциплінами та зокрема 

стилями мислення. 

 

Висновки до першого розділу 

На підставі проведеного в даному розділі аналізу теоретичних засад 

розуміння смислу можемо зробити такі висновки. 

Смисл є полідисциплінарний та представлений в теоретико-поняттєвих 

структурах багатьох наук. Вивчення смислу пов’язане з вивченням структури 
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мови на всіх її рівнях, а також правил функціонування. Тобто, смисли походять 

від мови, залежать від її потенціалу. 

Проаналізовані в підрозділі основні традиції дослідження проблеми 

смислу, класичні та сучасні концепції дозволяють виявити напрацьований 

потужний методологічний інструментарій дослідження смислу, використання 

якого дозволяє спроектувати багатомірну теоретичну картину смислу.  

Відсутність спільного визначення або загальновизнаного розуміння 

смислу, розбіжності в оцінках того, що таке смисл, є результатом використання 

різних підходів до вивчення смислу та концептуальних позицій, що не 

збігаються. 

Теоретико-методологічно означилися як ґрунтовні два підходи до аналізу 

смислу мовних виразів, які мають особливу значимість в побудові теоретичної 

картини смислу. 

Перший підхід обґрунтований в концепції Г. Фреге, в якій смисл предстає 

як об'єктивний. Тому, він скоріше відкривається, чим створюється людиною. 

Дослідник розуміє смисл як зміст думки, який, в свою чергу, висвітлює, 

представляє об'єкт. 

Водночас, погляди Г. Фреге виявили свою двозначність. З одного боку, він 

стверджує, що думка можлива лише в мові, що ми мислимо лише завдяки 

словам (та іншим знакам). З іншого – що суб'єкт осягає саму думку, яка може 

бути висловлена в різних мовних формах, що є принциповим для логіки. 

Г. Фреге обґрунтував ефективність та продуктивність антипсихологічної 

настанови для правильного розуміння логічних істин та суджень, запровадивши 

важливі для розуміння природи та механізмів наукового мислення та пізнання 

розрізнення думки, смислу, судження та виразу. Водночас дослідник 

розмежував сфери вживання поняття смисл, окресливши мовний та немовний 

вияви смислу, який виявляється у таких контекстах, як смисл життя, існування, 

діяльності, вчинків тощо. 

Другий ґрунтовний в теоретико-методологічному сенсі підхід розуміння 

смислу представлений Л. Вітгенштайном. В пізній період творчості дослідник 
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пов’язав проблему смислу з логічними проблемами повсякденної мови, 

представивши смисл в контексті понять «мовна гра» та «спосіб вживання».  

Відповідно Л. Вітгенштайн показав необов'язковість розрізнення 

«значення» та «смисл» у їх фрегевському розумінні. Слово бере участь у 

різноманітних «мовних іграх», отже воно здобуває різні смисли. Варіант мовної 

поведінки вибирає сама людина. Основна теза семантики Л. Вітгенштайна: 

значення слова – це спосіб його вживання. 

Принципова відмінність підходів Г. Фреге та Л. Вітгенштайна в тому, що 

Г. Фреге цікавить смисл як універсальний, стійкий, що передається від 

поколінні до покоління, так званий, фундаментальний смисл.  

Л. Вітгенштайна приваблює ситуативний смисл слів і виразів у живому 

спілкуванні. Так зрозумілий смисл не є продуктом тільки мови, але він не існує 

до мови. Він є продукт мовної діяльності, яка включена в деяку ситуацію, й 

залежна від намірів комунікантів та від можливостей мови. 

Відповідно, підхід Г. Фреге спрямований на виявлення інваріантних, 

константних смислів. Це фундаментальні смисли які зберігаються в свідомості 

суспільства при спілкуванні декількох поколінь. 

Підхід Л. Вітгенштайна – на виявлення ситуативних смислів живого 

спілкування, а також практичного функціонування природних мов. Так 

представлений рівень ситуативних смислів, який є породженням 

міжособистісної комунікації, що мають значення лише в певних ситуаціях. 

Погляд на смисл як на складний об’єкт дозволяє визнати наявну 

варіативність сучасних визначень смислу як відображення різних його вимірів. 

Багатовимірність смислу характеризує його системність, що виявляється в 

декількох ракурсах. Смислом поняття вважається значення, яке є (значення) 

лише компонентом смислу. Інформація стає смислом, лише якщо вона 

включається в деяку цілісну ситуацію комунікації, в «життєвий світ», що 

припускає обов’язкову участь у ньому ціннісних орієнтацій, цілей, принципів, 

універсальних смислів – констант культури тощо. 
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Отже, ми окреслити теоретичні засади дослідження смислу, що 

обґрунтовані історично та виявляються в сучасних підходах та концепціях. 

Звісно, ми розуміємо, що не говоримо про теоретичні засади, так би мовити, «в 

чистому вигляді», а вони є методологічно навантажені. Тобто, так чи так, в 

розділі досліджувалися теоретико-методологічні засади. Водночас, дослідження 

смислу має глибинне підґрунтя в спектрі філософських традицій та концепцій. 

Аналіз філософських традицій та підходів вивчення смислу, які є за 

межами досліджень Г. Фреге та Л. Вітгенштайна, загалом аналітичної традиції, 

призвів до висновку, що визначення смислу має глибинне підґрунтя в 

феноменології, герменевтичному варіанті розуміння смислу, 

структуралістських підходах, посмодерністському розумінні смислу тощо.  

На основі проведеного в розділі аналізу маємо наголосити такі принципові 

моменти розуміння смислу в означених вище традиціях. З позицій 

феноменологічного підходу смисл  постає як ідеальний зміст актів свідомості. 

Тут головною стає людина, яка осмислює світ. Смисли в свою чергу 

проявляють свою функціональність, виявляючись через людський вчинок в 

межах життєдіяльності людини. Для Е. Гуссерля значення та смисл, що є 

предметним змістом думки, майже рівнозначні. Знак та значення розрізняються 

таким чином, що виразами є знаки, які можуть мати значення. Однак, не 

кожний знак може мати певне значення та смисл. Глибинною 

феноменологічною проблемою стала проблема смислу буття. А сама проблема 

істини, якою займався М. Гайдеггер, припускає розкриття смислу того, що ми 

будемо називати буттям. 

Особливості герменевтичного підходу до проблеми смислу, які 

ґрунтуються на дослідженнях Г.-Г. Гадамера, виявляються в тому, що смисл 

пов’язується з розумінням та інтерпретацією. Герменевтичний підхід окреслює 

антропологічну складову пошуку смислу, розглядаючи пізнання як особливий 

зріз буття, що здатне до розуміння. З позицій герменевтичного підходу 

вважається, що свідомість в кожному виразі, в кожному тексті припускає 

наявність смислу, намагаючись виконати завдання зрозуміти смисл цілого, 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


70 

виходячи з окремих його частин та уточнити смисл частини, спираючись на 

уявлення про смисл цілого, тобто створюючи герменевтичне коло. Будь-яке 

розуміння є мовною проблемою, тому мова виступає онтологічною основою 

людського існування. Відповідно, смисл постає на основі зв’язків між знаками, 

текстами, мовною діяльністю зі свідомістю як складною цілісністю. В 

поставлених питаннях виявляється множинність смислів, отже смисл постає як 

певна спрямованість, що дозволяє знайти відповідь. Герменевтичний підхід 

наголошує діалогічне спілкування як необхідну умову смислу. Через втрату 

діалогічного спілкування і виникає проблема нерозуміння, самотність людей в 

сучасному світі, втрата смислу та інше. 

П. Рікер розглядає проблему смислу через філософсько-герменевтичний 

аспект тлумачення символу, який володіє подвійним смислом. Тобто, символ 

припускає смисл за допомогою іншого смислу. Множинність смислів закладена 

в символі та виявляється в інтерпретації. В інтерпретації спільним постає 

двозначна або багатозначна будова смислу. Завдяки смислам можна показати 

іноді відмінне, а іноді протилежне. Саме множинність смислу й викликає 

потребу в інтерпретації. 

Думка, що людина має створити смисл життя, представлена 

екзистенціальною філософією, яка розглядає проблему пошуку смислу 

виходячи з контраверзи «життя – смерть», через усвідомлення та прийняття 

абсурдності життя та свідомого вибору цінностей та переконань як опори для 

протистояння абсурдності смерті. Так смисл стає умовою свободи. 

Особливе значення для дослідження смислу в контексті постнекласичних 

досліджень має традиція комунікативної філософії, закладена дослідженнями  

К.-О. Апеля та Ю. Габермаса, мета яких полягає в раціональному обґрунтуванні 

раціональних підстав людського взаємопорозуміння. Досягти комунікативної 

згоди можна завдяки по-перше, спільному взаємному розумінню за умов 

приєднання до одного й того ж знання, по-друге, завдяки взаємній довірі щодо 

висловлюваних намірів, по-третє, завдяки відповідності висловлюваних намірів 

до загальних норм. Відповідно, комунікативна традиція вважає основою 
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людського буття комунікативну діяльність людини, яка спрямована на 

досягнення взаєморозуміння з різними людьми та навколишнім світом. 

Мовна проблематика поєднала комунікативну філософію в її дослідженні 

смислу з семіотикою, феноменологією, герменевтикою, аналітичною 

філософією тощо. Комунікативний підхід до проблеми смислу дозволяє 

представити смисл як такий, що постає саме в процесі комунікації дослідників, 

тобто смисл самоорганізується в процесі комунікації. Концепції К.-О. Апеля та 

Ю. Габермаса в визначенні смислу базуються на принципах діалогічного 

спілкування та досягненні комунікативної згоди. Отже, в контексті 

комунікативного підходу виявляється методологічний вимір смислу в 

постнекласичній дослідницькій ситуації.  

Своєрідний підхід до проблеми смислу ґрунтується на методології 

структуралізму, з її баченням об'єктів такими, що їх цілісність задається 

структурою. Відповідно смисл розуміється як такий, що характеризує єдність 

(системність, цілісність) та не зводиться до значення елементів або частин, з 

яких вона складається. Смисл, ґрунтуючись на структурі, визначає цілісність. 

Аналіз структури стає процесом, в якому людина наділяє речі смислом. Таким 

чином, в методології структуралізму смисл встановлюється, віднаходиться 

через пошук структури.  

В постструктуралізмі, який методологічно окреслюється в контексті 

постмодерну, смисл розглядається як такий, що відновлюється в прихованих за 

структурою значеннях, інтерпретації. В концепції Ж. Дельоза смисл 

представлений як ефект, якому відповідає знак. Говорячи, людина опиняється 

всередині смислу, смисл не виходить за межі речення. Смисл виникає на межі 

речей та виразів, щоб мати можливість виявити себе в мові, маючи дві сторони, 

які співіснують: одна пов'язана з речами, а інша з реченням. Постмодерністське 

бачення Ж. Дельозом смислу призводить до визначення його як події, яка 

поєднує одночасно два смисли та включена в причинно-наслідкове відношення, 

в якому ці смисли проявляються. Зворотність смислу, яка при цьому 

виявляється, виключає можливість «здорового глузду». 
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Постмодернізм представляє відповіді на питання про смисл в нових 

культурних контекстах, пов’язуючи його визначення з пошуком людиною 

власної ідентичності та наголошуючи складність такого процесу, оскільки у 

людини не буває безпосереднього контакту з реальністю, а лише з її 

репрезентаціями, зокрема з текстом. Відповідно концептуально 

обґрунтовуються постмодерністські методології відкриття смислу. 

Постмодернізм наголосив складність пошуку людиною смислу в світі, 

який стрімко змінюється. Людина відчуває та вчиняє інакше, ніж уявлялося 

«проектом модерну», людина і світ продовжують ускладнюватися. 

Постмодернізм представив новий погляд на людину, заперечуючи будь-яку 

тоталітарність, зокрема і «вічних цінностей». Відповідно, в контексті 

постмодерністських підходів природною стає відмова від однозначності та 

думка про множинність смислів як заперечення будь-якої тоталітарності. 

Методологічні наголоси на відмінності, несхожості, нетотожності в пошуку 

смислу, на апелюванні до мовних практик, на дискурсивності, яка дозволяє 

вичитувати ті значення, що маються на увазі, але залишаються невисловленими 

створюють умови для виявлення антропологічного виміру смислу. Можливість 

означити риси нелінійного мислення в постмодерністських концепціях смислу 

відкривається через їх наголос на невизначеності, непередбачуваності 

поведінки досліджуваних об’єктів, що з точки зору постнекласичної філософії 

науки дозволяє зафіксувати «розмивання» кордонів між науковими 

дисциплінами та стилями мислення. 

Отже, в даному розділі ми проаналізували теоретико-методологічні 

засади дослідження смислу, що наявні в головних філософських традиціях, 

підходах та концепціях. На основі отриманих результатів, в розділі 2 

проаналізуємо основні концепції та підходи розуміння смислу в сучасній 

філософії науки. Оскільки головні дослідницькі завдання дисертації стосуються 

того предметного поля проблеми смислу, що постало в результаті використання 

філософією науки постнекласичних методологій та нелінійного мислення, в 
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розділі 2 спробуємо схарактеризувати саме постнекласичне бачення вимірів 

смислу як сферу дослідження сучасної філософії науки. 
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РОЗДІЛ 2. ПОСТНЕКЛАСИЧНЕ БАЧЕННЯ ВИМІРІВ СМИСЛУ В 

СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ НАУКИ 

 

2.1. Варіанти розв'язання проблеми смислу в філософії науки 

Оскільки маємо представляти концепції смислу в сучасній філософії 

науки, пояснимо, що розуміємо під сучасною філософією науки. В 

європейській філософській традиції  класичне розуміння того, що є філософія 

науки ґрунтується на її зв’язку з традицією позитивізму та напрямах і 

концепціях, що з неї виростають, часто-густо виходячи за її межі. До напрямів, 

що робили своїм предметом розв’язання теоретичних та методологічних 

проблем науки дослідники відносять також неокантіанство (Фрайбурзька 

школа), прагматизм, конвенціоналізм, наголошуються методологічні 

можливості конструктивізму та інших концептуальних та методологічних 

програм. 

В результаті маємо констатувати, що сучасна філософія науки 

представлена спектром концепцій, які означають та намагаються розв’язати 

нагальні методологічні проблеми науки. Як вже відзначалося, в західно-

європейській філософській традиції філософія науки виростає на ґрунті 

позитивізму і рухається через філософію логічного аналізу, критичний 

раціоналізм К. Поппера, історицизм Т. Куна, І. Лакатоса до сучасного реалізму 

С. Кріпке, Г. Патнема та до інших сучасних позицій. Однак, за межами такого 

«строгого» розуміння філософії науки залишається, наприклад, 

феноменологічний образ науки, оцінки науки з позицій філософії 

екзистенціалізму, постмодерністський образ науки, важливість яких 

наголошена в 1.2. 

Крім того, протягом ХХ століття сформувались такі гілки філософії 

науки, як філософія економіки, філософія екології, філософія фізики, філософія 

біології тощо, не кажучи вже  про потужну та сформовану раніше філософію 

математики. Ці галузі досліджують проблеми, що є теоретичними, 

фундаментальними для відповідних наук, але водночас мають відчутну 
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філософську складову, можуть використовувати методологічний 

інструментарій філософії. Концепції, які представляють означені галузі 

філософії науки, представляють різні концептуальні та методологічні традиції – 

як в руслі аналітичної філософії, логіцизму, конвенціоналізму – це більше 

стосується філософії математики, філософії фізики, частково – філософії 

біології, так і з інших філософських позицій, що не мають позитивістської 

«строгості». 

Більш того, окреслилися нові традиції рефлексування над наукою. 

Зокрема йдеться про постнекласичний погляд, що ґрунтується на нелінійному 

мисленні та переважно на методології синергетики. Їх починають 

використовувати з кінця ХХ століття й активно продовжують розвивати зараз 

для представлення образу сучасної науки,  специфіки її процесу пізнання. 

Сформувалась  постнекласична методологія, що виявляє потужні методологічні 

можливості стосовно дослідницьких ситуацій в сучасній науці. Підходи 

постнекласичної методології використовуються в оцінках сучасної науки, що 

вивчає складні системи, що здатні до самоорганізації. Отже, сфера 

постнекласики цілком може бути визнана гілкою сучасної філософії науки. 

Розмаїття підходів в розумінні того, що є філософія науки на початку ХХI 

століття, відбивається на дослідженні проблеми смислу, що представлене в 

сучасній літературі. В розділі 1 нами була проведена підготовча робота до 

розгляду проблеми смислу в сучасній філософії науки. Ще раз наголосимо, що 

нас цікавлять саме постнекласичні оцінки та методологічні підходи, що задають 

виміри смислу. Отже, в підрозділі 2.1 основна увага приділена вимірам смислу 

в основних методологічних концепціях сучасної філософії науки. Тому маємо 

окреслити ті результати в вивченні смислу, що представлені різними 

напрямами філософії науки та перейти власне до постнекласики. Ми залишаємо 

за межами обговорення в цьому підрозділі певні традиції та напрями, оскільки 

так чи так вони були проаналізовані в розділі 1. Розвернемо ті точки зору 

стосовно смислу, які, на нашу думку, були там висвітлені частково. Однак 

мають значення для подальшого викладення. 
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Як самостійний напрям філософія науки сформувалась в ХIХ столітті на 

ґрунті методологічної програми позитивізму, що була обґрунтована О. Контом 

та на основі якої планувалося чітке визначення науковості знання на відміну від 

метафізики. Наукова революція початку ХХ століття актуалізувала пошук 

перспективних методологічних програм. В результаті позитивістська програма 

була відроджена емпіріокритиками. Подальша доля позитивістких намірів та 

методологічних пропозицій  виявилася в наступності та трансформаціях 

вихідних задумів, що представлені дослідженнями представників «Віденського 

кола», Б. Расселом, який розв’язував проблему засад математики, та в «Логіко-

філософському трактаті Л. Вітгенштайна. 

Як вже зазначалося в 1.2, важливі здобутки в дослідженні смислу 

пов’язані з виникненням і розвитком математичної логіки і логічної семантики 

в роботах Р. Карнапа, Б. Рассела, А. Тарського. Це найінтенсивніший розвиток 

апарату логічного аналізу в першій половині ХХ століття, який справив 

значний вплив на сучасну філософію: від раннього Л. Вітгенштайна, логічного 

позитивізму (логічного емпіризму), логіки і методології науки до пізнього Л. 

Вітгенштайна та аналітичної філософії. На цій лінії розвитку смисл 

наповнювався операційним змістом, він у все більшій мірі пов'язувався з 

контекстом прагматичного використання, включаючи раціональну поведінку 

(Г.-Х. фон Врігт – один з останніх безпосередніх учнів Л. Вітгенштайна). Саме 

дослідження Б. Рассела та Л. Вітгенштайна надихнули подальші спроби 

побудувати філософію науки подібно до математики з її аксіоматикою та 

виведенням змісту теорій відповідно до строгих логічних правил. 

Так, теорія дескрипції Б. Рассела дозволяє по-іншому вирішити проблему 

тотожності, на відміну від вирішення цієї проблеми у Г. Фреге. На думку Б. 

Рассела, мова йде не про рівність смислів двох виразів, що вказують на один і 

той самий об'єкт. На об'єкт можуть вказувати тільки імена, і тому два дійсних 

імені не можуть вказувати на один і той самий об'єкт. При порівнянні виразів 

мова може йти лише про неповні символи, дескрипції. Тобто, аналіз дескрипції 

показує, що рівність стосується не до імен, а до змінних. 
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Застосування теорії дескрипції до тотожності, тобто до тих випадків, які 

мотивують у Г. Фреге введення смислу, показує, що від нього (смислу) можна 

позбутися. Тому, необхідність такої особливої суті, як зміст, зникає. Логічний 

аналіз дескрипції демонструє, що те, що на перший погляд здається простим, 

насправді є складним, та потребує аналізу виразу. Як висновок зазначимо, що 

Б. Рассел прагне побудувати таку мову, яка буде допускати повний аналіз, аж 

до примітивних символів з примітивними значеннями, щодо функціонування 

яких не виникало б жодних запитань. Логічний аналіз для Б. Рассела ‒ є 

методом редукції до безпосередніх даних. Результат у цьому випадку 

приймається епістемологією, від якої залежить логічна форма мовного виразу. 

Оскільки в розділі 1 ми детально обговорили позицію Л. Вітгенштайна та 

Г. Фреге в контексті проблеми смислу, і, відповідно, визначили їх досягнення в 

філософії науки, тому в даному підрозділі не будемо на цьому зупинятися. 

Постпозитивістські ракурси представили багатоманітність концепцій, що 

намагалися подолати проблеми попередніх програм та створили 

методологічний контекст для пошуку відповідей стосовно проблеми смислу. 

Критичний раціоналізм К. Поппера, історицизм І. Лакатоса та Т. Куна були  

варіантами відповідей на питання про критерії науковості, методологічний та 

ціннісно-історичний способи виправдання наукового знання. Нарешті, П. 

Фейєрабенд представив методологічну ситуацію наголосивши, що не існує 

ніякої універсальної наукової мови, а просто в різних ситуаціях дослідники 

вкладають різний смисл в ті ж самі терміни. Більш того, учені часто діють 

ірраціонально. Далеко не завжди метод пізнання раціонально виправданий. 

Отже, «все годиться!» 

Детально проаналізуємо внесок в дослідження проблеми смислу, що 

належить Д. Девідсону та М. Дамміту. Для нас вони важливі, оскільки в них 

аргументоване складне відношення смислу та істини. Це важливо для нашого 

дослідження, оскільки через такий зв’язок, на нашу думку, виявляє себе 

ціннісний вимір смислу. Як раз погляди Д. Девідсона та М. Дамміта 
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представляють, що смисл залежить від знань про об’єкт і не завжди його 

виявлення пов’язане з безпосереднім встановленням істини. 

Д. Девідсон, слідом за Г. Фреге, будує варіант семантики, де 

використовується поняття істинності. Знати смисл речення для нього означає 

знати, при якому стані речей у світі воно є істинним. Завдання умов істинності 

є способом завдання значення речення [55, с. 106]. Але відмова від визнання 

об’єктивності смислу, пов’язаного з істиною або її аналогами, не приймається 

Д. Девідсоном. Він бере під сумнів існування конвенцій щодо вживання мови. 

Якщо варіант використання мови надає даному реченню його смисл, то, 

напевно, було б доречним знати можливі конвенції, щоб отримати успіх в 

комунікації. Наприклад, якщо ми хочемо сказати про деяке висловлювання, що 

воно істинне, то нам доведеться виконати всі правила цієї «мовної гри». Однак, 

Д. Девідсон у праці «Спілкування та конвенціональність» наголошіє на тому, 

що по-перше, в мові немає жодного слова, жодного знака, чиєю функцією було 

б тільки ствердження чогось. Та по-друге, ми не знаємо обговорені, 

загальноприйняті конвенції про висловлення стверджень. Вони не відомі також 

і для наказів, питань, обіцянок, бо всі ці акти є типовими для людини, і успіх не 

залежить від конвенції [56, с. 220]. Отже, немає такої згоди та таких слів у мові, 

які мали функцію лише ствердження чогось. Кожне слово у мові має свій смисл 

та несе відповідну інформацію. 

Д. Девідсон також наголошує на тому, що в якості підсилювання думки 

ми часто використовуємо деякі шаблонові методи інтерпретації чужої мови. 

Іноді вони виправдовують себе, а іноді – ні, і тоді ми їх удосконалюємо. 

Відповідно, чим більше триває розмова, тим надійніше стає наша «теорія», тим 

точніше вона підганяється під даного конкретного співрозмовника [56, с. 231]. 

Таким чином, наша думка стає більш зрозумілою та має смисл, коли розмова 

триває довго, це дає можливість порозумітися зі співрозмовником. 

М. Дамміт, приводячи посилання на ситуацію, коли не можна визначити 

істинність речення, зазначає, що її неможливо назвати безглуздою. Замість 

поняття істинності він пропонує використовувати поняття верифікації та 
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фальсифікації. Але Д. Девідсон це заперечує.  Він вказує на те, що в момент 

проголошення або інтерпретації висловлення не може бути й мови про якісь 

процеси верифікації або фальсифікації, а от інтуїтивне прийняття (згода) або 

неприйняття  (незгода) завжди мають місце. 

М. Дамміт, частково погоджуючись із концепцією Г. Фреге для деяких 

контекстів, пропонує доповнити її, наголошуючи на тому, що теорія значення, 

повинна складатися із трьох частин: теорії референції, теорії смислу й теорії дії 

[44, с. 135]. Зокрема, теорія референції вивчає відношення мовних виразів і 

їхньої предметної галузі (предметне значення). Що таке теорія смислу, М. 

Дамміт пояснює не дуже чітко. Можна зрозуміти лише критичну частину, де 

обґрунтовується, що знати умови істинності або не завжди можливо, або, якщо 

й можливо, та не завжди достатньо. Крім того, М. Дамміт заперечує «атомарне» 

розуміння смислу, що стосується окремих слів. Він притримується тієї думки, 

що слова не можуть бути використані самі по собі, а тільки в реченні, й також 

не може існувати розуміння смислу якогось окремого слова, що не включає в 

себе хоча б часткового розуміння деяких інших слів [44, с. 141]. Отже, смисл 

речення може бути зрозумілий, тільки якщо ми знаємо смисл деяких інших 

речень і мови в цілому. Саме для цього автор вводить третю частину теорії 

значення, яка, на думку М. Дамміта, має допомогти  усунути деякі труднощі, 

що виникли в першому та другому розділах теорії значення. Досліджувати 

зв'язок значення речення повинна теорія дії, який встановлений за допомогою 

теорії референції та теорії смислу, з реальною практикою вживання мови. Наше 

розуміння значення речення, за М. Даммітом, відбувається через розуміння 

його дедуктивних зв’язків з іншими реченнями мови, що пов’язані з ним в 

одній структурі [44, с. 179-180]. Щоб зрозуміти значення речення потрібно 

зрозуміти його дедуктивні зв'язки з іншими реченнями мови. 

Основні доводи М. Дамміта проти концепції Г. Фреге полягають у тому, 

що, по-перше, поняття смислу із самого початку пов’язане зі знаннями людини 

про об’єкт; по-друге, якщо, навіть, ми знаємо значення й смисли, цього 

недостатньо для практичного вживання мови. Висуваючи такі доводи, М. 
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Дамміт виступає як спадкоємець Л. Вітгенштайна, в його критиці присутній 

позитивний момент. Смисл дійсно залежить від знань про об’єкт і не завжди 

його (смислу) виявлення пов’язане з безпосереднім встановленням істини. М. 

Дамміт бачить недолік пояснення смислу у Г. Фреге, який полягає в тому, що Г. 

Фреге обмежується вказівкою на його об’єктивність, не приводячи 

конструктивних ознак цієї об’єктивності. Чи вживають двоє мовців будь-який 

вираз в тому самому смислі, можна встановити тільки в тому випадку, якщо 

смисл слова однозначно визначається через спостережувані характеристики 

його мовного вживання, відповідно, лише за тієї умови якщо смисл – це 

вживання [44, с. 209]. Отже, наше розуміння відбувається за допомогою теорії 

дії, яка допомагає усувати труднощі, що виникають в першому та другому 

розділах теорії значення. 

Якщо Д. Девідсон та М. Дамміт продовжили лінію аналітичної філософії, 

то  історицистська позиція Т. Куна дозволяє інакше поглянути на відношення 

смислу та істини. Так, Я. Хакінг у своїй роботі «Репрезентація та втручання» 

аналізує Т. Куна та П. Фейєрабенда, які висловлювалися стосовно теорій. А 

саме, ті теорії, які між собою змагаються складно порівнювати для того, щоб 

визначити, які з них краще узгоджуються з фактами [161, с. 7]. Ця ідея 

підтримує один із видів антиреалізму, відповідно, тут міститься принаймні три 

ідеї. По-перше, несумірність тем: конкуруючі теорії можуть лише частково 

перетинатися, так як складно порівнювати їх за їхньою підтверджуваністю. По-

друге, дисоціація: після досить довгого часу та після зміни теорії один з 

поглядів на світ може бути абсолютно не зрозумілий для пізнішої епохи. По-

третє, несумірність значень: деякі ідеї стосовно мови мають на увазі, що 

конкуруючі теорії взаємно не співставляються та взаємно не перекладаються 

[161, с. 7]. Отже, можна зробити висновок, що порівняти такі теорії в принципі 

неможливо. 

І далі, Я. Хакінг вказує, що Т. Кун наполягає на тому, що досить часто не 

вдається сформулювати ідеї старої теорії на мові новій, тобто, Т. Кун вважає, 

що нова теорія – це нова мова. І способу знаходження теоретичної мови, в якій 
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можна було б висловити, а потім і порівняти ці обидві теорії, поки не існує. 

Отже, виходить, що «наступна теорія асимілює відкриття своєї попередниці. 

Однак, з точки зору Т. Куна, може так статися, що ці відкриття не зможуть бути 

навіть виражені на мові нової парадигми. Я. Хакінг розглядає стару картину 

розвитку знання, яка була картиною накопичення знань, а також їх кумуляцією, 

що здійснювалася незважаючи на випадкові невдачі [161, с. 17]. На думку Т. 

Куна, нормальна наука може бути кумулятивною, але, справа в тому, що наука 

в цілому не йде по цьому шляху. Я. Хакінг притримувавчя тієї думки, що 

зазвичай після революції великий фрагмент деякої частини хімії або біології 

буває забутий і стає доступний лише історику, який завдяки тяжкій праці 

вживається в забутий світогляд [161, с. 17]. Звісно, критики можуть вести 

суперечку стосовно того, наскільки подібно намальована Т. Куном картина. 

Але, вони також будуть звертати увагу на те, що більш типовим буде саме той 

випадок, коли, наприклад, квантова теорія відносності візьме до себе класичну 

релятивістську теорію. 

Полемізуючи з Т. Куном, Л. Лаудан наголошує, що вибір між 

парадигмами є раціональним процесом, наголошує роль пізнавальних норм та 

цінностей. Водночас дослідник переконаний, що неможливо розвивати 

епістемологію, якщо не брати до уваги те, як реальні історичні особистості 

здійснювали дослідження. Він намагається «Відстояти права» наукової 

раціональності, а також піддає критиці соціологізм та релятивізм Т. Куна та П. 

Фейєрабенда. Л. Лаудан пропонує методологічну модель, що має поєднати 

моменти дискретності та неперервності, представляючи ріст наукового знання. 

Постпозитивістські концепції в філософії науки так чи так повернулися 

до метафізики, до цінностей, ірраціональних важелів пізнання, соціальної 

детермінації наукового пізнання. Спектр проблематики філософії науки 

перемістився в бік реалізму та натуралізму. Відповідно сформувалися нові 

контексти дослідження проблеми смислу. Серед яскравих філософів науки, що 

представляють ці позиції слід назвати У. Куайна, Г. Патнема, С. Кріпке, та ін.. 
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 У. Куайн – центральна фігура в сучасному аналітичному натуралізмі. 

Дослідник займає позицію епістемологічного холізму, яку протиставляє теорії 

верифікації. Тобто, він заперечує, що ізольовані судження можуть мати 

підтвердження або заперечення. Так, на думку У. Куайна, фундаментальним 

принципом, який гарантує емпіричну значущість мови, є відношення між 

пропозиціями спостереження і обставинами їх виголошення, які роблять їх 

істинними або хибними. Ці обставини пов'язані з даними сенсорної стимуляції, 

під впливом яких проявляються мовні диспозиції людини. Референція 

виявляється залежною від прийнятого способу аналізу структури речення, а в 

кінцевому рахунку ‒ від концептуальної схеми мови. Ми можемо по-різному 

структурувати наші пропозиції і по-різному приписувати значення їх складових 

частин, при цьому не беручи до уваги їх істиннісні значення. В філософії 

математики У. Куайн намагався розв’язати питання про можливість 

представити всі природничі науки такою мовою, щоб вона представляла лише 

конкретні предмети, а не скажімо властивості, відношення, класифікування. 

Абстрактні поняття, на думку дослідника, використовуються лише у випадках, 

коли вони потрібні як додаткові засоби. У. Куайн доводить, що структура 

онтології визначається концептуальною схемою мови. Він наголошував на 

тому, що бути – означає бути значенням змінної [82, с. 340]. На думку В. Чуйка 

«у якості онтологічно-припустимих сутностей можуть виступати лише ті, 

позначення яких можуть бути значеннями змінних у даній системі: фізичні 

об'єкти, об'єкти науки на атомному та субатомному рівні (які дозволяють 

спростити закони макроскопічних об'єктів), фізичні сили, а також абстрактні 

математичні об'єкти. Тобто, онтологія У. Куайна носить подвійний характер: 

номіналістичний та фізикалістський. Він стверджує, що для побудови мови 

достатньо використовувати лише імена та подібні до них вирази, 

відмовляючись від абстрактних предметів на зразок «класів», «предикатів»» 

[167]. Отже, це все пояснюється тим, що якщо ми будемо використовувати 

загальні поняття, то в наслідку це призведе до породження «ілюзій» та 

помилок. 
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І, відповідно, У. Куайн доходить висновку про «онтологічну відносність», 

який полягає в тому, що наше знання про об’єкти обумовлене тими науковими 

теоріями, які ми використовуємо. Або, як зазначає В. Чуйко «те, що виступає 

науково неосмисленим щодо однієї системи, виявляється осмисленим у іншій 

системі. Як відомо, «науково неосмислені» в рамках конкретної науки 

фундаментальні світоглядні проблеми вирішуються за допомогою виходу за ці 

рамки» [167]. Отже, суще як таке поза його представленням в мові, в теорії 

немислиме [82]. З таких міркувань випливає проблема можливості чи 

неможливості перекладу з мови на мову. Однак, речення різних мов можуть 

позначати різні об'єкти. Отже, спосіб їх референції є непрозорим, 

непроясненим. Таким чином, У. Куайн аргументував концепцію 

«невизначеності перекладу». 

Новим кроком в дослідження проблеми смислу стала каузальна теорія 

значення С. Кріпке та Г. Патнема. Про каузальну концепцію значення писав С. 

Кріпке в роботі «Іменування та необхідність» [181], Г. Патнем в роботі 

«Значення значення» [108] запропонував свою версію прямої референції. Ці 

праці стали основою для нових версій наукового реалізму. На думку Т. Білоус 

«укріплення позицій наукового реалізму в 70-80-ті роки в американській 

філософії науки спричинено створенням нових, «анти-фрегевських» теорій 

значення та референції. Теорія «прямої референції» С. Кріпке та Г. Патнема 

стає основою для «реалістичного» вирішення проблеми зіставлення значення 

наукових термінів, поставленої історичною школою в філософії науки [50, с. 

120]. 

Йдеться про «нову теорію референції», яка спрямована проти 

традиційного трактування значення як двокомпонентної структури, що включає 

референт та смисл. На думку Г. Патнема, який є одним з її авторів, помилка 

міститься в самій теорії референтів, відповідно до якої лише деякі ментальні 

репрезентації необхідним чином співвідносяться з окремими зовнішніми 

речами або типами речей. Г. Патнем обґрунтовує нову теорію, яка твердить, що 

смисл не визначає та не забезпечує референцію таких імен власних та термінів. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


84 

Референт не є значенням терміну. Він скоріше є його певним вектором, що 

створений з декількох компонентів, які відображають різні аспекти 

використання терміну (опис стереотипу, синтаксичні та семантичні маркери 

тощо). Тому в значенні певного терміну можна виокремити «ядро», що є 

відносно стійким та фіксує те спільне, що мають всі варіанти правильного 

використання терміну. Ядро забезпечує наступність та неперервність  еволюції 

значень наукових термінів. 

Концепція Г. Патнема головним чином була спрямована проти думки Т. 

Куна про несумірність наукових теорій. Результатом репрезентативного 

відношення мови та світу є «проблема несумірності значення». З погляду Т. 

Білоус «відома дистинкція смислу та референції, введена Г. Фреге, розвинута в 

теорії визначених дескрипцій Б. Рассела, стала основою для розуміння того, як 

здійснюють лінгвістичні репрезентації світу. В такій моделі передбачають, що 

лінгвістичні вирази можуть відноситись до об’єктів чи множини об’єктів тільки 

через вираження смислу або значення» [50, с. 120]. Таким чином, проблема 

несумірності походить від концепту смислу або значення, і далі дослідниця 

зазначає, що «якщо нові теорії приписують об’єктам нові предикати або 

використовують об’єкти в новому значені, а значення (смисли) – тільки один 

спосіб визначення референції терміну, тоді конкуруючі теорії дійсно говорять 

про різні об’єкти. Проблема зникає, якщо відмовитись від референції через 

предикацію (значення), а застосувати «пряму» референцію» [50, с. 120-121]. 

Отже, за допомогою значення (смислу) можна визначити референцію терміну. 

Проблема несумірності зникне за умови, якщо ми будемо застосовувати 

«пряму» референцію. У такий спосіб Г. Патнем зробив відчутний крок в бік 

обґрунтування наукового реалізму з його вірою у відповідність істини 

реальності. В подальших дослідженнях природи референції та проблеми 

відповідності мови та реальності Г. Патнем відійшов від такого варіанту 

реалізму, який виявився  занадто «метафізичним», та сформулював концепцію 

«внутрішнього реалізму», представлену в роботі «Розум, істина та історія», в 

якій наголосив, що зв’язок істини та раціональності не означає їх тотожності 
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[107]. Сама раціональність не є незмінною, а має особливості, обумовлені 

історичною ситуацією, культурою. Раціональність, таким чином,  в конкретних 

випадках виявляє себе як регулятивна ідея. 

Разом з Г. Патнемом та К. Доннеланом творцем нової теорії референції є 

С. Кріпке. Дослідник наголосив, що імена власні є жорсткими десигнаторами, 

тобто вказують на один і той же об’єкт у всіх можливих світах. Ім’я дається 

об’єкту, а потім передається від одного носія мови до іншого. Як зазначають 

дослідники «основою для реалізму стала концепція референції, яку здійснюють 

через каузальне відношення наукової мови до початкових або канонічних 

обставин застосування терміну для позначення об’єкту. Референціальне 

відношення наслідують наступні референції на основі каузального ланцюга: 

коли вводяться нові терміни для будь-яких об’єктів, то вони каузально 

взаємодіють з канонічним (первинним) терміном (десигнатором). Введення 

нових термінів принципово передбачає можливість встановлення такого 

відношення до первинного способу позначення об’єкту терміном. Референція 

продовжує бути основою для коректного визначення в подальших 

інтерпретаціях об’єкту, що був причиною тих взаємодій спостережуваних 

ефектів, для яких термін був винайдений, навіть якщо в момент введення 

терміну під ним розуміли об’єкт з деякі помилковими з сучасного погляду 

якостями» [50, с. 121]. На відміну від класичної дескриптивної теорії референції 

в межах каузальної теорії можливо пояснити, чому якщо б Аристотель помер в 

дитинстві, він все одно був би тим самим Аристотелем та не був «останнім 

великим філософом античності». Каузальна теорія  змінила традиційні 

уявлення про необхідність, відповідно до яких необхідна тотожність може бути 

лише апріорною. С. Кріпке довів, що необхідне може мати також 

апостеріорний характер та ґрунтуватися на емпіричному досвіді. 

Позиція С. Кріпке знаменна і тим, що свої дослідження він відносив до 

сфери метафізики та епістемології, оскільки вони зачіпали питання існування, 

необхідності, можливості, апріорності, апостеріорності. Каузальна теорія 

референції наголосила, що імена не мають інших властивостей, окрім 
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референції. Однак, цю проблему можна вирішити, якщо припустити, що імена 

мають додаткові семантичні властивості. С. Кріпке вказує на те, що 

кореферентні імена в висловлюваннях про віру у будь-що, можуть виявлятися 

по-різному не лише у випадках, коли ми приписуємо їм різні семантичні 

властивості, а й у випадках, якщо ці властивості тотожні. 

Потужну методологічну програму, що протистояла емпіризму в філософії 

науки представив конвенціоналізм. Вона мала зняти складні логічні та 

епістемологічні питання, що виникали в математиці та теоретичній фізиці в 

площині взаємин істини та смислу проголосивши, що в основі наукових теорій 

є угоди між ученими (явні або неявні) про визнання науковості понять, 

принципів, аксіом тощо. Вибір угод здійснюється з підстав зручності, 

доцільності тощо. Хоча засновником конвенціоналізму вважають А. Пуанкаре, 

ідеї конвенціоналізму підтримав Е. Мах, а для логічного позитивізму уявлення 

про те, що наука містить поняття, які є конвенціональними, було цілком 

прийнятним. Р. Карнап підтримав конвенціоналізм через «принцип 

толерантності», наголошуючи, що вибір мови теорії здійснюється в результаті 

угоди дослідників, які керуються метою досягнення логічної ясності, строгості 

та простоти. Якщо мова теорії відповідає таким вимогам, її можна 

використовувати. Це означає, що всі мови, які реалізують означені цілі, є 

рівноправними. Найбільшого значення програмі конвенціоналізму надавали 

представники «радикального конвенціоналізму». Так, К. Айдукевич 

аргументував думку, що пізнання світу переважно залежить від 

конвенціонально отриманих понять. Хоча з часом це положення було піддано 

сумніву. 

Опозиційним до конвенціоналізму було і визнання того, що в кожен 

історичний період свого розвитку наука спирається на неявні угоди, такі, що 

сприймаються як очевидні. Саме неявні угоди значною мірою забезпечують 

віру в ту чи ту наукову теорію. І тому, нова теорія досить довго може не 

визнаватися, як було з теорією М. Коперніка або механікою Ньютона. Відоме 

висловлювання М. Планка про те, що «нова наукова істина прокладає дорогу до 
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тріумфу не шляхом переконання опонентів та примушення їх бачити світ в 

новому світлі, але скоріше тому, що її опоненти рано чи пізно вмирають та 

виростає нове покоління, яке звикло до неї» [185, p. 33-34], виразно пояснює, як 

змінюються неявні угоди. Т. Кун наголосив, що умовний характер угод стає 

зрозумілим  в умовах наукових криз. Лише руйнація теорії прояснює, як багато 

невдалих та не відповідаючи сучасним дослідженням неявних угод було в її 

основі. Звісно, конвенціоналізм в філософії науки – складна, багатогранна 

проблема, що може становити предмет самостійного вивчення. Однак, ми 

вважали за потрібне окреслити його головні вияви, що вплинули на 

формування контекстів, в яких виявляються певні виміри смислу. Хоча 

конвенціоналізм  як методологічна програма в повному обсязі не реалізована, 

піддана критиці, питання конвенціональності – явної та неявної в визначенні 

смислу все одно залишаються і в сучасному науковому дослідженні. 

Потужною методологічною програмою дослідження смислу в сучасній 

філософії науки є конструктивізм, який представляє процес пізнання як 

конструювання – побудову суб’єктом картини реальності. Конструктивізм в 

епістемології – це такий підхід, в межах якого вважається, що людина в процесі 

пізнання, мислення творить сам світ, а не просто його відображає. Як 

засвідчують дослідники, конструктивістський підхід розвивається на базі 

різних дисциплінарних галузей. Так, Ж. Піаже займався генетичною 

епістемологією та психологією, Х. фон Фьорстер – системними дослідженнями 

в кібернетиці, У. Матурана та Ф. Варела – нейробіологією та когнітивними 

науками. 

В вузькому сенсі конструктивізм означає побудову понять в геометрії та 

логіці, в широкому – розглядається в аспектах розуміння свідомості та 

світопояснення. Думка про те, що доступний людині «реальний світ» є нічим 

іншим, як конструкцією, що створена самим суб'єктом в процесі пізнання, 

призводить до «радикального конструктивізму». Оцінюючи конструктивізм як 

підхід соціології науки, дослідники відзначають, серед інших, такі важливі 

роботи конструктивістів. Це роботи Б. Латура та С. Вулгара «Життя 
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лабораторії» (Latour, B. And Woolgar D. Laboratory Life. Princeton University 

Press, 1979.), а також робота Б. Латура «Наука в дії» (Latour, B.Science in Action. 

Cambridge MA: Harvard University Press, 1986). Видатною є робота Е. Пікірінга 

«Конструювання кварків» (Pickerring A. Constructing Quark. A Sociological 

History of Particle Physics. Edinburgh, 1984.), яка присвячена аналізу змін, що 

відбулися в області фізики високих енергій в кінці 60-х - на початку 70-х років 

[50, с. 86]. Якщо говорити про конструктивістський образ науки, то вона 

предстає як цілком редукована до рівня суспільних та історичних впливів та 

взаємодій [50, с. 96]. Отже, це є досить обмежений та специфікований образ 

науки. 

Конструктивізм в філософії науки представлений, зокрема,  

дослідженнями Б. ван Фраассена. Конструктивним емпіризм Б. ван Фраассена 

називається тому, що його методологічна концепція ґрунтується на елементах 

цієї традиції. Конструктивізм Б. ван Фраассена носить обмежений характер та 

проявляється лише на рівні акцентації конструктивної сутності наукового 

дослідження – «конструювання моделей, які відтворюють спостережувані 

факти, а не відкриття неспостережуваних сутностей» [50, с. 119]. Отже, 

конструктивізм можна побачити на рівні акцентації конструктивної сутності 

наукового дослідження, тобто конструюються моделі, які відтворюють 

спостережувані факти. 

Сучасний конструктивізм виріс на ґрунті як філософських концепцій, так 

і розвитку кібернетики.  Зокрема, дослідники вбачають ідеї конструктивізму у І. 

Канта, який вважав, що досвід – це конструкція, це організація суб’єктом 

матеріалу чуттєвості (відчуттів) за допомогою апріорних форм чуттєвого 

споглядання та апріорних категорій розсуду [86, с. 13]. Отже, означаючи галузі 

науки, що вплинули на розвиток конструктивізму, називають кібернетику. Так, 

О. Князева зауважує, що конструктивізм вбудований у внутрішнє ядро 

теоретичних побудов кібернетики, одним з центральних уявлень якої є 

уявлення про циклічну причинність. І саме це, на думку дослідниці, є базисним 

уявленням також і синергетики [74, с. 134]. Образ циклічної причинності 
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пояснюється через представлення ролі людини в процесі пізнання як такої, що, 

спостерігаючи світ створює і себе. Створюючи світ в процесі теоретизування, 

людина творить також і себе. Дослідниця наголошує на тому, що 

спостереження створює спостерігача. Відповідно, спостерігач, також процес, 

який спостерігається та процес спостереження створюють непорушну єдність. 

Виходить, що не існує спостереження без спостерігача. Конструюючи світ, 

людина конструює саму себе, а конструюючи саму себе, створюючи 

конструкти в своїй свідомості, людина конструює світ [74, с. 135]. Отже, 

творячі можливості людини, що виявляються через теоретизування, через мову 

стосовно смислу виявляють себе в тому, що і смисл твориться, конструюється. 

В методологічному сенсі конструктивістський погляд дозволяє здійснити 

особливий спосіб рефлексії. Так, кібернетику визначають як «знання про 

знання», «кібернетику кібернетики». Відповідно, можливий подібний погляд на 

синергетику, коли можна говорити не просто про синергетику, а про 

«синергетику синергетики» [74, с. 135] – в сенсі пізнання складного в бутті. За 

визначенням Е. Морена йдеться про створення епістемології складного [102, с. 

18]. Як ми вже наголошували на початку даного підрозділу, серед напрямів 

сучасної філософії науки нас цікавить рефлексія над наукою з позицій 

постнекласичної методології, постнекласичне бачення образу науки. Наявність 

та особливості такого напряму розглядає О. Князева, яка зауважує, що 

синергетика вносить свіжий струмінь в теорію пізнання [74, с. 136]. Можемо 

зробити висновок, що синергетичний погляд на науку та погляд сучасного 

конструктивізму подібні в тому відношення, що сучасний конструктивізм 

відмовляється від жорсткої опозиції суб’єкта та об’єкта пізнання, людини, що 

намагається осмислити світ,  та самого світу. 

Більше того, якщо подивитися на методологію конструктивізму з позицій 

синергетики, відкриваються  його нові можливості. З точки зору синергетики 

спостерігач та те, що спостерігається знаходяться в відношенні нелінійного 

зворотного зв’язку, циклічної причинності, що робить, на думку О. Князевої, 

можливим наступне. По-перше, домінуюча роль суб’єкта виявляється в виборі 
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можливих шляхів розвитку у станах неусталеності складної системи. По-друге, 

людина здатна змоделювати або якісно визначити структури-аттрактори та 

шляхом правильно організованих резонансних впливів спрямовувати процес 

розвитку. По-третє, спираючись на принцип холізму, людина може 

конструювати складні стійкі структури, прискорюючи темп розвитку 

«наближення майбутнього». По-четверте, оскільки складні системи мають 

певну глибину пам’яті, здатність протягування майбутнього, людина може це 

конструктивно використати, слідуючи шляхом, що прокладається в результаті 

самоорганізації [74, с. 141-142]. Отже, очевидно, що конструктивізм є 

методологічно потужною та перспективною позицією в сучасній філософії 

науки та створює цікаві контексти для розв’язання проблеми смислу. Однак, ще 

більш перспективним є погляд на конструктивістський підхід в філософії науки 

з позиції методології синергетики, коли конструктивні можливості людини 

щодо осмислення як світу, так і власне себе розглядаються в вимірах теорії 

самоорганізації. 

Особливе місце в сучасній філософії науки займає втілення 

конструктивістської програми, що пов’язане з символізмом. Це здійснюється 

через дослідження смислу у відношенні до знаку та символу. Зазначимо, що 

характер символізації передбачає, з одного боку, багатозначність символу 

(символ може мати інформаційне, емоційне, експресивне смислове 

навантаження), а також складний характер його сприйняття (раціональне 

пізнання, інтуїтивне розуміння, асоціативне сполучення). З іншого боку, 

динамічний характер існування символу: його існування цілком залежить від 

комунікативної актуальності того чи іншого смислу. 

Раціоналістичний підхід до символу був розвинений в позитивістській 

науковій традиції (Дж. Мілль, Г. Спенсер) на матеріалі еволюції людської 

цивілізації. У «філософії життя» (В. Дільтей, Ф. Ніцше, частково Г. Зіммель) 

символізація виступає як головний засіб культури і, одночасно, як інструмент її 

критики, засіб нормування, спотворення проявів життя, обмеження людської 

волі. Звернення до символічного в філософії пов'язане з онтологічними 
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розглядом даного поняття. Онтологічне розуміння символу пов'язане з 

концепцією розумоосяжного буття. Символ – це та річ, яка робить його 

можливим. Дане трактування розвивається в філософії О. Лосєва. Філософ 

наголошує на тому, що символ речі є її узагальнення, знак, упорядкованість, 

ідейно-образне оформлення, закон. Також О. Лосєв розглядає у роботі 

«Філософія. Міфологія. Культура» символ, як принцип нескінченного 

становлення та відображення речі [91, с. 271]. Він розглядає символ як 

субстанціональну тотожність нескінченного ряду речей, що охоплені однією 

моделлю [91, с. 272]. О. Лосєв визначає символ речі, виходячи з його 

структури, як зустріч означального та означуваного. Тобто, символ є повним 

взаємопроникнення ідейної образності речі з певною річчю. В символі ми 

знаходимо тотожність, взаємопронизуваність означаючої речі і означуваної її 

ідейної образності [90, с. 268]. Таким чином, символ речі, що даний за 

допомогою будь-якого зображення або без нього, завжди є оформленим та 

впорядкованим. Він несе в собі якусь ідею, яка виявляється законом всієї його 

побудови. Ця побудова є втіленням закону та певною упорядкованістю або, 

іншими словами, впорядкованим образом [90, с. 259]. Отже, символ речі є її 

закон, в результаті якого здійснюється упорядкованість речі, її ідейно-образне 

оформлення. 

В культурологічному аспекті основоположником інтерпретації символу є 

Е. Кассірер. Суть його концепції полягає в тому, що символ є результатом 

людського конструювання реальності. Е. Кассірер робить символ 

універсальною категорією, таким чином, всі форми культури розглядаються 

ним як ієрархія «символічних форм». Сам символ розуміється Е. Кассірером як 

єдина і абсолютна реальність. В праці Е. Кассірера «Філософія символічних 

форм» мова йде про те, що в символі єдність культури досягається не в її 

структурі і змістах, але в принципі її конструювання, тобто кожна з 

символічних форм представляє певний спосіб сприйняття, за допомогою якого 

конституюється своя особлива сторона «дійсного» [63, с. 44]. З погляду Е. 

Кассірера, життя людини без символізму уподібнилося б життю бранців в 
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знаменитій платонівській печері. В основі кассірерівського символізму лежить 

наступне: «Символ не має ніякого актуального існування як частина фізичного 

світу. Він має «значення» [170, p. 80]. Відповідно, можна сказати, що ми 

підходимо до «теорії» культури, яка в кінцевому результаті повинна знайти 

своє втілення в філософії символічних форм. Е. Кассірер вказував на те, що 

здійснення це мислиме в межах якоїсь «нескінченно віддаленої точки», до якої 

ми можемо наближатися лише асимптотично [171, p. 173-174]. Отже, символ 

виступає універсальною категорією, єдиною та абсолютною реальністю, 

зокрема, він всі форми культури розглядає як ієрархію «символічних форм». В 

символі єдність культури досягається в принципі її конструювання. 

Варто також зауважити, що два терміни, такі як символ і знак досить 

часто ототожнюють. Незвична поширеність «знаку» за останній час аніскільки, 

однак, не сприяла виразному розумінню того, що це таке. В самому широкому 

сенсі знак визначається як єдність означаючого і означуваного. Таким чином, 

одне невідоме визначається тут через три невідомих. З цього приводу, Т. де 

Мауро сформулював одну з основних «семантичних антиномій», яка полягає в 

тому, що якщо визначення означуваного передбачає визначення знаку, то 

визначення знаку передбачає, в свою чергу, визначення означуваного. Тобто, це 

означає, що ми не знаємо, що є значення, якщо ми не знаємо, що є знак. Але ми 

також не можемо стверджувати, що є знак, якщо ми свідомо не знаємо, що є 

значення [190, p. 19]. Отже, антиномія дослідника полягає в тому, що все між 

собою взаємопов'язано, зокрема, знак можна визначити лише за наявності 

єдності означаючого і означуваного. 

Зауважимо наступне, символ як і будь-який знак є смисловим 

відображенням речі. Але далеко не будь-який знак модельно породжує річ. Для 

з'ясування того, що розуміється під модельним породженням, знову звернемося 

до О. Лосєва. Під символом речі філософ розуміє відображення, яке несе в собі 

силу й міць самої дійсності. Це означає, що отримане відображення 

перероблюється в свідомості, далі аналізується в думці, очищується від усього 

випадкового й несуттєвого та доходить до відображення внутрішньої 
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закономірності речей. В такому значенні можна зрозуміти, що символ речі 

породжує річ [90, с. 65]. Таким чином, будь-який знак є смисловим 

відображенням чогось, але не будь-який знак модельно породжує щось. 

В свою чергу, М. Мамардашвілі та О. П'ятигорський наголошують на 

тому, що символ у власному сенсі є знак нічого. Але якщо ми розглянемо знак 

як те, за чим нічого немає, то він з'явиться як самостійно існуючий предмет, 

якому нічого не відповідає. Постає питання, яке полягає в тому, чому цей 

предмет називається знаком? Філософи хотіли показати, що у знака немає 

позначення, відповідно, знак залишається як щось абсолютно відокремлене від 

будь-якого змісту. Тепер знак і символ опиняються в одній площині, але це не 

означає, що вони одне й те ж. Знак – це те, що може бути знаком чогось, чого 

завгодно, або нічого. В останньому випадку залишається невизначеним – чи є 

він тоді знаком чи символом, тобто знаком нічого в розумінні свідомості [93, с. 

99]. В цьому випадку, важливо виділити символи як самостійну та позазнакову 

категорію, яка може бути тільки зрозуміла, але не пізнана. Отже, якщо знак – це 

щось таке, що завжди знаходиться на рівні функціонуючих дуалізмів – «знак - 

позначення», «суб'єкт - об'єкт», то символи будуть виступати як деякі 

знакоподібні утворення [93, с. 100]. Символи мисляться як репрезентації не 

предметів і подій, а свідомих посилок і результатів свідомості. Отже, символ 

передбачає необхідність дуже тонкого та непрямого поводження з собою. 

Разом з тим, на думку дослідників, розуміння символу виступає як 

результат того, що «Я» опиняється в ситуації його розуміння. Якщо «я» кажу, 

що я довго або багато років, або все життя не міг щось зрозуміти, то це не 

означає, що «я» поступово розумів і, нарешті, зміг зрозуміти, а означає, що 

відбувався перехід «Я» із ситуації в ситуацію, жодна з яких не була «ситуацією 

розуміння». Розуміння настає тоді, коли «Ти» потрапляєш в цю ситуацію. Й, 

отже, ці ситуації за необхідності дискретні по відношенню одна до одної, ні 

одна не виникає з іншої та не переходить в іншу [93, с. 101]. Таким чином, 

розуміння може бути приурочено до тієї чи іншої із чергових ситуацій 

людських станів свідомості, та можна абстрактно припустити ситуацію 
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«мінімального розуміння», подібно до того як можна припустити ситуацію 

«максимального знання». В наш час, символи сприймаються, як правило, в 

порядку понятійного знання. Ми їх сприймаємо критично як знаки та вважаємо, 

що вони для того й існують, щоб розширити наше знання про нас самих, тобто 

про культуру, про власну психіку, про власну поведінку, про власні тенденції в 

порядку прогнозування, в порядку анамнезу, в порядку діагностики та багатьох 

інших прагматично необхідних нам речей. Опиняючись всередині наших 

знакових систем, символи переходять з розуміння ситуації в ситуацію знання. 

Цим ми постійно зменшуємо кількість символів в обігу та збільшуємо кількість 

знаків. 

Таким чином, в якості висновку можемо зазначити, що символ 

розглядається як щось об'єктивно існуюче, бессуб'єктно сформоване. 

Інтерпретація символів є не тільки неодмінною умовою раціонального 

дискурсу та наукового мислення, але має, насамперед, принципове значення 

для присвоєння окремим індивідом тих культурних норм і способів буття, які 

виробило людство. Лише на шляху інтерпретації як методично вираженого в 

різних гуманітарних дисциплінах розуміння символів, можна досягнути єдності 

людини з відчуженими формами суспільного буття, в тому числі і наукового, 

єдності з культурою і єдності культурних значень між собою. 

Багатоманістність підходів розуміння смислу підводить до висновку, що в 

сучасній філософії науки смисл предстає як екстралінгвістичне явище, що 

поміщене в сферу концептуальних систем. Саме таку думку наголошує відомий 

дослідник проблеми смислу Р. Павільоніс, який визначає смисл як безперервний 

невербальний конструкт – в системі інформації, що включає знання та думки 

про дійсне й можливе положення справ у світі, знання людей, що з'являються в 

результаті відображення ними навколишнього світу, формуються в свідомості 

носіїв мови [106, с. 129]. Отже, як видно з викладеного, наявні дослідження 

поняття смислу в сучасній філософії науки по-різному сприймали й 

витлумачували його зміст та способи визначення або знаходження. Відповідно,  
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результатом цього стало значне розширення змісту поняття смисл, 

представлення його в багатьох методологічних концепціях. 

Отже, в підрозділі ми намагалися представити спектр підходів 

дослідження та концепцій визначення смислу в сучасній філософії науки. В них 

виявляються епістемологічний, методологічний, логічний та лінгвістичний 

виміри смислу. Ми свідомо не наголосили окремо ще один важливий вимір 

смислу – комунікативний, оскільки плануємо дослідити його в наступному 

підрозділі. Саме комунікативний вимір смислу, на нашу думку, є в основі 

розуміння смислу як складного об’єкту з нелінійною поведінкою. Далі, в 

розділі 3, спробуємо показати, що смисл в постнекласичному науковому 

дослідженні постає саме в процесі наукової комунікації, хоча це пов’язане зі 

складними методологічними проблемами, що виникають в процесі пошуку 

порозуміння. 

 

2.2 Комунікативний вимір смислу 

В розділі 1 ми пояснили, що маємо на увазі, коли говоримо про виміри 

смислу. Ми визначили їх як теоретичні проекції розуміння смислу, які можливі 

з урахуванням представлення смислу в відповідних науково-теоретичних, 

методологічних та філософських концепціях. А в підрозділі 2.1 проаналізували, 

як концептуально представлений смисл в сучасній філософії науки, акцентуючи 

постнекласичний погляд. Було показано, як в сучасній філософії науки 

концептуалізований епістемологічний, логічний, лінгвістичний виміри смислу. 

Предметом аналізу в даному підрозділі є комунікативний вимір смислу, 

який, як вже пояснювалося раніше, на нашу думку, найбільшою мірою 

представляє постнекласичний погляд на науку стосовно проблеми смислу. 

Комунікативний вимір смислу виявляє себе в тих впливах на процес 

дослідження, які пов’язані з пошуками смислу в процесі наукових дискусій, 

міждисциплінарного спілкування, в трансдисциплінарних ситуаціях, взагалі в 

комунікації науковців, коли смисл не прояснений. Ми вважаємо, що саме в 

процесі такої комунікації виявляється методологічний вплив смислопошуку на 
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процес дослідження. Смисл шукається в процесі комунікації і смисл постає в 

процесі такої комунікації. 

Комунікативний вимір смислу  розкривається через зв’язок смислу та 

розуміння. Проблема смислу, що має різні виміри, обов’язково зачіпає питання 

про можливість розуміння. Пошук смислу, кінець кінцем, здійснюється заради 

розуміння, оскільки без розуміння неможлива як початкова, так і подальша 

комунікація. В свою чергу, розуміння вибудовується в результаті комунікації 

Тому, комунікативний вимір смислу виявляється також в проясненні того, як в 

пошуках смислу постає розуміння. 

В підрозділі 1.2, коли ми визначали основні традиції та підходи 

дослідження проблеми смислу, серед інших напрямів, що сформували 

епістемоголічне та методологічне підґрунтя відповіді на питання про смисл, 

аналізувалась і комунікативна філософія. В даному підрозділі у нас інше 

дослідницьке завдання, що випливає з дисертаційної концепції: показати 

методологічні можливості комунікативного виміру смислу і на цій основі в 

наступному розділі маємо представити постнекласичну картину пошуку смислу 

безпосередньо в сучасному науковому дослідженні. Отже, перейти від площини 

філософії науки безпосередньо в галузь науки. 

В той же час, оскільки мова йде про комунікативний вимір смислу, так чи 

так будемо звертатися до  положень комунікативної філософії. А оскільки 

йдеться про постнекласичні дослідження, то, відповідно, окреслимо головні 

моменти постнекласичного погляду на комунікативний вимір смислу. Говорячи 

про комунікативний вимір смислу, маємо окреслити саме поняття комунікації. 

Інтерпретуючи його, в літературі наголошують такі моменти: процес передачі 

інформації, обмін чим-небудь, рух. Основні підходи визначення того, що є 

комунікація, ґрунтуються на визначенні сфер, де комунікативна діяльність 

проявляється. Тому зазвичай виокремлюють соціальну комунікацію, в процесі 

якої здійснюється передача інформації в процесі соціальної діяльності людини, 

біологічну комунікацію – передача інформації в світі живого, комунікацію в 
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сфері техніко-технологічній тощо. В сучасних дослідженнях наголошується 

діалогічний характер комунікації та її дискурсивно-консенсусний характер. 

Такі параметри комунікації стосуються і процесу постання смислу. 

Комунікативний вимір смислу, на нашу думку, можливий тому, що смисл за 

своєю природою є комунікативний. Смисл виникає в результаті комунікації, 

діалогу, пошуку спільної позиції, узгодження результатів досліджень та 

визнання їх істинними. Безпосередньо смисл не породжується ні мовою, ні 

текстом, ні суб’єктами-одинаками, смисл породжується в процесі взаємодії 

підсистем адресанта й адресата, їхнього зіткнення в деякому життєвому світі, 

що задає форму їхнього синтезу. Смисл – комплексний результат складної 

взаємодії  мовних, мовленнєвих значень текстів з концептами-константами 

життєвого світу комунікантів, що включають у себе єдність знання і цінності, 

використання відповідних комунікативних практик. Комунікативність смислу 

виявляється і через зв’язок когнітивного та осмисленого. В структурах науки 

когнітивне не може виявляти себе без комунікативного, очевидно, що пізнання 

не може існувати без спілкування. Тому, комунікація в сфері науки виступає не 

просто обміном інформацією, а здобуванням знання. Свідомо чи на рівні 

інтуїції вчений поглинає інформацію з різних галузей знання, джерел, культури 

та адаптує їх (знання) щодо предметного поля чи предмета. Отже, 

комунікативна природа смислу виявляє себе через діалогічні взаємини 

дослідників, які за певних умов можуть привести до ситуації, в якій постає 

розуміння. Текстуальні контексти та їх дискурсивні представлення в мові хоча є 

підґрунтям смислу, однак не породжують його безпосередньо. 

Породження смислу в результаті комунікації дослідників має деякі 

особливості в залежності від того, про який тип комунікації йдеться. В 

сучасних дослідженнях виокремлюються різні типи комунікації. Зокрема, 

йдеться про зовнішню, внутрішню та відкриту комунікацію. Їх особливості 

пов’язані з тим, яку сферу вони охоплюють. Так, сфера зовнішньої комунікації 

– це індивіди та соціальні інститути. Сфера сприяє виробленню навичок 

соціальної взаємодії, а сукупність навичок утворює соціальну компетенцію. 
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Сферою внутрішньої комунікації є об'єкти та знаряддя. Тобто, завдяки їй 

формуються навички діяльності, які в сукупності становлять професійну 

кваліфікацію, й цього достатньо для повсякденного життя. Відкрита 

комунікація – є складною та важливою, в її необхідності потрібно 

переконувати, її доводиться нормативно вибудовувати [62, с. 53-54]. Така 

типологія є цілком справедливою, утім хотілося б наголосити і взаємні впливи 

та перетини означених типів комунікації. 

В дослідженні комунікації розрізняють дескриптивний та нормативний 

підходи, що стосуються пізнавального процесу. Основа дескриптивного 

підходу ‒ емпіричне дослідження рішень, що спрямоване насамперед на 

описання проблемної ситуації, поведінки окремих децидентів. Отже, мета цього 

підходу полягає у виявленні та вивченні закономірностей формування рішень у 

процесі взаємодії децидента з проблемою. Нормативний підхід виходить з 

потреби в теоретичному обґрунтуванні принципів раціонального вибору та 

раціональної послідовності етапів. З погляду І. Касавіна, з одного боку, 

найбільш повний опис будь-якої пізнавальної ситуації показує провідну роль 

комунікації. З іншого боку, пізнання вимагає критичного ставлення до 

попереднього знання та самостійного пошуку істини [62, с. 54]. Тобто, потрібно 

вибудовувати комунікацію так, щоб забезпечити автономність досвіду. 

Насправді, досвід неминуче включає в себе комунікацію, а комунікація є 

особливого роду досвід. Отримання нового знання виявляється продуктом 

культурного обміну з предками й сучасниками. Зовнішнє спілкування 

перетворюється в самосвідомість як діалог із самим собою, а розуміння мови 

виступає як пізнання смислу, невіддільне від його створення, при цьому 

осмислено тільки те, що осмислено заново. Сприйняття смислу є завжди 

творчістю, конструюванням, інтерпретацією, створенням нового [62, с. 54]. 

Таким чином, пошук смислу в процесі комунікації включає і момент 

критичного ставлення до попередньо накопиченого знання та досвіду, 

ґрунтується не лише на діалозі «з іншим», а й самим собою. 
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Отже, як можна зрозуміти, комунікація – досить складний процес, що 

включає як взаємини з зовнішнім світом, іншими людьми, накопичення досвіду 

та його використання. І таке можливе за умови, що ці процеси осмислюються 

людиною. Так відбувається перехід «зовнішньої» комунікації до досить 

складних процесів «внутрішньої» комунікації, пошуку смислу у власному бутті 

та самоусвідомлення себе.  Залишається питанням те, чи відкривається смисл 

чи конструюється. Можливо, зовнішня комунікація підштовхує до відкриття 

смислу, такого, що пропонований зовнішнім світом, іншими, соціумом, 

культурою. В той час як самоусвідомлення є конструювання смислу 

особистістю. В другому випадку джерелом смислів можна розглядати 

свідомість людини, що породжує й зберігає смисли. Вони, в свою чергу, 

виражають цілісність свідомості через дискретні утворення знаків, через мову. 

Вивчення смислу неможливе без вивчення структури мови, без вивчення 

правил її функціонування. Іншими словами, мовні смисли породжуються 

системою свідомості, її активністю. 

Можна сказати, що в певному розумінні смислоутворення – результат 

«роботи мови». Вона проявляється в наступних моментах. Роботу мови можна 

розуміти як структурування, як втілення, як репрезентацію змісту свідомості в 

деяких знакових структурах. Вивчення смислу неможливе без вивчення 

структури мови, без вивчення правил її функціонування. Іншими словами, 

мовні смисли породжуються системою свідомості, її активністю [98]. Отже,  

процеси смислоутворення можна розуміти як «мовну активність», роботу 

мовної форми. Робота мови виробляє будь-які смисли. Мова як система через 

свою внутрішню структуру, породжує смисли відповідно до правил гри, які є 

встановлені в будь-якій мові. Причому, може реалізуватися «згорнутий 

варіант» функціонування схеми комунікативної ситуації, а саме: відношення 

продукування реалізується явно, експліцитно, а відношення інтерпретації – є 

присутнім неявно, імпліцитно, а іноді й потенційно. 

Те, що смисли походять від мови, залежать від неї, стимулювало розвиток 

досліджень мови саме в цьому напрямі. Семіотика обґрунтувала загальновідому 
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сучасним дослідникам схему семіозису, яка фіксує «клітинку» комунікації 

(ситуацію семіозису), в якій помітна робота мови. В ситуації семіозису будь-

який об’єкт стає знаком. За межами цієї ситуації немає ні смислів, ні знаків, ні 

текстів. Варто розглянути один із варіантів схеми, який наводить Л. 

Сумарокова в своїй книзі «Основи логіки» [146, с. 39.]. Дослідниця зазначає, 

що в схемі семіозису, як мінімум, п’ять елементів: S1 – мовець (адресант); S2 – 

слухач (адресат); Z1…Zn – об’єкти (слова в тому числі) – знаки; P1…Pi – 

предметні значення знаків; Q1…Qj – смислові значення знаків. З позицій 

адресанта (S1) зазначимо, що у його свідомості задаються смисли, далі вони 

формуються за участю когнітивних й інших підсистем, потім ці смисли 

представляються, кодуються, і насамкінець, виражаються у деякій знаковій 

формі (текст), що несе як предметне, так і смислове значення. В момент 

смислоутворення S2 існує потенційно, віртуально. Таким чином, можна 

говорити про «згорнутий варіант» функціонування схеми комунікативної 

ситуації, а саме: відношення продукування реалізується явно, експліцитно, а 

відношення інтерпретації – є присутнім неявно, імпліцитно, а іноді й 

потенційно. 

З позиції адресата (S2) можна зазначити, що він реконструює смисл за 

сприйманим готовим текстом, а також він інтерпретує текст. Структура тексту 

задає смисл елементів тексту, тому смисл тексту не складається цілком з 

первісних смислів окремих слів. Вихідні смисли окремих слів, звичайно, беруть 

участь у реконструкції смислу тексту, але їх попередній (дотекстовий) варіант 

трансформується, перебудовується текстом як цілим. S1 існує неявно, 

віртуально, і перед нами постає зовсім новий варіант «згортання» 

комунікативної ситуації, де вже саме відношення продукування задане неявно. 

Далі зазначимо, що існує об’єктивна доповнюваність двох підсистем 

спілкування – підсистеми мовця (S1) і підсистеми слухача (S2). Реалізовуватися 

одночасно вони не можуть в силу лінійності мови. В кожен момент часу 

актуально «працює» лише одна з них, тобто кожен комунікант грає при цьому 

лише одну роль – або S1, або S2. Актуалізованим відношенням комунікації в 
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кожен момент часу являється або відношення «смисл → текст», або відношення 

«текст → смисл». Тобто охопити в одній моделі мови відразу обидві 

підсистеми виявляється досить складним завданням. У гносеологічному плані 

всі види значень – фундаментальні та ситуативні – співвідносяться з різними 

рівнями пізнання. Для емпіричного пізнання більш характерне функціонування 

ситуативних смислів, для теоретичного – фундаментальних. Але різкого 

переходу між ними немає, мова йде лише про переважний вид смислів. 

Дослідники наголошують також методологічну специфіку 

комунікативних дослідницьких процесів в гуманітарній сфері та природничих 

науках. Спроби перебороти різке протиставлення методології природознавства 

та методології гуманітарних наук на сьогоднішньому етапі проявляють себе в 

різних формах. Наприклад, за допомогою виділення філософського і 

загальнонаукового рівнів методології, за допомогою виділення 

«метатеоретичного знання», «метафілософії науки» [87, с. 6]. В. Лекторський 

обговорює постмодерністський варіант більш радикальних змін, пов'язаних з 

переходом від тексту як основного носія смислу і «об'єктивного знання» (за К. 

Поппером) до аудіовізуальних засобів. Мова йде про витіснення книжкової 

культури аудіовізуальною культурою, про наслідки цього заміщення, також, 

про виникнення іншого типу особистості з усвідомленням власної ідентичності, 

оскільки останнє припускає можливість саморефлексії, що виникає на основі 

об’єктивації свідомості у вигляді письма [87, с. 7]. Філософія науки, що 

виростає саме в текстовій культурі, починає втрачати, на думку багатьох, свої 

культуроутворюючі функції. В. Лекторський вважає ці побоювання 

перебільшеними, однак визнає необхідність неминучих змін самого відношення 

до знання, до методології пізнання. Класичні підходи поступаються місцем 

некласичним. Їхнє протистояння відбувається за різними ознаками. Для 

класичної епістемології та методології науки характерні гіперкритицизм, 

фундаменталізм, суб’єктоцентризм, наукоцентризм, а для некласичної – довіра 

до традиції, урахування конкуренції і дискусії таких традицій, відмова від 

фундаменталізму, від суб’єктоцентризму, нове розуміння «внутрішніх» станів 
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свідомості тощо [87, с. 11]. Отже, можна підкреслити, що змінюється 

відношення до знання та до методології пізнання, яке пояснюється тим, що на 

зміну класичним підходам приходять некласичні підходи. 

Сучасне концептуальне уявлення комунікації сформувалося під істотним 

впливом комунікативної філософії. Відповідно з позицій цього напряму 

випливає певне представлення смислу та його зв’язку з розумінням. Так, Ю. 

Габермас центральне місце відводить питанню взаєморозуміння як необхідній 

умові і компоненту розвитку суспільства, намагаючись прояснити динаміку 

розвитку соціальних інститутів як динаміку розвитку інституціоналізованого 

(спеціалізованого) дискурсу. Дискурс, в свою чергу, розуміється як вид 

соціальної комунікації, присвяченої обговоренню, вирішенню певних питань. 

Медіумом у процесі смислоутворення та смислорозуміння, на думку Ю. 

Габермаса, виступають не мова і не свідомість самі по собі, а їхня взаємодія в 

процесах комунікації. Через комунікативну дію «продукується цілісність 

життєвого світу» всіма учасниками комунікації [35, с. 292]. Потреба 

взаєморозуміння, за Ю. Габермасом, змушує комунікантів координувати плани 

своїх пізнавальних і практичних дій відповідно до перформативу-установці: 

враховувати позицію та характер дії твого партнера по комунікації, досягаючи 

взаєморозуміння. 

Це методологічно важливо для представлення смислу в сучасній 

концепції комунікації те, що Ю. Габермас розрізняє поняття «комунікація», 

«комунікативна дія» та «дискурс». Комунікацією він називає будь-яку форму 

мовної взаємодії. Комунікативна дія та дискурс, по термінології Ю. Габермаса, 

є видами комунікації [34, с. 84-85]. Отже, будь-яка форма мовної взаємодії є 

комунікацією, а комунікативна дія та дискурс її (комунікації) видами. 

Розглянемо, що являє собою поняття «комунікативна дія» з погляду Ю. 

Габермаса, а також умови її здійснення. Поняття «комунікативна дія» автор 

вводить через поняття «соціальна дія» («інтеракція»). Інтеракцією Ю. Габермас 

називає такий спосіб вирішення проблем, при якому дії декількох суб’єктів 

діяльності координуються таким чином, «щоб дії Alter зістиковувалися з діями 
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Ego» [33, с. 292].  Залежно від того, яким чином використовується мова в 

процесі координації, виділяють два види діяльності. Зокрема, якщо мова 

використовується тільки в якості посередника при передачі інформації, такий 

вид діяльності Ю. Габермас називає стратегічною дією. Якщо ж мова виступає 

як засіб соціальної інтеграції, то тут можна говорити про комунікативну дію. У 

ситуації комунікативної дії «діючим для координації учасників є зусилля, 

спрямоване на мовне взаєморозуміння, тобто об’єднуюча сила мови як такої» 

[33, с. 293]. Таким чином, комунікативна дія є мовною дією, спрямованою 

тільки на взаєморозуміння. Причому для того, щоб взаєморозуміння було 

інтерсуб’єктивно визнане, воно не повинне містити ніяких стратегічних 

(примусових) елементів, наприклад, передачі інформації. Для дотримання цієї 

вимоги Ю. Габермас пропонує слідувати ряду умов, з яких деякі носять 

етичний характер, деякі – логіко-семантичний характер, називаючи ці умови 

«аргументативними передумовами» [157, с. 140]. Дослідник наполягає на тому, 

що позиція того, хто розуміє – це вже позиція учасника комунікативної дії 

(взаємодії), на відміну від позиції мовця [157, с. 39]. Отже, ми можемо 

стверджувати, що і будь-яка позиція розуміння, тлумачення, герменевтична 

позиція, з погляду Ю. Габермаса, є позицією учасника комунікативної 

взаємодії. По переконанню Ю. Габермаса, мовні вирази є необхідними 

елементами взаєморозуміння. Отже, для того, щоб вирішити питання про те, 

при яких умовах досягається взаєморозуміння, необхідно з’ясувати, при яких 

умовах висловлення можна назвати зрозумілим: «орієнтація на можливу 

значимість висловлень є прагматичною умовою не тільки взаєморозуміння, а й 

розуміння мови як такої»  [33, с. 299]. Таким чином, ми можемо досягти 

взаєморозуміння при умові,якщо визначимо за яких умов висловлення можна 

назвати зрозумілим. 

Так, мовний акт, що спрямований на взаєморозуміння, можливий в тому 

випадку, коли 1) людина володіє мовою, тобто може граматично правильно 

побудувати речення; 2) прийнятим і зрозумілим для інших способом може 

виразити свої претензії на істинність (підтвердити становище справ як існуюче 
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в світі, тобто підтвердити претензії на зміст висловлення), на нормативність 

(підтвердити легітимність відносин, ситуації, в якій відбувається діалог), на 

правдивість (підтвердити щирість власних інтенцій), що й означає готовність 

підтвердити свої претензії на значимість; 3) виражає бажання зрозуміти 

(прийняти) претензії на значимість висловлень опонента (реалізує іллокутивні 

зусилля). 

У рамках прийняття умов значимості Ю. Габермас проводить розрізнення 

між комунікативною дією та дискурсом. Комунікативна дія припускає 

некритичне допущення значень та умов значимості, метою якого є обмін 

інформацією, комунікативна дія реалізується в рамках повсякденного 

спілкування [34, с. 85]. Дискурс виникає тоді, коли претензії на значимість 

проблематизуються, тобто не визнаються учасниками комунікації та вимагають 

власного обґрунтування. Ю. Габермас, успадковуючи герменевтичну традицію, 

говорить про те, що знання мови нерозривно пов’язане зі знанням про світ, 

оскільки останнє виражене в мові [33, с. 304]. Більш того, мова з’являється 

необхідним посередником, координатором дій. Але якщо мова – зосередження 

знань про світ і, отже, всіх смислів, то як комунікація впливає на появу нового 

знання, нових смислів? Для прояснення цього питання Ю. Габермас звертається 

до гуссерлівського поняття «життєвого світу» [33, с. 309], він приймає 

концепцію Е. Гуссерля, що трактує життєвий світ як дорефлексивний, 

допредикативний шар знань, що необхідно існує в свідомості кожної дорослої 

людини та є підставою знань про світ, мову, що з’являється постачальником 

смислів, імпліцитно використовуваних у повсякденній життєвій практиці. 

Таким чином, у будь-якій комунікативній ситуації спільним полем є об’єднуючі 

підстави життєвого світу. Якщо так, то життєвий світ є «символічно 

структурований зв'язок смислів» [33, с. 320]. Зразки смислів, які передаються 

культурою, є знаннями індивідів, але ці знання можуть бути привласнені тільки 

за допомогою герменевтичного зусилля [33, с. 322], що для Ю. Габермаса є 

синонімом комунікативного зусилля. Засвоюючи зразки смислів, суб’єкти в 
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кожній конкретній ситуації, в ситуації комунікації можуть збагачувати систему 

культурних зразків. 

Особливе значення в досягненні розуміння в процесі комунікації на 

основі смислів, що постають в такому процесі, є етичне підґрунтя. Етичні 

елементи входять, за Ю. Габермасом, у комунікативну компетенцію 

комунікантів. Лінгвістична та комунікативна компетенції уможливлюють сам 

процес виробництва мовних виразів, на основі яких і відбувається виробництво 

смислів. Як зазначають дослідники, на основі власної теорії комунікативної дії 

Ю. Габермас намагається з’єднати істинність і моральну значимість, 

справедливість і солідарність [95, с. 15]. Отже, смисли виникають на основі 

мовних виразів. 

Таким чином, комунікативна філософія представляє смисл як результат 

комунікативної дії, в якій презентовані контекстами життєвого світу 

текстуальні варіанти, що інтерпретовані в певному дискурсі. Смисл, що 

закритий, «схований» від суб’єкта треба «декодувати», витлумачити, 

інтерпретувати, водночас зважаючи на багатоманітність життєвого світу. Хочу 

висловити думку про те, що назва «життєвий світ» стала загальною для всіх 

галузей методології, пізнання, освоєння світу. Вивчення різних форм і рівнів 

життєвого світу можливе тільки в контексті людського спілкування в самому 

широкому його розумінні. Саме тому, якщо можлива загальна методологія 

пошуку смислу, вона не може не бути комунікативною, принаймні має 

враховувати комунікацію як обов’язкове підґрунтя постання смислів [140]. 

Смислове поле культури дуже складно розділити на локальні тематичні 

ділянки, що відповідають даній комунікативній дії. Одного посилання на цілі 

недостатньо. Ціль похідна від цінностей. Як відзначає А. Лой, у кожній меті є її 

ціннісна складова; ціль (позначка) – образ належного майбутнього, що 

закріплює інтенціональні акти «прагнень, цілеспрямувань» [89, с. 34]. Отже, 

комунікація постає як обов’язкове підґрунтя постання смислів. Ціль є похідною 

від цінностей, тому в кожній меті присутня ціннісна складова, яка відіграє 

певну роль у створенні смислів. 
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Однак, сучасна концепція комунікації представляє також погляди на 

можливості комунікативного виміру смислу, які виходять за межі 

комунікативної філософії та герменевтики. Йдеться про постнекласичне 

бачення комунікації, яке вимальовується в межах постнекласичної 

раціональності. Принципове значення в здійсненні комунікації та пошуках 

смислу набуває врахування особистостей дискутуючих дослідників та чітке 

спрямування дослідження не лише прагненням істини, а обов’язковим 

врахуванням такої ціннісної вимоги, як добро. Як наголошує І. Добронравова, 

аналізуючи комунікативні обставини зародження та викладення ідей, в 

постнекласичній перспективі  неможливо абстрагуватися від позначення 

особистості дослідника, яке засвідчене комунікативною спільнотою [51, с. 305]. 

Відповідно, комунікативний вимір смислу в межах постнекласичного бачення 

проявляється в тому, що в процесі наукової комунікації смисл постає, 

виявляючи себе як складний об’єкт, що здатний до самоорганізації. Смисл в 

такому процесі виявляє свою людиномірність як залежність від ціннісних 

настанов особистості дослідника. 

Значення етичних засад комунікації в процесі пошуку смислу визнається 

в багатьох сучасних дослідженнях. Ціннісні виміри людських дій загалом, 

наукових досліджень зокрема наголошуються та вважаються умовою пошуку 

істини в межах постнекласичних методологічних підходів які дозволяють 

пізнавати складні людиновимірні об’єкти, яким є зокрема і смисл. Детальніше 

ціннісні, зокрема етичні виміри пошуку смислу ми проаналізуємо в розділі 3. 

Постнекласичне бачення смислу дозволяє наголосити такий 

методологічний шлях його постання, як концептуалізація, який спрямовує 

дослідницьку комунікацію в напрямку знаходження розуміння.  Наприкінці ХХ 

століття в термінологію лінгвістики входить поняття «концепт», яке, поряд зі 

смислом і значенням, позначає інформаційний зміст повідомлення – слова чи 

висловлювання. Чимало дослідників, прагнучи вийти за межі традиційної 

дихотомії смислу і значення й окреслити нові терени для обговорення 

лінгвістичних проблем, послуговуються терміном «концепт» як синонімом 
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смислу [148]. Поняття концепт Ю. Степанов визначав як зміст поняття, 

відповідно концепт стає синонімічним поняттю смисл. А значення стає 

синонімічним обсягу поняття. Тобто, значення слова є предметом або 

предметами, до яких це слово правильно застосовано, а концепт є смислом 

слова [135, с. 43]. С. Воркачьов розуміє поняття концепт як вербалізований 

культурний смисл [31, с. 76]. У своїх працях дослідник звертається до 

визначення понять значення і смислу в процесі дослідження концептів, де під 

значенням він розуміє предмет (денотат), який носить це ім'я, а смисл – це 

концепт денотата, інформація, яка відносить ім'я до даного предмету [29]. 

Вчений, підкреслюючи приналежність концепта національній мовній 

свідомості, пропонує вважати, що в дихотомії значення-смисл він 

співвідноситься із значенням, і залишається тільки знайти його ім'я – визначити 

мовну одиницю/одиниці, чий план змісту він представляє [30, с. 268]. Згідно з 

вищевикладеним, слідом за О. Алімурадовим, зазначимо, що значення, смисл і 

концепт несуть інформаційне навантаження та мають пряме відношення до 

мисленнєвих процесів, які відбуваються в свідомості будь-якої мовної 

особистості [1, с. 43]. Отже, незважаючи на те, що ці явища мають зовсім різну 

природу, виникають і функціонують у силу різних причин і за різними 

принципами, не можна не визнати наявності певного роду зв'язків і відношень 

між ними. 

Стосовно зв'язку концепту і смислу, прослідковується важлива риса, на 

яку вказує Л. Мікешина, а саме, концепти є «інтерпретатори смислів» та форма 

опрацювання суб'єктивного досвіду [99, с. 506]. Даний зв'язок концепту зі 

смислом вимагає подальшого теоретичного дослідження. Л. Мікешина 

наголошує на тому, що більшість дослідників не помітили введення нового 

терміну для позначення смислу висловлювання, відповідно, в більшості 

філософських словників і енциклопедій концепт ототожнюють з поняттям або 

концепт виражає зміст поняття [99, с. 506]. Про тісний зв'язок смислу та 

концепту писав також видатний французький психолог Ж. Рішар. Зокрема, він 

концепт визначав як базову когнітивну сутність, що дозволяє пов'язувати смисл 
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зі словом, яке ми вживаємо [115, с. 15]. Утім, слід уточнити дане твердження. 

Кожний концепт схоплює не один, а одночасно деяку множину близьких 

смислів, відповідно, стягнуті концептом смисли мають різну ймовірність свого 

наступного вживання. 

Оригінальну комунікативну схему, що розгортається за допомогою 

концепту, вибудував Р. Барт. Серед головних її ланок враження, відчуття, 

думка та поняття. В своїй статті «Міфології» дослідник наголошує на тому, що 

будь-яке висловлювання про життя, будь-який літературний твір стає міфом, 

який формують не речі, а слова. З його погляду, смисл виражений словами 

висловлювання, їх поєднанням. Смисл є своєрідною формою міфу, тобто міф 

(смисл) набуває значення, оскільки він своїми словами (знаками) позначає й 

сповіщає, вселяє та наказує [7]. Р. Барт також підкреслює необхідність міфу 

прояснити, виявити щось означуване, яке виникає як враження – відчуття – 

думка  – поняття у того, хто міф сприймає. Саме цим позначуваним і виступає 

«концепт». З точки зору вченого, в концепт поглинається певне уявлення про 

реальність. Відповідно, при переході від смислу до форми образ втрачає деяку 

кількість знань, але зате поглинає в себе знання, що міститься в концепті [7]. З 

цього приводу варто зазначити, слідом за Р. Бартом, що в зв'язку з цим 

значення створюється шляхом деформації відношення між концептом і 

смислом, де перший спотворює або точніше «відчужує» (Р. Барт) другий. 

Виходить, що звернення до концепту не наближує до розуміння, а навпаки. 

Отже, маємо спектр поглядів на зв’язок смислу та концепту, представлених з 

різних теоретико-методологічних позицій. Однак, якщо говорити про 

постнекласичне розуміння концепту, то йдеться, на нашу думку, не просто про 

заміну поняття «смисл» поняттям «концепт», а про концепт як багатоаспектне 

та багатовимірне представлення об’єкту дослідження, тобто в нашому 

дослідженні – смислу, отже – про концепт смислу. 

Методологічно близькими до окресленої нами позиції є дослідження Р. 

Павільоніса, який аналізує реалізацію смислових відношень у концептуальних 

системах. В своїй роботі «Проблема смислу: сучасний логіко-філософський 
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аналіз мови» автор вивчає функції та місце мови під час конструювання таких 

систем і досліджує процеси утворення смислів або процеси побудови 

інформації про об'єкти пізнання в індивідуальному досвіді. Смисл, за такого 

підходу постає складником концептуальної системи. Концептуальна система є 

безперервно конституйована система інформації (гадок і знань), якою володіє 

індивід про дійсний або можливий світ [106, с. 280]. Такі системи значно 

різняться в різних носіїв мови залежно від сукупності чинників, яку можна 

назвати життєвим досвідом, який і визначає багато вимірність концепту 

«смисл». Відповідно, нова сфери досліджень – вивчення концептуальних 

систем пов'язана з тенденцією до об'єднання двох планів досліджень: 

лінгвістично-семантичного (об'єктом якого постає мова як система значень) та 

комунікативно-прагматичного (об'єкт якого – мовлення як потік смислів), 

робить можливим вивчення смислу і як продукту мови, і водночас як 

ментального утворення. Означена сфера досліджень демонструє напрям руху 

виявлення смислу до постнекласичних оцінок. 

Втілення концепту в тексті є головним джерелом знань дослідника про 

концепт смислоутворення. Встановити концепт можна за допомогою аналізу 

співвідношення таких моментів. По-перше, це свідчення автора про нього 

(концепт), по-друге, реалізація концепту в тексті, й по-третє, уявлення слухача 

про цей концепт. Таке співвідношення дає нам змогу зрозуміти, чи є вдалою 

реалізація задуму чи ні. Концепт смислоутворення перетинається з такими 

компонентами, як: стійке-мінливе, соціальне-індивідуальне, внутрішньо 

детерміноване-зовні детерміноване, раціональне-емоційне. Концепт є 

елементом свідомості, яка, в свою чергу, є досить складним структурованим 

цілим, в якому відбувається диференціація компонентів по різних ознаках. В 

кожному окремому випадку зв'язок між цими компонентами реалізується по-

різному. Також вони можуть бути представлені або в експліцитному або в 

імпліцитному виді. Елементами концепту є ціль та мотив. Фіксується ціль 

згідно з життєвою ситуацією, в якій перебуває автор. Мотив є спрямованістю 

свідомості на деяке поле цілей, також спонукає до активності. 
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Іноді ціль повідомлення ототожнюється з його смислом. Дж. Сьорл у 

статті «Класифікація іллокутивних актів» розглядає смисл (point) або ціль 

(purpose) наказу як такі, що можуть бути охарактеризовані як спроба досягти 

того, щоб слухач щось зробив. Смисл або ціль опису полягає в тому, щоб 

представити певне положення речей, а смисл або ціль обіцянки в тому, щоб 

взяти на себе обов'язок щось зробити [130, с. 172]. Дослідник ціль 

повідомлення ототожнює зі смислом, пояснюючи це тим, що ми, таким чином, 

беремо на себе зобов'язання зробити щось, тобто маємо досягнути ціль, яка має 

смисл. 

Так, зовнішніми та внутрішніми факторами може бути детермінований 

процес вибору цілі. До внутрішніх факторів можна віднести такі, що пов'язані з 

особливостями особистості автора, з його шкалою цінностей і переваг, 

принципів та установок, зі ступенем його компетентності. Ці зовнішні фактори, 

що детермінують вибір концепту – це контекст соціально значимих потреб і 

практичної, й пізнавальної та комунікативної діяльності, що реалізує ці 

потреби. Отже, концептуалізація – і в варіантах заміни «смислу» концептом, і 

зрозуміла як концепт смислу чи процес смислоутворення предстає як напрями 

дослідницької взаємодії, в якій виявляється комунікативний вимір смислу. 

 

Висновки до другого розділу 

На підставі проведеного в даному розділі аналізу варіантів розв’язання 

проблеми смислу в сучасній філософії науки можемо зробити такі висновки. 

По-перше, проблемне поле філософії науки з часу її виникнення і до 

початку ХХI століття розширилося, що пов’язано зі змінами статусу науки, 

включенням її в новий контекст культури та цивілізації. Відповідно сучасна 

філософія науки представлена спектром концепцій, які означають та 

намагаються розв’язати нагальні методологічні проблеми науки. 

По-друге, у фахівців відсутня єдина думка в визначенні традицій та 

концепцій, які слід віднести до філософії науки. В західно-європейській 

традиції філософію науки пов’язують з позитивізмом та концептуальними 
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рухами через філософію логічного аналізу, критичний раціоналізм К.Поппера 

до історицизму Т. Куна. І. Лакатоса до сучасного реалізму Г. Патнема, С. 

Кріпке та інших сучасних позицій. Визнаються можливості та моменти 

обмеженості конвенціоналізму та потужні методологічні можливості сучасного 

конструктивізму. Дослідники також наголошують врахування сучасною 

філософією науки феноменологічного образу науки, оцінок науки з позицій 

філософії екзистенціалізму, постмодерністського образу науки. Крім того, до 

філософії науки відносять такі галузі, як філософія математики, філософія 

фізики,  філософія економіки, філософія екології, філософія біології тощо, які 

досліджують проблеми, що є теоретичними, фундаментальними для 

відповідних наук та водночас мають філософську складову, можуть 

використовувати методологічний інструментарій філософії та представляють 

різні концептуальні та методологічні традиції. До нової гілки сучасної 

філософії науки відносять постнекласичні дослідження – новий 

концептуальний погляд на науку як складну цілісність, що ґрунтується на 

нелінійному мисленні та на методології синергетики. 

По-третє, в сучасній філософії науки концептуалізовані епістемологічний, 

методологічний, логічний, лінгвістичний виміри смислу. Відповідно, 

методологічний контекст, що представлений означеними вимірами стає 

підґрунтям для пошуку відповідей в дослідженні проблеми смислу. 

По-четверте, методологічні схеми дослідження проблеми смислу в 

означених вимірах виявляють себе в вирішенні вагомих методологічних 

проблем науки. Так, визначення смислу в теорії дескрипції Б. Рассела 

дозволило представити новий, порівняно з Г. Фреге, варіант  розв’язання 

проблеми тотожності. Р. Карнап вирішував проблему референції смислу в 

філософії науки, формулюючи «принцип толерантності» стосовно вибору мови 

теорії як угоди дослідників для досягнення логічної ясності, строгості та 

простоти. Так в сучасну філософію науки включається методологія 

конвенціоналізму в дослідженнях логічного позитивізму як ще один варіант 

порівняно з конвенціоналізмом А. Пуанкаре та радикальним конвенціоналізмом 
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К. Айдукевича. Питання конвенціональності – явної та неявної – в визначенні 

смислу  залишаються і в сучасному науковому дослідженні. У. Куайн, 

досліджуючи непрозорі концепції, формулює власну теорію  смислу через 

співвідношення смислу та знака. С. Кріпке і Г. Патнем вирішують проблему 

смислу, ґрунтуючись на новій теорії референції – каузальній теорії референції. 

По-п’яте, перспективною методологічною позицією в філософії науки є 

сучасний конструктивізм, який створює цікаві контексти для розв’язання 

проблеми смислу та має в цьому ознаки методологічної подібності з 

синергетичним підходом. 

По-шосте, ознаки методологічної подібності сучасного конструктивізму та 

синергетики в розумінні смислу пов’язані, по-перше, з уявленням про циклічну 

причинність, яке є центральним в конструктивізмі та синергетиці. Образ 

циклічної причинності пояснюється через представлення ролі людини в процесі 

пізнання як такої, що, спостерігаючи світ створює і себе. Створюючи світ в 

процесі теоретизування, людина творить також і себе і власні смисли. Творячі 

можливості людини стосовно смислу виявляються через теоретизування, через 

мову, виявляють себе в тому, що смисл твориться, конструюється. По-друге, 

синергетичний та конструктивістський підходи подібні в тому відношенні, що 

сучасний конструктивізм відмовляється від жорсткої опозиції суб’єкта та 

об’єкта пізнання, людини, що намагається осмислити світ,  та самого світу. З 

точки зору синергетики спостерігач та те, що спостерігається знаходяться в 

відношенні нелінійного зворотного зв’язку, циклічної причинності. 

По-сьоме, одним з варіантів конструктивістських поглядів в розумінні 

смислу є символізм з його представленням смислу як процесу нескінченного 

становлення. В цьому також виявляється близькість до методологічної позиції 

синергетики, яка розглядає смисл як складний об’єкт, що постає. 

По-восьме, наявні дослідження поняття смислу в сучасній філософії науки 

демонструють багатоваріантність представлення смислу та способів його 

визначення або знаходження. Результатом цього стало значне розширення 

поняття смисл та утворення концепту смисл.  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


113 

Як ми вже зауважували, в підрозділі 2.2 предметом аналізу буде 

комунікативний вимір смислу в філософії науки, представлений з позицій 

постнекласичного погляду. 

Комунікативний вимір смислу можливий тому, що смисл є 

комунікативний за своєю природою, оскільки виникає в результаті спілкування, 

діалогу, пошуку спільної позиції, узгодження результатів досліджень та 

визнання їх істинними. Безпосередньо смисл не породжується ні мовою, ні 

текстом, ні суб’єктами. Смисл є комплексним результатом складної 

комунікативної взаємодії, форми якої задаються параметрами наукового 

дослідження та багатоаспектністю життєвого світу. 

Комунікативна філософія представляє смисл як результат комунікативної 

дії, в якій презентовані контекстами життєвого світу текстуальні варіанти, що 

інтерпретовані в певному дискурсі. Смисл, що закритий, «схований» від 

суб’єкта треба «декодувати», витлумачити, інтерпретувати. 

Комунікативний вимір смислу в сучасних методологічних дослідженнях 

вивчається також в формі дослідження концептуалізації, яка і в варіантах 

заміни «смислу» концептом, і зрозуміла як «концепт смислу» чи процес 

смислоутворення предстає як напрям дослідницької взаємодії, в якій 

виявляється комунікативний вимір смислу. 

Комунікативний вимір смислу проявляється в впливі на процес 

дослідження, який пов’язаний з пошуками смислу в процесі наукових дискусій, 

міждисциплінарного спілкування, взагалі комунікації науковців, коли смисл не 

прояснений. Відповідно комунікативний вимір смислопошуку виявляє свої 

методологічні можливості. Комунікативна ситуація смислопошуку виявляється 

методологічною. 

Відповідно, комунікація є втіленням технології, схеми смислопошуку в 

досягненні розуміння між науковцями, оскільки в прагматичному сенсі смисл 

означається заради розуміння. Без розуміння неможлива як початкова, так і 

подальша комунікація дослідників. 
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З позицій постнекласичної методології комунікація предстає як складний 

процес взаємин між людьми, людьми та зовнішнім світом, як спектр практик 

накопичення досвіду та його використання в умовах нелінійності, як постання 

смислу в переходах зовнішньої – відкриття смислів, та внутрішньої – власне 

конструювання смислів, комунікації. 

В процесі комунікації дослідників, яка націлена одночасно на пошук 

смислу, його відкриття та конструювання, смисл постає як складна система, що 

здатна до самоорганізації. Отже, комунікативний вимір смислу реалізується як 

засіб постнекласичної методології. 

Сучасна концепція комунікації представляє погляди на можливості 

комунікативного виміру смислу, які виходять за межі комунікативної філософії 

та герменевтики. Йдеться про постнекласичне бачення комунікації, яке 

вимальовується в межах постнекласичної раціональності. 

Принципове значення в постнекласичному розумінні комунікації та 

пошуків смислу має врахування особистостей дискутуючих дослідників, що 

засвідчено комунікативною спільнотою, та чіткого спрямування дослідження 

не лише прагненням істини, а й такою ціннісною вимогою, як добро. 

Відповідно, комунікативний вимір смислу в межах постнекласичного 

бачення розуміється як методологічний вплив, завдяки якому в процесі 

наукової комунікації смисл постає, виявляючи себе як складний об’єкт, що 

здатний до самоорганізації. Смисл в такому процесі виявляє свою 

людиномірність як залежність від ціннісних настанов особистості дослідника. 

Комунікативний вимір відкриває саму проблему визначення смислу, як 

проблему наукову в контексті принципової відкритості та складності. Тобто, 

методологічно відкриває рівень сучасної науки. Тому, в розділі 3 від філософії 

науки переходимо до сучасної науки. Маємо прояснити особливості 

постнекласичних дослідницьких ситуацій в науці, її гносеологічні та 

методологічні ознаки та виявити, яким чином комунікативний вимір смислу 

виявляє свої можливості в сучасних наукових дослідженнях. 
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РОЗДІЛ 3. ПОСТНЕКЛАСИЧНА НАУКА В КОНТЕКСТІ 

ПРОБЛЕМИ СМИСЛУ 

 

3.1 Особливості дослідницької ситуації в сучасній науці 

Сучасну науку визначають як постнекласичну науку, тому окреслимо, в 

першу чергу, предмет, методологію постнекласичної науки та дослідницьку 

ситуацію в ній. Сучасна наука має певні пізнавальні особливості, серед яких 

можна виокремити міждисциплінарність, трансдисциплінарнічть, методологію 

синергетики, тощо. Досить успішно класична наука будувала цілісну картину 

світу на основі механіцизму. Некласична наука, в свою чергу, релятивізувала 

його. Зокрема, вона поклала в основу механіцизму принципи теорії відносності 

та квантової фізики. Кінець ХХ ‒ початок ХХI столітття означений 

становленням постнекласичного типу наукової раціональності [138]. 

Постнекласична наука досліджує складні системи, що здатні до самоорганізації, 

виходячи з ідеї людиномірності знання про світ і самого світу (універсальний 

еволюціонізм, антропний принцип тощо). Істотною ознакою постнекласики є 

людиномірність наукового знання [119]. З точки зору В. Мойсеєва, 

постнекласика відрізняється включенням суб’єкта в процес пізнання, тому 

знання стає людиномірним та передбачає інтеграцію своїх суб’єктних та 

об’єктних вимірів [101, c. 92]. Отже, в постнекласичній науці суб'єкт 

включається в процес пізнання, і, таким чином, з'являється знання, яке стає 

людиномірним. 

Наше дослідження розпочнемо з постнекласичної науки. Поняття 

постнекласика позначає як постнекласичну раціональність, етап 

постнекласичної науки, так і постнекласичну методологію. Проблема 

обґрунтування раціональності в загальнотеоретичному та методологічному 

вимірах привертала та привертає значну увагу дослідників [110; 41]. Як 

зазначають дослідники, «за думкою В. Стьопіна, який увів розрізнення 

класичного, некласичного і постнекласичного етапів розвитку науки і 

відповідних історичних типів раціональності, постнекласичний тип 
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раціональності передбачає специфічне співвідношення суб’єкту і об’єкту 

пізнання. Як відомо, в некласичній фізиці об’єктивність пізнання 

забезпечується врахуванням активності суб’єкта… Постнекласична наука, за В. 

Стьопіним, передбачає подальше узагальнення ідеї відносності опису об’єкту 

суб’єктом до діяльності суб’єкта. Тепер для забезпечення об’єктивності 

пізнання треба зважати не тільки на спосіб діяльності суб’єкта, але й на його 

ціннісні орієнтації» [53, c. 123]. Постнекласична методологія пов’язана з 

постнекласичною раціональністю та її особливостями. Тому, для того, щоб 

досягти об'єктивності пізнання потрібно звертати увагу ще й на ціннісні 

орієнтації суб'єкта. Ці риси постнекласичного наукового пізнання стають 

предметом комплексного дослідження [131]. В сучасній науці аксіологічні 

питання постають і через проблему свободи та відповідальності учених, 

оскільки досліджуються такі системи, як живе, екологічні системи, людина 

[147; 132]. 

В. Аршинов специфіку постнекласичної методології пов’язує з об’єктом 

пізнання і дії. Його особливість – «складнісність». Термін «складнісність» 

введений перекладачем на російську книги Клауса Майнцера «Thinking in 

Complexity» [3, c. 71]. З точки зору дослідника, суб’єкту постнекласики 

притаманна динамічно-нелінійна рефлексивність, усвідомлення того, що він 

занурений у світ, що самоорганізується, частиною якого він є тією мірою, якою 

його конструює, пізнає його та комунікує [3, c. 68]. Також, постнекласична 

методологія ґрунтується на новому мисленні, яке має бути як 

міждисциплінарним, так і трансдисциплінарним [3, c. 71]. 

Г. Гутнер також виводить особливості постнекласичної методології з 

особливостей постнекласичної науки. Мова йде про те, що ознакою 

постнекласичної науки є не лише специфічний тип об’єктів, а й методів. Тобто, 

щоб розв’язати задачу, яку передбачає реалізація проекту, нам постійно 

потрібно буде змінювати саму постановку задачі. Можна сказати, що задача 

остаточно поставлена, коли вже розв’язана. Тому реалізація проекту припускає  

становлення об’єкта дослідження. На думку дослідника, це особливо помітно 
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при розробці нових технологій – біомедичних, політичних, військових тощо 

[43, c. 65]. Проективність постнекласичного пізнання складних об’єктів 

стосується і дослідження проблеми смислу. 

Постнекласичний погляд на процес пізнання потребує співвідношення 

таких понять, як  «досвід»,  «практика» та «практики», оскільки постнекласичне 

пізнання пов’язане з вибором із багатоманітності можливих стратегій [123]. З 

метою акцентування на особливостях постнекласичних практик наукового 

дослідження В. Кизима зазначає, що  ядро постнекласичної методології 

становить певне коло ідей [65, c. 43]. Серед них – ідея цілісності (тотальності, 

холістичності, єдності багатоманітного, всеєдності тощо), проблема будови 

цілого (морфології, ландшафтності, генерологічного каркасу, ієрархічно-

мережевих відносин, системності, структурності, функціональності тощо), 

проблема суб’єкт – об’єктної єдності (як онтіко-онтологічної дуальності, 

тотальності, що розгортається, людиновимірності, єдності людиномірності та 

людини і світу), проблема саморозвитку (самоорганізації, структурованого 

процессу, становлення тощо), проблема детермінації  (нова причинність, 

напередзаданність, причинно-кондиціональна самодетермінація, 

синхроністичність), проблема перехідних станів (біфуркації, плюралізації 

субстанціонального), ідея постнекласичної раціональності (сизигійна 

раціональність, нелінійне мислення, холістична логіка, ландшафтне мислення, 

постнекласичні практики (прикладний аспект) [65, c. 44]. Акцентування на 

складності об’єктів постнекласичних досліджень пов’язує з підсиленням 

тоталогічних поглядів, з розумінням їх цілісності і В. Рижко [124]. Отже, 

постнекласична методологія пов’язується дослідниками з тоталогією, 

холістикою та постнекласичною раціональністю. 

Я. Свірський наголошує націленість постнекласичних підходів на зміни 

відповідно  до змін світу. Отже, поняття, які відповідають постнекласичній 

методології, її мова має бути інакшою – здатною осмислити зміни та 

становлення, які відбувалися як у світі, так і у способах його пізнання. 

Постнекласичну методологію Я. Свірський пов’язує зі здатністю вибудувати 
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таку стратегію, щоб випрацювати набір інтуїцій, який дозволяє виживати в 

невизначеній, в новій, нетиповій ситуації, в ситуації незнання [127, c. 41-42]. Як 

видно, дослідник пов’язує постнекласичну методологію з можливістю не 

орієнтувати пізнання на однозначний знаннєвий результат, а представляти, 

вибудовувати спектр можливого. 

Л. Киященко також пише про смислове ядро постнекласичної 

методології. Так, смислове ядро постнекласичної методології дослідниця 

позначає як комплекс ідей, що фокусує дослідження на вивчення становлення 

та змін по предмету та методу в сучасному науковому пізнанні, яке 

розташоване на межі між природничо-науковим та гуманітарним знаннями [67, 

c. 17]. Йдеться про орієнтацію на проблемність, про пошук кожного разу нової 

відповідь на питання – що було, що є та що буде [67, c. 17]. Отже, серед 

характерних рис постнекласики відзначаються постійний пошук відповіді, яка 

відкрвається в новій життєвій ситуації та дослідницькі дії на «межі». 

Розглянувши постнекласичну методологію перейдемо до розкриття 

наступного позначення постнекласики. Утвердження постнекласичної 

раціональності пов’язане з нелінійним мисленням. Йдеться про урахування в 

сучасній науці нового типу взаємодій об’єктів, зокрема біологічних, 

екологічних, соціальних, коли враховується нестійкість складних систем, 

момент вибору з можливих варіантів подальшого розвитку системи, 

можливість спонтанного формування нових систем з елементів середовища [53, 

c. 127]. Як наголошує І. Добронравова в статті «Синергетика: становлення 

нелінійного мислення» становлення синергетичного мислення утверджує 

перехід від «фізики існуючого» до «фізики виникаючого». Урахування 

нелінійності фізичних взаємодій, соціальних та біологічних процесів висуває на 

перший план неусталеність та неоднозначність ситуації вибору та його 

незворотність, що забезпечує цілісність новоутворень. Зрозуміло, що старе, 

«лінійне» мислення, що орієнтоване на універсальність дії зворотних 

динамічних законів, тут непридатне [52, с. 127]. Отже, нелінійне мислення 

наголошує не на формуванні об’єктів, а саме на їх становленні. 
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Що ж стосується питання про те, які категорії є евристичними в 

нелінійному мисленні, то йдеться, на думку І. Добронравової, не про те, «що 

якісь ще філософські категорії були освоєні науковим співтовариством, яке 

виявило їх застосовність і евристичність під час вивчення нових об'єктів 

пізнання. Так, скажімо, група категорій детермінації, що діють у нелінійному 

мисленні, порівняно зі стилем мислення квантової фізики, збагатилася 

категоріями «засновки» і «умови». Але ця обставина аж ніяк не вичерпує 

сутності такої події, як формування нелінійного мислення» [53, c. 130]. 

Предметом дослідження також стають ті важливі методологічні 

принципи, через які виражаються ідеї розвитку та цілісності в сучасному 

нелінійному стилі наукового мислення. Так, І. Добронравова виокремлює низку 

таких принципів [52; 49]. Передовсім це принцип порушеної симетрії. Саме 

порушення симетрії означає появу відмінностей, перехід від хаосу до порядку, 

народження нових структур. Йдеться і про порушення симетрії при хаотичних 

флуктуаціях вакууму під час зародження всесвіту в космології, і про порушення 

локальних симетрій при послідовних фазових переходах всесвіту, який 

розширюється. З цими порушеннями симетрії пов'язане і народження 

елементарних частинок, і виникнення певних типів фізичних взаємодій, себто 

структурування елементної основи світу – фундаменту подальшого 

упорядкування в ньому. При цьому порушується і часова симетрія (виникає 

необоротна спрямованість процесів) і просторова (взаємна орієнтація руху 

елементів, потім просторова орієнтація утворених із них систем). Подібним 

чином порушується часова і просторова симетрія, коли утворюються 

дисипативні структури. Випадковий вибір одного з варіантів у точці біфуркації, 

що поділяє минуле і майбутнє, виявляє незворотній характер. Отже, часова 

симетрія порушується спонтанно. Стійкі стани дисипативних структур здатні 

утримуватися, навіть якщо є сильні зовнішні впливи. Чутливі до малих змін 

параметрів у точках біфуркацій , коли виникає нова необхідність, складні 

системи, що самоорганізуються, демонструють здатність утримати необхідність 

свого існування на подальше. 
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Є ще один важливий методологічний момент в поясненні розвитку як 

самоорганізації. Шляхи розвитку систем, що самоорганізуються, не є наперед 

визначеними. Історія певного об'єкта розуміється як ланцюг біфуркацій. Отже, 

вибір є випадковим. Тому відкривається низка можливостей. Умови, які може 

породити певний засновок, сприяють ситуації, коли випадковість доповнює 

необхідність. Зазначене не означає, що ціле, яке постає, не може бути стійким. 

Навпаки, воно є таким завдяки постійному динамічному відтворенню. Отже, 

спонтанне порушення симетрії від нестійкості хаотичного руху до утворення 

стійкого порядку нового цілого – це не просто опис розвитку взагалі. На думку 

дослідниці, за кожним словосполученням тут є можливим математичне 

вираження конкретного наукового змісту. Головне ж полягає в тому, що 

нелінійний стиль мислення орієнтує на готовність до появи нового, до 

дослідження умов нестійкого стану вихідної системи й аналізу альтернативних 

можливостей появи стійких станів нового цілого, кажучи точніше – на пошуки 

симетрій і умов їх порушення для вихідних систем, з одного боку, і пошуки 

умов збереження когерентності, притаманній новоутворюваному цілому, з 

другого [52, c. 135]. Отже, завдяки нелінійному стилю мислення з'являється 

можливість до появи нового, до дослідження умов нестійкого стану вихідної 

системи. 

Як вже зазначалося вище, постнекласична наука базується на нелінійному 

стилі мислення і представляє нову картину світу,  в якій не все детерміновано 

законами, а можливі свобода та вибір. Такий погляд став можливим завдяки 

синергетиці. Процес становлення нелінійного мислення, який пов’язаний з 

синергетикою, ґрунтовно досліджений в монографії та в інших роботах І. 

Добронравової, де синергетика була проаналізована багатоаспектним чином. 

Перш за все акцентується увага на формуванні нового стилю наукового 

мислення – нелінійного, що представляє для наукового мислення принципи 

неусталеності, нерівноважності, незворотності процесів самоорганізації [52]. В 

постнекласичній науці, яка базується на нелінійному мисленні, стали 

можливими вибір та свобода, і це відбулося завдяки синергетиці. Сформувався 
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новий стиль мислення, зокрема, нелінійний, який полягає в нерівноважності та 

незворотності процесів самоорганізації. 

З середини ХХ століття в науці почався розвиток нового етапу – 

постнекласичного, як ми вже зазначали вище. Синергетичне мислення пройшло 

складний шлях становлення. Переступаючи границі традиційної науки 

постнекласичний етап знаменував собою парадигмальні зміни у всіх наукових 

сферах. При цьому, характерним став «новий» тип раціональності, який 

задається не класичною логікою, а логікою парадоксів, дисонансів, логікою 

розбіжностей. Раціональність нині асоціюється із невизначеністю, зі 

становленням. Синергетичне мислення є основою прийняття раціональних, 

швидких, оригінальних, ефективних та оперативних рішень у професійному 

спілкуванні. 

О. Князева виділяє такі основні характеристики синергетичного 

мислення, як: 

  критичність; 

  абстрактність і абстрагованість у поєднанні з умінням 

встановлювати взаємозв'язки між ідеальною комунікативною моделлю та 

реальним процесом; 

  логічна строгість, доказовість і аргументованість у поєднанні з 

готовністю розглядати альтернативи позицію; 

  прагнення до дослідження природи і сутності комунікативних 

понять і явищ; 

  масштабність, орієнтація на виявлення глибинних зв'язків і 

взаємозалежностей між комунікативними процесами та явищами; 

  різнобічність (підхід до проблеми з різних боків, готовність до 

об'єктивного аналізу точки зору комуніканта, опонента); 

  готовність до вчинків у ситуації нестабільності, кризи, конфлікту, 

коли потрібно досліджувати спектр можливих наслідків дій, ураховуючи 

ступінь їх узгодженості з внутрішнім станом комунікативної системи; 
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  доповнюваність (єдність свідомого і підсвідомого, розумного й 

емоційного, раціонального та інтуїтивного) [71]. 

В останній третині ХХ століття були обґрунтовані важливі для 

постнекласичнго бачення систем теорії, такі як теорії динамічного хаосу, теорії 

катастроф, самоорганізації, а також сфера комп'ютерного експерименту та 

математичного моделювання. 

Синерегетичне, нелінійне мислення тісно пов'язане з синергетикою. 

Останніми роками дослідники все більше наголошують на тому, що 

синергетика є перспективною постнекласичною методологією. Синергетику як 

методологію розглядають або використовують поняття синергетичної 

методології Л. Бевзенко, В. Буданов, І. Добронравова, О. Князева, С. 

Курдюмов, Р. Ровинський, В. Стьопін. Синергетика може служити тією 

основою, на якій може сформуватися певна програма досліджень, що 

спрямована на з'ясування сутності смислу, на виявлення загальних підстав 

даного поняття, які не залежать від міждисциплінарних «перегородок». 

Синергетика, як зазначають дослідники, займається вивченням відкритих 

нерівноважних систем. Вона виникла на стику фізики й хімії в 70-ті рр. XX 

століття, а потім набула статусу міждисциплінарного підходу. 

Основоположниками синергетики є І. Пригожин і Г. Хакен. Термін 

«синергетика» походить (від грец. sinergia – співпраця, взаємодія) – 

інтердисциплінарний науковий напрям, що складається з багатьох елементів, 

які взаємодіють між собою складним чином (Г. Хакен). Г. Хакен в передмові до 

книги «Синергетика» наголошував на тому, що нову дисципліну 

«синергетикою» він назвав не лише тому, що в ній досліджується спільна дія 

багатьох елементів систем, а ще й тому, що для знаходження загальних 

принципів, що управляють самоорганізацією, необхідне кооперування багатьох 

різних дисциплін [159, c. 15]. Отже, синергетика з самого початку свого 

становлення ґрунтується на міждисциплінарності (взаємодія різних дисциплін) 

та трансдисциплінарності (винайдення спільних, загальних принципів 

самоорганізації). Я. Свірський визначав синергетику як спільну дію, що 
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породжує індивідуальні результати, що здатні самовідображатися один в 

одному [128, с. 72]. Отже, в синергетиці досліджується спільна дія багатьох 

елементів систем, і внаслідок такої дії утворюються нові, індивідуальні 

результати, що здатні самовідображатися один в одному. 

В сучасному світі науки синергетика є досить ефективною. Вона є одним 

із ефективних методів природничо-наукового та гуманітарного пізнання, 

застосовується в теоретичних і практичних дослідженнях різних рівнів і 

напрямів. Предметом вивчення синергетики (або новітньої загальнонаукової 

теорії самоорганізації) є дослідження законів та закономірностей глобальної 

еволюції довільних відкритих, складних, динамічних систем. Головними 

рисами цих систем  є нестійкість, нерівноважність та нелінійність. На основі 

синергетики можливе моделювання процесів саморозвитку людиномірних 

систем та процеси самоорганізації. Ці дослідження мають значення в 

еволюційній епістемології, теорії пізнання, філософії постнекласичної науки, 

філософії становлення, філософії освіти і когнітивістиці. 

Синергетичний ефект перший пройшов критику і рефлексію в фізиці 

нелінійних коливальних систем (Г. Хакен), в нерівноважній термодинаміці (І. 

Пригожин) і самоорганізації біологічних макромолекул (М. Ейген). Згідно 

теорії С. Курдюмова, в основу синергетики покладена нерівноважна 

термодинаміка, що вивчає створення складного, процеси морфогенезу [70]. 

Синергетичний ефект досліджують також стосовно гуманітаристики. 

Дослідники вважають, що на основі синергетики можливо створити єдину 

наукову картину світу (в сенсі цілісності), та об'єднати певні картини світу з 

дисциплінарними онтологіями – біологічною, космологічною, фізичною. 

Зокрема, створити єдине поле міждисциплінарної комунікації для того, щоб 

сформувати певні принципи нової картини світу. В цьому відношенні важлива 

роль належить синергетичним концептам, багатоаспектність змісту яких 

виявляється в нелінійних концептах [77]. 

В. Буданов в роботі «Методологія синергетики в постнекласичній науці 

та в освіті», вказує на те, що синергетика відрізняється від своїх попередників 
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мовою та методами, які спираються на досягнення нелінійної математики, а 

також розділами природничих і технічних наук, які вивчають процеси еволюції 

складних саморозвиваючих систем. До таких систем В. Буданов відносить не 

тільки живі системи і біосферу, але і складні неживі, інформаційні, соціальні, 

технічні системи [22]. 

Функціонування синергетики в культурі розглядається в трьох аспектах 

[22, с. 11]: 

 синергетика як картина світу; 

 синергетика як методологія; 

 синергетика як наука. 

Ми погоджуємося з думкою В. Буданова про те, що новий діалог людини 

з природою розуміється цілісно та еволюційно. В свою чергу, синергетична 

картина світу включає в себе і людину, в якій вона має усвідомити свою роль і 

відповідальність у єдності співтворчості з природою, необхідності 

підпорядкування законам еволюції [22]. Для цього потрібно краще пізнати світ 

та себе в ньому, дослідити закони мислення, пояснити як людина розуміє, 

моделює реальність. 

Загалом, онтологія синергетики досліджена В. Стьопіним. Вона будується 

за допомогою системи абстрактних понять, зокрема:  «нелінійні середовища», 

«динамічний хаос», «біфуркація», «фрактали». За їх допомогою створюється 

уявлення про загальні системно-структурні характеристики її предмету. Ці 

уявлення організують у цілісність багатоманітні моделі (теоретичні схеми), 

багато з яких створені в інших науках – фізиці, хімії, біології, економіці. Вони 

організуються в нову систему завдяки картині реальності, що створюється в 

синергетиці (дисциплінарній онтології). Ця картина позначається поняттям 

«самоорганізація». Як зауважує дослідник, поняття не досить чітке, уточнюючи 

його вводять поняття порядку та хаосу як станів гомеостазу та фазових 

переходів від одного типу гомеостазу до іншого через динамічний хаос  [137]. 

З погляду В. Стьопіна, синергетика дає основу картини світу 

постнекласичного періоду розвитку науки, науки людиномірних систем, до 
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яких варто віднести всі складні системи, що розвиваються, тобто віднести як 

природничі, так і технічні та соціо-гуманітарні. На його думку, будь-яку 

ступінь освіти варто закінчувати лекціями по синергетиці, ілюструючи при 

цьому універсальні принципи новими дисциплінарними знаннями. І тому, саме 

таким чином можна підготувати нові покоління до складностей неспокійного 

майбутнього [137]. 

Синергетична методологія дозволяє включити людину в наукову картину 

світу. Причому людина розуміється в єдності її природної та соціальної 

виявленості. Дуже важливо методологічно обґрунтувати доречність діяльності 

людини в цьому світі та можливості її сумірності йому. В цьому відношенні І. 

Пригожин і І. Стенгерс в роботі «Порядок із хаосу. Новий діалог людини з 

природою» розглядають складні системи, що мають високу чутливість щодо 

флуктуацій. Відповідно, малі флуктуації можуть посилюватися і змінювати всю 

їх структуру (це означає, що індивідуальна активність не приречена на 

безглуздість). Мова йде про те, що наш світ назавжди позбувся гарантій 

стабільних, неминущих законів, бо ми живемо в небезпечному та неповному 

світі [113]. Отже, людина в сьогоденному пізнанні світу – і соціального, і 

природного має справу зі складними системами і має усвідомлювати їх єдність. 

Базові методологічні принципи та поняття синергетики є орієнтирами в 

процесі вивчення складних людиномірних систем. «Усі об'єкти світу, і сам світ, 

розглядаються як такі, що постають і розвиваються. Відповідно трактуються 

загальні форми буття цього світу і в цьому світі, що виступають як онтологічні 

відповідності найважливіших категоріальних співвідношень, втілених у 

понятійних структурах теорій самоорганізації. Так, ціле вже не збирається з 

частин як із кубиків, а саме формує в своєму розвиткові свій елементний склад 

(космологічні сценарії, засновані на унітарних калібрувальних теоріях 

елементарних частинок і їх взаємодій) і свої частини з наявних елементів 

середовища (дисипативні структури всіх різновидів).  Розвиток цілого 

детермінований законами лише на певних етапах між точками біфуркацій, в 

яких випадковість незворотнім чином визначає народження нової необхідності»  
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[53, c. 128]. Можна виокремити два принципи буття та п'ять принципів 

становлення на яких базується синергетика. Два принципи буття 

(гомеостатичність та ієрархічність) та принципи становлення: нелінійність, 

нестійкість, незамкнутість, динамічна ієрархічність та спостережливість. Ці 

принципи характеризують етап обновлення системи, яка проходить певні етапи, 

а саме шляхом загибелі старого порядку, хаосу і альтернатив, і насамкінець, 

породження нового порядку. 

Властивості синергетики дають можливість вивести закономірності 

самоорганізації, що дозволяє розкрити варіанти еволюції, незворотності, 

спонтанності, співвідношення смислів і цінностей. Флуктуація існує при 

певних умовах взаємодії елементів структури, в точці біфуркації залишаючись 

нестійкою і чутливою, вона створює нові ідеї, смисли і цінності [125]. Поняття 

самоорганізації є одним з базових у синергетиці. На основі принципів 

самоорганізації пояснюється виникнення порядку з хаосу, а також перехід від 

одного рівня організації до іншого. З погляду синергетики, процеси виникнення 

макроскопічних упорядкованих просторово-часових структур в складних 

нелінійних системах можуть відбуватися спонтанно поблизу особливих точок, 

далеких від рівноважних станів, що мають назву точок біфуркації, навколо яких 

поведінка системи стає неусталеною. У цих точках складна система під дією 

незначних впливів (флуктуацій) може різко змінити свій стан. В рамках ідеї 

самоорганізації здійснюється розгляд складних систем у контексті їх розвитку. 

З поглядів дослідників, система, що самоорганізується має бути відкритою, 

тобто взаємодіяти з навколишнім середовищем. Також вона має бути складною, 

багаторівневою, та складатися з багатьох систем, й обов'язково в системі  має 

відбуватися кооперативність процесів і явищ. 

В. Стьопін розглядає системи, що самоорганізуються як такі, що 

розвиваються, та в якості свого аспекту включають уявлення про 

саморегуляцію (гомеостаз), але, при цьому, не зводяться до нього. Еволюція 

систем пов'язана зі зміною типу саморегуляції, тобто переходом від одного 

типу гомеостазису до іншого. Ці системи, як вважає В. Стьопін, є відкритими, 
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такими, що обмінюються речовиною, енергією, інформацією з оточуючим 

середовищем. Для них характерна ієрархія рівнів організації елементів, поява 

по мірі розвитку нових рівнів з новою диференціацією системи на підсистеми. 

При цьому кожен новий рівень здійснює зворотній вплив на раніше 

сформовані, видозмінює їх, і система функціонує як нове ціле. Поява нових 

рівнів організації та перехід до нового типу гомеостазису відбувається через 

стан динамічного хаосу, появу точок біфуркації, в кожній з яких виникає спектр 

потенційно можливих напрямів розвитку системи. В цьому відношенні 

системам, що самоорганізуються, притаманні синергетичні характеристики 

[137]. В організаціях можна виділити два способи побудови структур: ієрархію 

та гетерархію. Дослідження показують, що надскладні задачі можна вирішити 

лише в структурах, де нема монопольної авторитарності, де спостерігається 

поліцентричний розподіл повноважень. Режимом самоорганізуючої системи є 

гітерархія, тобто здатність створювати по мірі необхідності часові ієрархічні 

структури. Це можна прослідкувати в процесі самоорганізації, в контексті якої 

самостворюється, самовідтворюється та самоудосконалюється організація як 

складна динамічна система. 

Загалом, можна вказати, що самоорганізація – це процес розвитку 

системи, для якої є характерними: 

1) принцип негативного зворотного зв’язку, який свідчить про те, як 

підтримується спонтанно виникаючий порядок; 

2) принцип позитивного зворотного зв’язку, згідно з яким прогресивні 

зміни, що виникають у системі, накопичуються і посилюються. Постійний 

компроміс між цими принципами реалізується завдяки структурним змінам, 

посилення нерівноваги і виходом системи на новий діапазон розвитку. Тобто, 

система може функціонувати, не тільки зменшуючи небажані відхилення, але й 

збільшуючи бажані за допомогою позитивного зворотного зв’язку. Для 

самоорганізації системи характерними є такі риси, як спонтанність і 

випадковість. Характерною умовою самоорганізації є властивість автономності, 
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що означає, що система реагує перш за все на внутрішні зв’язки, тобто 

орієнтується на особисті цілі. 

В самоорганізуючих системах упорядкованість і саморозвиток зумовлені 

утворенням кооперативних зв’язків із безладу (хаосу), який властивий 

нерівноважному стану. Поняття організації як альтернативи поняттю 

самоорганізації пов’язано зі свідомою діяльністю людини. Результатом такого 

симбіозу є процес коеволюції як сумісного розвитку природних і виробничих 

технологій в рамках системи взаємодії. В процесі коеволюції вирішальну роль 

відіграють не боротьба за існування, а взаємодопомога, узгодженість і 

співпраця. Взаємопов’язаність коеволюційних змін виконує двояку функцію – 

збереження цілісності систем та участь в становленні нової цілісності. 

Коеволюційний підхід стверджує, що у реальному світі протистоять одна одній 

не дві сутності – природа і суспільство, а три: природа, суспільство і 

«створюване людиною природне середовище». Визнання самоорганізуючих 

властивостей системи в розвитку організації дозволяє побачити останню в 

новому контексті, по-новому інтерпретувати знайомі явища і, можливо, 

подолати деякі труднощі, які при традиційному підході можуть бути 

невирішеними. 

Синергетика досліджує механізми виникнення нових структур за рахунок 

руйнування старих. Синергетичні системи функціонують у відповідності з 

принципом позитивного зворотного зв'язку. Теоретичною основою синергетики 

виступає термодинаміка нелінійних систем, або нерівноважна термодинаміка. 

Вихідним принципом синергетичної концепції є відмінність процесів у 

відкритих і закритих системах. На відміну від класичної науки, що розглядала 

закриті системи як абсолютний тип упорядкованості світу, синергетика в якості 

предмета вивчення вибирає відкриті системи. На думку її творців, саме відкриті 

системи є універсальними, а протікаючі в них процеси сприяють 

самоорганізації світу. Поки система перебуває в стані термодинамічної 

рівноваги, усі її елементи поводяться незалежно один від одного і на створення 

впорядкованих структур нездатні. У якийсь момент поведінка відкритої 
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системи стає неоднозначною. У точці біфуркації змінюється роль зовнішніх для 

системи впливів: мізерно малий вплив призводить до значних і навіть 

непередбачуваних наслідків. Між системою і середовищем встановлюється 

відношення позитивного зворотного зв'язку, тобто система починає впливати 

на навколишнє середовище таким чином, що формує умови, що сприяють 

змінам у ній самій. Тобто система протистоїть руйнівним впливам середовища, 

змінюючи умови свого існування. 

Під впливом енергетичних взаємодій з навколишнім середовищем у 

відкритих системах виникають так звані ефекти узгодження і кооперації, коли 

різні елементи починають діяти в унісон. Як наслідок відбуваються процеси 

впорядкування, виникнення з хаосу нових структур. Після виникнення нова 

структура, звана дисипативною, включається у подальший процес 

самоорганізації матерії. Дисипативні структури виникають за рахунок 

розсіювання (дисипації) енергії, використаної системою, і одержання нової 

енергії з навколишнього середовища. Дисипативна структура як би витягує 

порядок з навколишнього середовища, підвищуючи власну внутрішню 

впорядкованість та збільшуючи хаос і безлад у навколишньому світі. Таким 

чином, зовнішні взаємодії виявляються фактором внутрішньої самоорганізації 

систем, які в свою чергу сприяють самоорганізації інших систем тощо. 

Взаємодія системи з середовищем виявляється істотною умовою її еволюції. 

Процеси самоорганізації характеризуються нелінійністю, наявністю зворотних 

зв'язків, які відкривають великі можливості керуючого впливу. 

Отже, в закритих системах не відбувається обміну енергією та речовиною 

з навколишнім світом. У закритих системах вектор протікання процесів 

спрямований від впорядкованості через рівновагу до хаосу. Такі системи 

прагнуть до стану максимальної невпорядкованості. Основними 

характеристиками процесів в закритих системах є рівновага і лінійність. 

Відкриті системи, навпаки, обмінюються енергією, речовиною та інформацією 

із зовнішнім світом. У таких системах при певних умовах можуть спонтанно 

виникати нові впорядковані структури, що підвищують ступінь самоорганізації 
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системи. Ключ до розуміння процесів самоорганізації був знайдений в поданні 

про взаємодії системи з навколишнім середовищем. Основними 

характеристиками процесів у відкритих системах є нерівновага і нелінійність. 

Хочу висловити думку про те, що однозначно спрогнозувати майбутнє 

відкритої нерівноважної системи виявляється неможливим. Таким чином, 

ключову роль в процесах самоорганізації грають випадкові фактори [141]. 

Отже, уявлення про об'єктивність випадкових факторів стає фундаментальним 

принципом сучасної науки. 

Основні концепти синергетики базуються на таких її основних поняттях 

та положеннях, як цілісність, яка виявляє нададдитивний характер (принцип 

«ціле більше, ніж частини»); нелінійний характер розвитку, який виявляє етапи 

інтеграції та дезінтеграції у їхньому розходженні та єдності, а також 

взаємозв’язок між порядком та хаосом; відкритість систем; та усвідомлення 

хаосу як «детермінованої» сутності, що упорядковує зв’язки. Синергетика має 

межі в пояснювальних та методологічних можливостях, і вони випливають з 

орієнтованістю на пізнання цілісності як складності. Акцентуючи холістські 

аспекти, синергетика розкриває низку істотних закономірностей систем, що 

саморозвиваються [137]. Отже, вивчаючи системи, що розвиваються, 

синергетика зорієнтована на осмислення цілісності та складності. 

В нашому дослідженні для чіткого розуміння синергетичної методології 

прояснимо основні терміни синергетики. Отже, О. Князева визначає 

дисипативність системи, як стійкий стан системи в нерівноважному середовищі 

під впливом дисипації, тобто процесів розсіювання енергії, та перетворення її в 

менш організовані форми [69, с. 226]. Один із засновників і керівників Санкт-

Петербурзької наукової школи соціальної сенергетики В. Бранський вважає, що 

дисипативні системи відрізняються такими властивостями, як відкритість, 

нестійкість і нелінійність [20, с. 123]. Наступний термін, відкритість системи, 

який трактується як обмін енергією, ресурсами або інформацією з навколишнім 

середовищем [69, с. 227], що передбачає наявність їх джерел. Нестійкість 

системи дослідники визначають як чутливість системи до хаотичних 
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флуктуацій  (тимчасове відхилення якоїсь величини від стану стабільної 

нерівноваги, тобто стан з високим ступенем чутливості) [45, с. 19] на 

мікрорівні. Стан системи може різко змінюватися під впливом флуктуацій [69, 

с. 227]. Нелінійність системи – здатність системи еволюціонувати не одним, а 

декількома різними шляхами, а в момент біфуркації (точки розгалуження; 

точки, в якій проявляється неоднозначність процесів [69, с. 226]) 

впорядковувати всі існуючі рівні. Еволюція системи відбувається під впливом 

атракторів (елементів, які притягують і направляють всі процеси організації і 

відбору в системі) [109, с. 49]. Структурованість системи – наявність в системі 

еволюціонуючих структур, що здатні до росту, ускладнення та схильні до 

розпаду [69, с. 228]. Гомеостаз – це підтримка програми функціонування 

системи, її внутрішніх характеристик в деяких рамках, що дозволяють їй йти до 

своєї цілі. І насамкінець, ієрархічність системи – гетерогенність системи, 

об'єднання підсистем другого, третього і інших порядків, внутрішнє 

різноманіття системи, її гнучкість і динамічність [129, с. 307]. 

Такі об'єкти як мова, смисл, текст, розуміння є складними системами. 

Постнекласичні дослідницькі підходи розглядають такі системи, як здатні до 

самоорганізації. Серед таких підходів значні можливості має синергетичний 

підхід. Він дозволяє розглядати поведінку складних систем, як нелінійну. В 

термінах синергетики складні системи розглядаються як відкриті, що існують в 

нелінійному та нерівноважному середовищі, які, в свою чергу, володіють 

ієрархічними рівнями структурної організації. Синергетичний підхід 

передбачає ймовірнісне бачення світу. Він, зокрема, базується на дослідженні 

нелінійних систем. Так, образ світу постає як сукупність нелінійних процесів, 

поєднаних складними взаємозв’язками. Такий підхід дозволяє відповісти на 

питання: чому всупереч дії закону ентропії світ демонструє високу ступінь 

організованості й порядку? Хаос розуміється як особливий вид регулярної 

нерегулярності і більше не розглядається як руйнівний стан. Таким чином, 

розвиток і самоорганізація систем здійснюються через хаотичність і 

нестійкість. 
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Розуміння породжуючої ролі хаосу пов’язують з утвердженням 

«філософії відмінності» на противагу «філософії тотожності», причому йдеться 

саме про динамічний хаос. Світ, в якому діє «всенароджуючий хаос», вже не 

можна розглядати як такий, що він є або актуально наявний. Перебуваючи в 

неперервному та незупинному становленні, цей світ онтологічно не 

передумовлений [92, c. 7-8]. Виходячи з філософії відмінності, завдання 

філософа полягає в тому, щоб творити поняття, причому творити поняття не 

про те, що вже передує та потребує свого осмислення, а про те, що поки що не 

актуалізувалося, що тільки має бути об’єктом, тобто чого поки що немає 

насправді [92, c. 8]. В. Лук'янець у статті «Людство перед безоднею 

майбутнього. Революція невизначеності» наголошує на тому, що в філософії 

відмінності тезу І. Пригожина «порядок із хаосу» розуміють не онтологічно, а 

екзистенційно, як спосіб походження всього сущого [92, c. 8]. Розвиток в 

такому контексті наук про «хаосо-складність» прискорило процес 

переорієнтації природничих наук, в результаті чого наукова картина світу, що 

заснована на зворотності та жорсткому детермінізмі, поступилася місцем 

картині Всесвіту, що самоорганізується, де незворотність та випадковість – не 

виключення, а загальне привило. Виникла нелінійна наука, що в сучасній 

методології науки означає новий парадигмальний стан науки [92; 118]. Таким 

чином, в постнекласичній науці утворилася нова картина світу, що 

самоорганізується, й головними правилами тут виступають незворотність та 

випадковість. 

Синергетичний підхід більше звертає увагу на самоорганізацію. 

Синергетика стверджує, що закони самоорганізації діють на всіх рівнях матерії, 

тому синергетичний підхід дозволяє подолати розрив між живою і неживою 

природою та пояснити походження життя через самоорганізацію неорганічних 

систем. І. Пригожин вважає, що синергетичний погляд на світ змінює наше 

уявлення про випадковості і необхідності, незворотність матеріальних процесів, 

трансформує звичне уявлення про час, дозволяє інакше зрозуміти характер і 

сутність ентропійних процесів. Синергетичний підхід є достатньо 
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продуктивним при дослідженні проблеми виникнення нового смислу. З точки 

зору Г. Хакена, самозародження смислу пов'язане з виникненням нових 

системних якостей в складноорганізованих динамічних системах. Процес 

зародження смислу, на думку Г. Хакена, стає можливим при виникненні 

особливого роду інформаційного середовища, існування якого підтримується 

окремими частинами системи. Ці частини, вступаючи у взаємодії, породжують 

нову системну якість, а саме можливість когерентної, кооперативної діяльності. 

Саме дане інформаційне середовище і поставляє їм конкретну інформацію: 

яким чином можлива підтримка колективної, кооперативної діяльності. 

Колективна поведінка виявляється найбільш вигідною для всієї складно 

організованої системи. Система може переходити в різні стани, і їй необхідна 

інформація про те, як здійснювати вибір. Вибір поведінки системи може бути 

зумовлений генетичною інформацією, впливом навколишнього середовища. 

Корисність інформації або її даремність, перевіряється тільки шляхом взаємодії 

з навколишнім середовищем [174]. Отже, Г. Хакен описує феномен 

внутрішньосистемної (генетичної) інформації, яка є продуктом її власної 

життєдіяльності. Також, він наголошує на тому, що інформаційний відбір є 

функцією не самої системи, а результатом її взаємодії із зовнішнім 

середовищем. Тобто, основною функцією інформації є побудова певної 

нематеріальної моделі наступного стану системи, яка у випадку її реалізації, дає 

можливість визначити інформацію, яка її спонукала, як наділену смислом. А 

результатом процесу інформаційної взаємодії системи та зовнішнього 

середовища стає множина образів майбутнього системи. 

Постнекласична наука характеризується також виникненням 

міждисциплінарних операцій зі знанням, які відбуваються із залученням 

концептів як інтерпретаторів смислу. Як зазначають дослідники, «це дозволяє 

задовольнити потребу в мобільності знання, його «гнучкості», коли йдеться про 

універсальну передачу смислу в міждисциплінарному полі та оперування цим 

смислом в системі конкретних науково-дослідницьких програм» [13, с. 8]. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


134 

Завдяки міждисциплінарним операціям смисл стає гнучким, ним можна 

оперувати в системі деяких дослідницьких програм. 

Як відомо, з'явилися дисциплінарні картини світу внаслідок 

дисциплінарної організації науки. Але постала проблема їхнього синтезу, а 

також створення загальнонаукової картини світу. У ХІХ столітті формувались 

загальнонаукові поняття, виникали міждисциплінарні зв’язки. У ХХ столітті 

цей процес значно мірою посилився. Справа в тому, що аналіз самого пізнання 

показує, що не завжди можна чітко розмежувати дослідження в межах 

дисципліни і вихід за ці межі. Як наслідок, у процесі пізнання в межах однієї 

науки дослідники часто здійснюють вихід за прийняті межі певної дисципліни, 

а при впорядкуванні вже визнаних результатів надають їм «дисциплінарного» 

вигляду. Міждисциплінарна ситуація методологічно відрізняється від 

дисциплінарної. 

Дисциплінарний підхід, з  точки зору В. Буданова, вирішує конкретну 

задачу, яка виникла в історичному контексті розвитку науки, підбираючи 

методи із усталеного інструментарію. Автор вважає, що міждисциплінарний 

підхід є повністю протилежним. При такому підході, під даний універсальний 

метод підшуковуються задачі, які ефективно вирішуються в 

найрізноманітніших областях людської діяльності. Це є зовсім інший, 

холістичний спосіб структурування реальності, де панує поліморфізм мов та 

аналогія [22]. Тобто, дисциплінарний підхід орієнтує в досягненні конкретного 

результату в будь-якій сфері діяльності, при цьому дисциплінуючи пошук 

істини. При міждисциплінарному підході, який є протилежний 

дисциплінарному, під універсальний метод потрібно підшуковувати задачі для 

ефективного їх вирішення в різноманітних областях людської діяльності. 

З розвитком науки міждисциплінарна взаємодія набула різноманітного 

характеру. По-перше, перенесення концептуальних схем з однієї науки в іншу 

набуло характеру взаємного запозичення, а не односпрямованого переносу з 

більш розвинутих наук до менш розвинутих, адже методи, що пов’язуються з 

соціальними науками, знайшли своє застосування в природничих. По-друге, 
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дослідження складних об’єктів, які неможливо віднести до компетенції якоїсь 

однієї науки, об’єктивно зумовлює тісну співпрацю кількох наукових 

дисциплін [81]. Великий внесок в обґрунтування поняття міждисциплінарності 

зробили українські та зарубіжні вчені. Зокрема, розрізняють 

«міждисциплінарність», «полідисциплінарність» і «трансдисциплінарність»; 

вивчають філософський аспект міждисциплінарності як загальнонаукової 

методології; розглядають міждисциплінарність як етап розвитку між 

фундаментальністю та інноваціями в науці. Л. Киященко та В. Мойсеєв у своїй 

книзі «Філософія трансдисциплінарності» розкривають онтологічні та 

гносеологічні аспекти трансдисциплінарності, а також досвід філософського 

обґрунтування. Досліджується місце істини в трансдисциплінарності та 

системний підхід при вирішенні комплексних проблем, а також 

трансдисциплінарність характеризується, як інтегративний процес [85; 94; 164].  

Міждисциплінарність вживається в багатьох значеннях. Також є 

полідисциплінарність і трансдисциплінарність. Ці поняття не є тотожними один 

одному, тому, доречно прояснити, в чому полягає їх відмінність. Ця відмінність 

детально проаналізована О. Князевою та С. Курдюмовим і полягає в 

наступному. На думку О. Князевої [71, с. 347-348], під полідисциплінарністю 

розуміється спільне вивчення певного складного об'єкта за допомогою різних 

дисциплін (прикладом може бути вивчення людини психологією, соціологією, 

генетикою, тощо). Тобто, в даному контексті, простежується можливість 

діалогу між науками, де кожна окрема наука має свій предмет дослідження. 

Трансдисциплінарність автор пояснює таким чином, що це є вихід досліджень 

за дисциплінарні межі. При цьому відбувається перенесення дослідницьких 

схем з однієї галузі в іншу. Саме з цієї причини трансдисциплінарне 

дослідження є спільним дослідницьким проектом для декількох відмінних 

галузей наукових знань. Простежується взаємодія між різними науками, яка є 

дуже тісною, оскільки відбувається не просто вивчення спільного об’єкту з 

різних точок зору, а й суттєво новий тип досліджень, обов'язковою умовою 

якого є взаємодія між науками, яка передбачає узгодження методологічних 
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засобів (приклади можна знайти в нейролінгвістиці та нейрофізіології тощо). 

Міждисциплінарна взаємодія передбачає не одну пізнавальну модель, а 

комунікацію, в якій кожна дисципліна є водночас автономною і відкритою. 

Необхідною умовою, на думку О. Князевої, є те, що кожна наукова дисципліна, 

яка входить у полі – та трансдисциплінарний комплекс, має бути одночасно як 

відкритою, так і закритою. Під відкритою розуміється те, що дана дисципліна є 

готовою до кооперації з іншими науковими дисциплінами, а також до реалізації 

спільних дослідницьких проектів. Тобто, вона є відкритою відносно до нових 

когнітивних схем, які переносяться із суміжних наукових дисциплін і мають 

чітко виражену евристичну значущість. Закрита дисципліна має прагнути 

зберегти власний специфічний предмет і аспект дослідження, розвивати 

перспективні дослідницькі методи і стратегії. Таке розуміння можна 

співвіднести з концепціями еволюційної епістемології (насамперед, К. 

Поппера), в яких науковий прогрес постає як зміна і взаємодія різноманітних 

теорій, а не рух до єдиної правильної моделі. Таким чином, можна виокремити 

одну з характеристик міждисциплінарності, а саме відкритість. Відкритість 

передбачає прийняття несподіваного, невідомого та непередбачуваного. Ще дві 

характеристики міждисциплінарного підходу, які варто вказати це стриманість 

та строгість. Стриманість можна визначити як визнання права на ідеї, що є 

відмінними від наших власних. А строгість в суперечці є найкращим захистом 

від можливих викривлень. 

Міждисциплінарність один із шляхів розбудови науки, її динамічного 

поступу. Продукування нового знання у вигляді накопичення багажу фактів, 

запозичення понять, термінів, переосмислення та удосконалення їх на іншому 

матеріалі, утворення нових дослідницьких технік, стратегій та методик є 

основною функцією процедури міждисциплінарності. З погляду В. Буданова, в 

самому понятті міждисциплінарності можна виокремити декілька значень: як 

узгодження мов суміжних чи віддалених дисциплін, як перенесення 

евристичних моделей з однієї науки в іншу, як взаємодія кількох дисциплін при 

вирішенні певних проблем (екологічних, соціальних, штучного інтелекту 
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тощо), як самоорганізована комунікація. Ці значення є 

взаємодоповнювальними. За допомогою їх можна окреслити різні аспекти і 

прояви міждисциплінарності [24; 111]. 

Досліджуючи явище міждисциплінарності дослідники використовують 

метафори для прояснення цього процесу, зокрема, «міждисциплінарна 

дифузія». Дослідники вказують на те, що це здебільшого механічне 

запозичення ідей, фактів, джерельної бази дослідження, що ґрунтується на 

методологічних засадах конкретної дисципліни. Сутність «міждисциплінарної 

дифузії» вона пояснює казусом двох яблук. Отже, «якщо в двох людей є по 

яблуку, говорив Бернард Шоу, і вони обміняються ними, то у кожного знову 

залишиться по одному яблуку. Але, якщо у кожного з нас є по одній ідеї, і ми 

обміняємося ними, то кожний з нас відразу буде мати вже не одну, а цілі дві 

ідеї» [76]. Однак, такі запозичення набувають смислу в певних контекстах. Так, 

І. Колесник вважає що, в процесі пізнання спрацьовує певний «синергетичний 

ефект». Під чим мається на увазі, що «текст містить лише 10% інформації, а 

решта – визначається контекстом, який автор вносить в момент сприйняття 

даної інформації. Міждисциплінарне мислення збагачує контекст, в якому 

працює дослідник. Інформація, яка виникає внаслідок інтелектуального 

спілкування не є продуктом індивідуального інтелекту, тобто не є 

особистісною, а народжується на перехресті ліній думки, численних джерел, 

інтелектуальних імпульсів різних особистостей» [76]. Отже, пише І. Колесник, 

«акт когнітивної взаємодії означає перетворення старого, звичного на нові 

смисли або сутності, виникнення продуктивних ідей, технік дослідження, 

прийомів»  [76]. Отже, існують точки зору в яких автори не вважають, що 

міждисциплінарність є евристичним шляхом пізнання, зокрема, І. Колесник 

евристичність міждисциплінарності заперечує, вважаючи, що 

міждисциплінарність нічого не дає в методологічному сенсі. 

Дефініціюючи трансдисциплінарність, використовують низку 

визначень,однак вони досить співзвучні із міждисциплінарністю, тому 

вважаємо необхідно розкрити спільне та відмінне в даних підходах. Розглянемо 
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відмінності міждисциплінарності та трансдисциплінарності. Розглядаючи 

питання міждисциплінарності, варто звернутися до визнаного чилійського 

дослідника, як міждисциплінарності так і трансдисциплінарності, М. Макса-

Ніфа. Він визначає міждисциплінарність як організацію двох ієрархічних 

рівнів. Тобто, мається на увазі координація нижчого рівня від вищого. 

Наприклад, медицина стає міждисциплінарною коли надає певної мети 

емпіричному полю, представленого біологією, хімією та психологією [182]. Ця 

думка розгортається у своїй епістемологічній значущості, особливо коли 

застосовується як синтез знання та технологій, знання та вміння, однак, як 

зауважує О. Князева, що як ті так й інші побудовані на певних когнітивних 

стратегіях [73]. Слідуючи М. Ніфу український дослідник А. Лебідь влучно 

зазначає, що «до міждисциплінарних досліджень ми відносимо, як правило, ті 

науки, які використовують концептуальні засоби та методи інших наук, 

синтезовані в новій науці для вирішення її специфічних завдань» [85, с. 241-

242]. Що стосується завдань чи задач міждисциплінарного підходу, то 

звернемося до С. Вовка, який вважав, що найважливіша задача 

міждисциплінарної науки полягає в багатофакторному синтезі системи 

наукового знання. В багатомірному синтезі, який відтворює в концептуальній 

формі найбільш сутнісні сторони, відношення, структури досліджуваної 

дійсності [28, с. 27-28]. Отже, завдання міждисциплінарного підходу полягає в 

багатомірному синтезі, який відтворює найбільш сутнісні сторони 

досліджуваної дійсності. 

Л. Киященко та В. Мойсеєв визначають міждисциплінарність як ситуацію 

переносу із однієї дисциплінарної області в іншу при збереженні 

дисциплінарних поділів. Іншими словами, міждисциплінарність методологічно 

збагачує те, що визначено всередині дисциплінарних поділів [68, с. 23]. Тобто, 

це своєрідний метод, яким послуговується науковець при дослідженні 

дисциплін. Натомість, трансдисциплінарність пропонує порушення жорсткості 

дисциплінарних поділів наукового знання, вони постають «прохідними», що 

сприяє появі різного типу систем «поверх» дисциплінарного поділу, «між»-
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системних утворень, «екстра»-систем тощо [68, с. 23]. Таким чином, 

міждисциплінарність зберігає дисциплінарні поділи на відміну від 

трансдисциплінарності, яка їх порушує. 

Приділяти активну увагу терміну трансдисциплінарності почали з 

середини 80-х років. Запропонував цей термін Ж. Піаже. На одному із семінарів 

під назвою «Міжпредметні зв'язки – проблеми освіти і досліджень в 

університетах», який проходив у Франції, він зазначив, що на етапі 

міждисциплінарних відносин ми можемо перейти на вищий їх рівень – 

трансдисциплінарний, коли стає можливим не лише тісна взаємодія між 

науково-дослідними напрямами, а й поглиблення зв'язків між ними, долаючи 

стійкі дисциплінарні бар'єри [184]. При цьому, значення поняття 

трансдисциплінарності потрібно правильно розуміти, для того, щоб уникнути 

багатьох проблем, які існують на сьогоднішній день. Наведемо декілька різних 

трактувань цього поняття. 

Отже, трансдисциплінарність трактують як високий рівень освіченості, 

універсальності знань конкретної людини, різнобічності [182, p. 7]. В 

наступному значенні поняття трансдисциплінарності використовується як 

«принцип організації наукового знання», який відкриває можливість взаємодії 

великої кількості дисциплін при вирішенні комплексних проблем природи і 

суспільства [183]. Варто зазначити, що таке визначення трансдисциплінарності 

дозволяє вченим виходити за рамки своєї дисципліни. Трансдисциплінарність 

розуміють ще й як «декларацію», яка, в свою чергу, проголошує рівні права 

маловідомих та відомих вчених; культур і релігій; як малих, так і великих 

наукових дисциплін в дослідженні навколишнього світу [191]. В наступному 

значенні її можна трактувати ще й як позанаукові знання, які застосовуються у 

науково-популярних програмах чи політичній рекламі. Проблема ідентифікації 

трансдисциплінарності резонує з проблемою її диференціації, зокрема 

порівняно з іншими близькими за значенням поняттями [73]. Тлумачать 

трансдисциплінарність ще й як «правило дослідження навколишнього світу». 

Вважається, що трансдисциплінарність буде реалізована, якщо проблема буде 
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досліджуватися відразу на декількох рівнях. Як приклад, на фізичному або 

ментальному рівнях, локально або глобально [183]. Позиція М. Макса-Ніфа 

полягає в тому, що трансдисциплінарність є результатом взаємодії між усіма 

ієрархічними рівнями [182]. Тобто це свого роду квінтесенція 

дисциплінарності. Із цією думкою перегукуються міркування О. Князевої, які 

полягають в тому, що трансдисциплінарність є дослідницькою стратегією, яка 

перетинає дисциплінарні кордони та розвиває холістичне бачення. 

Трансдисциплінарність у вузькому сенсі означає інтеграцію різноманітних 

форм та методів дослідження, включаючи спеціальні прийоми наукового 

знання, для рішення наукових проблем. Натомість в широкому сенсі означає 

єдність знання за рамками конкретних дисциплін [72]. Отже, 

трансдисциплінарність можна розуміти, з одного боку, як інтеграцію 

різноманітних форм і методів дослідження, з іншого боку, як єдність знання за 

рамками певних дисциплін. 

Ми погоджуємося з думкою В. Буданова, що сьогодні нам дуже 

потрібний цілісний трансдисциплінарний погляд на світ. В іншому випадку, в 

суспільстві взагалі не виникне когерентного розуміння глобальних проблем і 

шляхів їх вирішення. Тобто, людина має навчитися жити в динамічному хаосі, 

осягаючи його закони, закони самоорганізації. Більшість дослідників 

схиляється до думки, що під «трансдисциплінарністю» варто розуміти метод, 

який усуває межі між різними дисциплінами. Це навмисне порушення 

дисциплінарних правил з метою створення нового бачення проблеми та 

розширення дослідницького поля. Фактично трансдисциплінарність, руйнуючи 

дисциплінарні межі, формує основу для народження нової дисципліни зі своїми 

методами, нормами, цінностями [94]. Проте не всі погоджуються, що 

трансдисциплінарність є «методом». Загалом, А. Лебідь стверджує: «впевнено 

можна констатувати, що трансдисциплінарність не є власне методом, а 

здебільшого програмою пізнання» [85, с. 239]. Таким чином, 

трансдисциплінарність можна розглядати і як програму пізнання. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


141 

Стосовно цього, підходячи до проблеми засад і витоків 

трансдисциплінарності розглянемо метод у критиці П. Фейєрабенда. В кінці ХХ 

століття ідеї книги «Проти методу» постають концептуальним вираженням, які 

суперечать системі К. Попера та його послідовників. Критикуючи 

раціональність, П. Фейєрабенд веде мову про необхідність «лікування методу» 

[150, с. 76]. Оскільки для П. Фейєрабенда науковий метод не є критерієм 

істинності, то необхідно знайти той метод, який задовольнятиме потреби 

мислителя. Гадаємо, що таким методом постає трансдисциплінарність, оскільки 

вона залучає до свого предметного поля цілу палітру дисциплін та методів 

дослідження, або ж привносить певний аспект із-за меж дисциплінарності. 

Філософ для об’єктивного пізнання пропонує необхідність різноманіття думок. 

І метод, який заохочує таке різноманіття постає єдиним, сумісним із 

гуманістичною позицією [150, с. 63]. А трансдисциплінарність є саме таким 

підходом, адже саме тут може об’єднатись ціла палітра різноманітних 

дисциплін чи знань, а саме знання фізика, астронома, лікаря, знахаря, астролога 

тощо. Більше того, як зазначає сам філософ у праці «Проти методу. Нарис 

анархістської теорії пізнання», що для того щоб знайти істинний підхід, 

потрібно реконструювати дисципліну [150, с. 206]. Така реконструкція 

дисципліни приводить дисциплінарність до трансдисциплінарності, оскільки 

руйнується закостенілість дисциплінарності й утверджується нова сфера 

дослідження, що в свою чергу є ознакою постнекласичного типу мислення.  

Як відомо, трансдисциплінарні дослідження виявляються в багатьох 

галузях науки. Будь-яка наукова проблема для постнекласичного етапу 

розвитку науки виступає як комплексна, яка охоплює в процесі свого 

дослідження різні галузі знання. Тому, вирішити такі проблеми та 

проаналізувати явища та об'єкти в рамках вузької дисциплінарності майже 

неможливо. Як зазначають дослідники, є очевидною суперечність, коли 

глобальні проблеми ХХІ століття, наприклад забруднення навколишнього 

середовища, вимушена міграція, намагаються вирішувати, спираючись на стиль 

мислення ХІХ-ХХ століття, яке і спровокувало ці проблеми. Таким чином ми 
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стаємо свідками безсилля експертів. Бо вони, наприклад, намагаються вирішити 

проблеми міжнародного тероризму на основі мислення «вузьких фахівців». 

Можна побачити, що і в політиці, і в економіці чи бізнесі – такі рішення 

приносять набагато менше позитивних результатів. Ми зіштовхуємося з такою 

проблемою тому, що в подібних випадках ми отримуємо лише певний 

акумульований продукт розумової діяльності, який, в свою чергу, складається з 

різних індивідуальних бачень проблеми [163]. Таким чином, ми бачимо, що 

питання диференціації відмінностей міждисциплінарності та 

трансдисциплінарності посідає чільне місце у визначенні 

трансдисциплінарності. Трансдисциплінарність є методом, який пронизує 

дисциплінарний поділ, руйнуючи базові основи дисципліни, при цьому 

виокремлює певну цінність, яка забезпечить подальшу роботу для дослідника 

поза межами конкретної дисципліни. Така методологічна установка характерна 

для сучасного типу мислення – «постнекласичного». 

 

3.2 Виміри смислу як засоби прояснення складних дослідницьких 

ситуацій 

В підрозділі 3.1 були означені особливості постнекласичних 

дослідницьких ситуацій, які пов’язані з міждисциплінарністю та 

трансдисциплінарністю. В данному підрозділі ми хочемо показати, що ситуація 

постнекласики формує контексти, які актуалізують проблему смислу 

безпосередньо в науці. Особливість в тому, що проблема смислу іманентно 

присутня в постнекласичній дослідницькій ситуації. Відповідно, процес 

пізнання ускладнюється, поєднуючи дві процедури, а саме: ситуацію, коли 

смисл постає, та визначення умов комунікації, зокрема і аксіологічних засад. 

Визначаючи такі умови методолог змушений одночасно зважати на 

багатомірність представлення смислу, проблему термінологічної 

невизначеності (умови перекладу як полідисциплінарної взаємодії  фахівців, які 

один одного не розуміють). На нашу думку, в проясненні постнекласичних 

дослідницьких ситуацій в науці важливу роль відіграють комунікативний та 
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аксіологічний виміри смислу. Перший був предметом детального аналізу в 

підрозділі 2.2. Тому, означимо, про що йдеться, коли досліджується 

аксіологічний вимір смислу. Аксіологічний вимір смислу є наслідком того, що 

світ людини є ціннісний світ, все в ньому оцінюється, як важливе або 

неважливе, потрібне або ні. Тому осмислення пов’язане з виявленням ціннісної 

структури дійсності, зокрема об’єкта, що досліджується. Отже, світ людини – 

це завжди світ цінностей, він cповнений для неї смислу, тобто осмислений і 

тому зрозумілий. Таким чином, аксіологічний вимір смислу постає як основа 

прояснення та порозуміння, зокрема – в наукових дискусіях.  Отже, 

комунікативний та аксіологічний виміри постання смислу в постнекласичних 

дослідженнях становлять предмет рефлексії для сучасної філософії науки, для 

якої ситуація предстає через певний спосіб опису, через концепції смислу, 

побудову схеми пояснення, що фіксує ситуацію «тут і зараз». 

Відповідно, смислопошук ускладнюється, оскільки об’єктами вивчення є 

складні людиномірні системи, що самоорганізуються. В таких дослідженнях 

пошук смислу стає процесом, коли теоретичні конструкції, що представлені 

ученими як смислонавантажені, являють собою складні об’єкти, що постають. 

Смисл не просто відшуковується, відкривається чи конструюється, а постає. 

Отже, сам смисл в сучасних дослідницьких ситуаціях виявляє себе як об’єкт з 

нелінійною поведінкою. На нашу думку, виміри смислу – комунікативний, 

методологічний та аксіологічний, які виявляються в процесі наукового 

дослідження, можуть бути «керуючими параметрами» руху до порозуміння 

учених в між- та трансдисциплінарних дослідженнях. 

Методологія синергетичного підходу стосовно вивчення процесу 

постання смислу може бути окреслена виходячи з міркувань Г. Хакена. 

Дослідник представляє процес постання нового смислу як процес його 

самозародження, яке пов’язане з виникненням нових системних якостей в 

складноорганізованих динамічних системах. Процес зародження смислу, на 

думку Г. Хакена, стає можливим при виникненні особливого роду 

інформаційного середовища, існування якого підтримується окремими 
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частинами системи. Їх взаємодія породжує нову системну якість – можливість 

когерентної, кооперативної діяльності. Означене інформаційне середовище і 

дає інформацію про те, яким чином можлива підтримка цієї колективної, 

кооперативної діяльності. Причому, колективна поведінка виявляється 

найбільш вигідною для всієї складноорганізованої системи [174]. Ця 

методологічна схема, що окреслена Г. Хакеном, цілком може бути використана 

для прояснення смислопородження в процесі складних досліджень – 

міждисциплінарних та трансдисциплінарних. Дійсно, об’єкти таких досліджень 

є складні динамічні складно організовані системи, а знання про такі об’єкти, що 

напрацьовані різними дисциплінами, є тими «частинами», з яких має постати 

нове знання про ці об’єкти, отже, має постати новий смисл. Полідисциплінарне 

знання створює необхідне інформаційне довкілля, в якому «часткові» знання – 

знання про об’єкт в певній дисципліні – можуть взаємодіяти завдяки 

колективній діяльності членів наукової спільноти. Міждисциплінарна та 

трансдисциплінарна концептуальна, поняттєва взаємодія, взаємодія практик 

виявляється як когерентна та дає можливість з’явитися новому результату – 

новому смислу. 

В підрозділі 2.2 ми показали, що комунікативний вимір смислу є 

виявленням того, що смисл є комунікативний за своєю природою. Смисл постає 

в процесі спілкування, яке викликане потребою пошуку спільної позиції, 

узгодження результатів досліджень. Смисл є комплексним результатом 

складної комунікативної взаємодії, форми якої задаються параметрами 

наукового дослідження та багатоаспектністю життєвого світу. Однак, на нашу 

думку, комунікативний вимір смислу виявляє свої методологічні можливості в 

дослідженні складних об’єктів, спираючись на ціннісне підґрунтя. Тобто, ми 

вважаємо, що комунікативний вимір смислу відкриває свої можливості в 

процесі між- та трансдисциплінарного спілкування лише в єдності з 

аксіологічним його виміром. Саме така єдність є в основі особливостей форм 

комунікації учених в постнекласичних дослідницьких ситуаціях. 
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Проведене в даному підрозділі дослідження дозволяє говорити про такі 

особливості означених форм, які визначені єдністю комунікативного та 

аксіологічного вимірів смислу. По-перше, це визнання нелінійності як ознаки 

процесу постання смислу. В пізнанні складних систем пропозиції визначень 

смислу з різних теоретико-методологічних позицій в ситуації 

міждисциплінарності не синтезуються, а проходячи певний момент, своєрідну 

«точку біфуркації» можуть перерости в іншу позицію, яка  характеризується 

багатомірністю. Тобто, жодна пропонована ученим відповідь не є остаточною. 

По-друге, визначаючи особливості форм комунікації в пізнанні складних 

об’єктів, що пов’язані з єдністю комунікативного та аксіологічного вимірів 

смислопошуку, маємо наголосити роль «різномовності» учених. Йдеться як про 

спілкування різними мовами, так і про термінологічну лексику представників 

різних наук. Спроби подолати «складності перекладу» методологічно 

представляють процес самоорганізації смислу, ситуацію, коли смисл постає. 

По-третє, єдність комунікативного та аксіологічного вимірів смислу є 

підґрунтям постання смислу одночасно в різних вимірах. Справа в тому, що в 

ситуації нелінійності виявляється варіабельність смислу. Тобто, немає 

однозначної відповіді у питанні про смисл. Це скоріше спектр можливих 

відповідей. Смисл може бути зрозумілий не в опозиції «смисл» – «нісенітниця», 

а ситуативно, коли вибирається думка, визначення, що найбільше відповідає 

ситуації. Використовуючи концептуальну модель Л. Богатої, де представлена 

багатомірність мислення, можемо наголосити на багатомірності смислу – 

одночасне утримання проявів смислу на різних «поверхах» розуміння. 

Багатомірність смислу в образному представленні є подібним до 

багатошарового пирога. 

Пояснюючи особливість постнекласичного розуміння смислу, О. Рупташ 

наголошує на процесуальності смислу як творчості, привнесення нового, смисл 

не є констатацією звичного та усталеного [122, с. 66]. Така позиція певною 

мірою близька до постнекласичної, оскільки смисл не розглядається як даність, 

а як заданість. В той же час, постнекласичну позицію в розумінні смислу 
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представляє методологічна настанова на розуміння смислу як такого, що 

постає, а не задається. Коли йдеться про те, що смисл задається, мов би 

включається діяльність людини, мета якої наперед задана, в той час як 

постнекласичне розуміння смислу виходить з розгляду його здатності до 

самоорганізації в процесі наукової дискусії. 

Як об’єкт, що постає, смисл здатний до самоорганізації. Вона виявляється 

в точках біфуркацій. На нашу думку, стосовно смислу – це такі моменти в 

дискусії, коли формуються засади такого розуміння смислу, що може бути 

прийнятим спільнотою. Отже, в постнекласичних дослідницьких ситуаціях 

смисл виявляє себе як складний об’єкт, що самоорганізується. Тобто, смисл 

постає в процесі комунікації, в якій на основі ціннісних критеріїв долається 

мовна та термінологічна несумірність, пропоновані визначення смислу 

представляють об’єкт вивчення як багатомірний. Вихідним моментом в 

реалізації ціннісного виміру смислу є зв’язок смислопошуку та істини. 

Порозуміння дослідників на основі визнання певних тверджень як осмислених 

спрямовується цінністю істини як мети наукового дослідження та поєднанням 

істини та блага для людини. 

Аксіологія смислу формується останніми роками на основі сучасних 

досліджень. Так, аксіологічний аспект проблеми смислу в галузі філософії 

науки глибоко досліджений М. Марчуком в його потенціалістичній концепції 

цінностей. Дослідник послідовно проводить думку про те, що раціо-

сцієнтиський розгляд пізнання є обмеженим. Знання має бути гуманітарно-

зорієнтованим, у якому збігаються цінності Добра, Істини і Краси [96; 97]. Така 

позиція цілком співзвучна вимогам постнекласичної раціональності: ціннісні 

орієнтації мають бути включені безпосередньо в дослідження, коли йдеться про 

вивчення складних самоорганізованих, людиномірних систем. О. Рупташ, 

досліджуючи смисл в гуманітарно-науковій парадигмі знання, виокремлює 

антропологічний аспект смислу в його філософській рефлексії. Авторка 

пов’язує осягнення смислу людиною з розумінням того, що смисл втілений в 

цілісності світу та самоцінний, оскільки осмислення – це процес, тобто – смисл 
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недопрояснений. Свобода в пізнанні, діях, вчинках передбачає людську 

обачність [122]. 

Ціннісний вимір смислу виявляється і в тому, що смисл набуває 

позазнаннєвої форми представлення, стає засобом адаптації до зовнішнього 

світу. Трансдициплінарність сучасних досліджень як взаємодія науки та 

позанаукових практик, розкриває ціннісні виміри смислу як його визначеність 

соціальними, цивілізаційними, культурними факторами. Це пов’язано з 

загальними процесами, що притаманні постнекласичній науці. В 

постнекласичній науці відмічається підвищення значення соціально-

економічних факторів і цілей як параметрів, що детермінують розвиток науки 

[165]. У класичній епістемології знання розглядалося як виключно 

гносеологічна категорія. Знання часто ототожнювалося з інформацією про 

об'єкт пізнання. В еволюційному конструктивізмі знання не ментальна копія 

об'єкта, а спосіб адаптації до навколишнього середовища. Критерії науковості 

наперед не визначені теорією, вони постійно довизначаються життям, 

зіставляються з реальною практикою науки. Знати в еволюційному 

конструктивізмі означає вміти вести себе належним чином у ситуаціях, 

пов'язаних з індивідуальними актами або кооперативними взаємодіями [166]. 

Як відомо, трансдисциплінарність виявляється зокрема в тому, що науково-

технологічні проекти проходять соціальну та етичну експертизи. Відповідно, 

смислопошук виявляє себе не лише як методологічний засіб пізнання, а і як 

процедура соціально-практичної адаптації науки та людини до сучасної 

цивілізаційної реальності. Це означає, що проблема розуміння в процесі 

постання смислу набуває аксіологічного виміру. 

Синергетичне розуміння складних самоорганізованих об’єктів 

проаналізовано в підрозділі 3.1. Виходячи з такого аналізу, можемо зауважити, 

що дослідження складних об’єктів з нелінійною поведінкою засобами 

постнекласичної методології дозволяє використати виміри смислу як такі 

засоби. Методологічний, комунікативний, аксіологічний виміри смислу 

спрацьовують в процесі пошуку розуміння дослідників. Смисл постає в процесі 
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комунікації, відповідно, в цьому процесі прояснюються дослідницькі позиції, 

концепції, підходи. Отже, як результат досягається розуміння. Можна сказати, 

що в сучасних наукових дослідженнях, які є міждисциплінарними та 

трансдисциплінарними, визначення смислу є сходинкою до порозуміння як 

дослідників різних наук, так і дослідників та «діючих суб’єктів», які реалізують 

різноманітні позанаукові практики. Наголошуючи роль смислу в дискусії, його 

визначають як «інваріант комунікації», який в дискусії розкривається в великій 

кількості варіантів культури [59]. 

Досліджуючи виміри смислу як засоби прояснення складних 

дослідницьких ситуацій окреслимо ще один методологічний момент, який 

треба взяти до уваги. Зараз варто звернути увагу на різницю між текстом та 

твором. В останні роки уявлення про мову та про літературний твір отримали 

певні зміни. Ці зміни пов'язані, в першу чергу, з новими досягненнями таких 

дисциплін як антропологія, лінгвістика, психоаналіз тощо. Отже, на противагу 

творові виникла потреба в новому об'єкті, і цим об'єктом є текст. Французький 

філософ Р. Барт формулює головні положення, або, так би мовити, головні 

пропозиції на перетині яких розташовується текст. 

По-перше, французький дослідник не розглядає текст як кількісну 

категорію. А також не намагається розмежувати твір від тексту. На його думку, 

взагалі більшість творінь сучасної літератури не є текстами. І він показує тут 

відмінність: «Твір є матеріальним фрагментом, що займає певну частину 

книжкового простору, а текст – поле методологічних змагань. Твір може 

вміститися на долоні, текст знаходить притулок у мові, існує тільки в дискурсі» 

[6, с. 381]. Цим Р. Барт хотів показати те, що текст відчувається лише в процесі 

праці, тобто текст має рухатись крізь щось, а саме крізь твір, крізь сукупність 

творів. 

По-друге, текст робить проблематичною будь-яку класифікацію (це одна 

з його «соціальних» функцій), оскільки він завжди передбачає пізнання меж. 

Тобто текст є тим, що перебуває на межі мовної зрозумілості. 
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По-третє, на думку Р. Барта, текст пізнається через своє відношення до 

знаку, тобто твір функціонує як знак. Твір малосимволічний, тоді як текст 

всуціль є символічним. Відтак твір зрозумілий, сприйнятий у всій своїй 

символічній природі – і є текстом. Таким чином, в тексті є структура, але немає 

об'єднувального центру, відсутня закритість. 

По-четверте, як відомо, смисл є багатозначним поняттям, в свою чергу, 

тексту також є притаманна багатозначність. Зокрема, в ньому здійснюється 

допустима множинність смислу, а не просто декілька смислів. Йдеться саме про 

таку множинність, що не підлягає усуненню, а не таку, що є тільки 

припущенням. Утім слід відмітити, що у тексті немає співіснування смислів і 

значень, тобто текст їх перетинає, рухається крізь них, у ньому відбувається 

розщеплення усіх смислів. Тобто, текст не піддається плюралістичному 

тлумаченню. Відповідно, ми можемо побачити, що множинність тексту 

викликана не двозначністю елементів його змісту, а зумовлена 

багатолінійністю означників, з яких він складається. Текст протилежний 

творові за своєю текстурою, множинністю, що може спричинити глибокі зміни 

в прочитанні. 

По-п'яте, твір має свого автора. Автора вважають господарем свого твору. 

Стосовно тексту, то в ньому відсутній запис про автора. Текст можна розділити, 

що в свою чергу не можна зробити з твором. 

В сучасних дослідженнях поряд з класичними точками зору, які визнають 

інваріантність смислу, все більше наголошується його ситуативна 

обумовленість та варіативність. Крім того дискутуються і питання, що 

пов’язані з потребою визначитися: конструюється смисл чи «приписується». 

Якщо погодитися з тим, що смисл «приписується» суб’єктом, то це означає, що 

в свідомості суб’єкта, в його пам’яті має зберігатися спектр, набір вже готових 

смислів. І в потрібній ситуації відповідний смисл, так би мовити, «оживає». 

Така точка зору дещо механістично та технологічно представляє смислопошук 

та залишає поза розглядом питання про «відкриття», «розгадування» смислу і, 

тим більше, про процес постання смислу, його самозародження. 
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Продуктивною формою комунікації в постнекласичній дослідницькій 

ситуації є діалогічне (полілогічне) спілкування учених. Діалог є 

представленням власної позиції однодумцям й опонентам та ознайомлення з 

іншими позиціями. Спілкування в діалозі завжди внутрішньо орієнтоване на 

можливі інтелектуальні та емоційні реакції співрозмовників, на прогнозовані 

мовцем заперечення або підтримку стосовно його ідеї. Отже, існує і, так би 

мовити, «внутрішній діалог». Для того, щоб дискусія привела до розуміння 

того, що промовляється як пропонована позиція, ідея, потрібна реконструкція 

такої внутрішньої діалогічності. Таким чином, процес розуміння являє складну 

взаємодію між тим, що промовляє учений та сподіваннями, прогнозованими 

моментами, асоціативними припущеннями учасників дискусії. В процесі 

дискусії деякі моменти вдається прояснити, деякі спільнота відчуває як ілюзію 

проясненого. Однак, загалом виникає відчуття осмисленості і, відповідно, 

досягається порозуміння.  

Утім, така ситуація є тимчасовою. Справа в тому, що стосовно проблем, 

які стосуються складних самоорганізованих систем, що є об’єктами 

постнекласичного дослідження, дискусія не може бути завершеною. Вона 

залишається принципово відкритою. Тому смисл і виявляє себе як складний 

об’єкт, що постає самоорганізаційним шляхом проходячи в процесі наукової 

дискусії своєрідні точки біфуркації, за якими пропонована точка зору або 

приймається, або відкидається. Хочемо наголосити такі важливі методологічні 

моменти. Комунікація дослідників стосовно поведінки складних систем 

потребує як необхідний момент постання смислу ситуацію нелінійності в 

дискусії. Йдеться про те, що новий смисл породжується в процесі зіткнення 

точок зору, не є прийняттям якоїсь однієї точки зору, не є також і їх 

поєднанням. Постання смислу потребує відкритості – інтелектуальної та 

емоційної – учених до інакших точок зору, готовності не просто підтримати 

іншу позицію, а й почати її «нарощувати» та просувати і в момент дискусії, і 

взагалі в межах наукової спільноти. Протилежна налаштованість учасників 

дискусії, спроби включити, скоріше – «втіснити» нові ідеї в звичні схеми 
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осмислення не є продуктивними. Постання нового смислу можливе лише за 

умови виходу за межі звичних, раніше використовуваних схем пояснення. 

Одночасність існування різних точок зору, ідей породжує, як зауважують 

дослідники, геометрію перетинів паралельних світів не в точці, а в просторі 

погляду. Л. Киященко звертає увагу на те, що головною проблемою при такому 

розгляді залишається мовна проблема, проблема перекладності мов доволі 

різних уявлень на одну [66]. Прагнучи подолати означені методологічні 

складності дослідники структурують рівні розуміння, що пов’язані з 

перекладом. Означають, зокрема, рівень цілі, намірів комунікації, рівень опису 

ситуації, що відповідає намірам, рівень повідомлення та засобів опису ситуації 

у відповідності з намірами, рівень повідомлень. Тобто упорядкованості мов, 

якими передається повідомлення тощо. 

Глибокі думки методологічного характеру, які окреслюють проблеми 

смисловизначення у зв’язку з перекладом, висловив Т. Кун [19]. На нашу 

думку, з роздумів Т. Куна можливо спроектувати положення, що методологічно 

співзвучні принципам постнекласики. Зокрема, в тому, яким чином 

міждисциплінарна комунікація стає процесом постання, тобто, самоорганізації 

смислу. На перший погляд зрозуміло, що Т. Кун просто наголошує 

лінгвістичний аспект наукового дослідження. Однак, нам здається, що з його 

розмірковувань випливають ознаки певного методологічного «механізму», 

методологічної технології руху до порозуміння дослідників через прояснення 

осмисленості міждисциплінарних процесів. Йдеться про роздуми дослідника 

стосовно неспівмірності. Поняття неспівмірності набуло для нього великого 

значення. Він намагався пояснити неспівмірність, і як вона можлива. Т. Кун 

звертає увагу на її лінгвістичний компонент. Про неспівмірність він говорить як 

про неперекладність [19, с. 194]. Тобто, складність комунікації в межах 

наукової спільноти пов’язана зі «складностями перекладу». Відповідно, 

прояснення смислу в процесі комунікації ґрунтується на розв’язанні проблеми 

неспівмірності. 
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Т. Кун наголошує на тому, що слова, які ми вимовляємо, неперекладені, 

хоча переклади  їх існують. Існують місця, де ми не можете зрозуміти смисл 

іншої мови, і треба засвоїти, що частина мови не може бути перекладена. Тобто 

спочатку потрібно засвоїти частину мови, що використовується в текстах, потім 

навчити цієї мови інших людей і спілкуватися з ними нею. Отже, треба змінити 

концептуальний базис [19, с. 194]. Нам здається, що з вище написаного 

випливає, що комунікативний вимір смислу обертається на методологічний. 

Дійсно, смисл постає в процесі комунікації в межах наукової спільноти. В 

ситуації міждисциплінарності прояснення смислу потребує зміни 

концептуального базису, саме тоді і можливе порозуміння. Взагалі, в 

постнекласичній ситуації розуміння пов’язане з осмисленням, а останнє – з 

самим процесом постання смислу в процесі комунікації. 

Аналізуючи методологічне підґрунтя «складностей перекладу», Т. Кун 

підкреслює різницю між вивченням нової мови та вивченням частин 

спеціальної мови, а також перекладом цієї останньої на ту мову, якою ми 

говорили раніше [19, с. 194]. Тобто, виходить, що процес наукової комунікації в 

міждисциплінарних дослідженнях стикається зі складностями набуття 

«осмисленості», оскільки лінгвістичні структури – поняття, концепції однієї 

науки не можна просто взяти та використати в інших науках. Це значне 

спрощення. Можливо, зміни концептуального базису в тому, що потрібно 

напрацювати спільну концептуальну основу. Хоча Т. Кун, як здається, каже про 

інше, можливо, про занурення в смисли та значення «іншої» мови – мови іншої 

науки. А потім, якщо вийде, цю мову треба «перекласти» на зрозумілу 

досліднику з іншої науки мову. 

Комунікація утруднюється тому, за Т. Куном, що часто-густо можна 

вивчити мову, яку ми загалом не в змозі перекласти на нашу власну [19, с. 194]. 

Ситуація справедлива, на наш погляд, не лише в прямому сенсі – при перекладі 

текстів з однієї мови на іншу, а й при перекладі результатів та теоретичних 

міркувань однієї науки на мову іншої. Тому, засвоїти мову не означає 

навчитися перекладати її на свою власну, а скоріш це означає навчитися 
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користуватися новою мовою [19, с. 198]. На нашу думку, тут є декілька 

важливих моментів. По-перше, йдеться, мабуть, про те, що створити умови для 

осмисленої комунікації дослідників означає навчити ученого з однієї галузі  

користуватися мовою іншої науки. Однак, тут ще складніше. Логік не стане 

економістом, а фізик біологом навіть вивчивши поняттєвий апарат цих наук, 

якщо не сприйме відповідний стиль мислення, так би мовити, «атмосферу» 

іншої науки. 

Однак, якщо смислопошук пов’язаний  з засвоєнням мови, то як бути з 

поняттям неперекладності? Т. Кун відповідає, що зробити приблизний 

переклад, звісно, можна. Однак узагальнення, які ми переклали, на 

наближеному рівні, будуть непридатні для наукових цілей. Лише за умови, що 

ми зрозуміємо смисл, в якому вони були точними, ми зможемо зробити їх 

точними узагальненнями [19, с. 198]. Отже, Т. Кун, представляючи 

лінгвістичний зріз наукової комунікації, наголошує, що в ній прояснення 

смислу пов’язане з засвоєнням мови. А утруднення наукової комунікації – зі 

складностями перекладу, з потребою засвоєння іншої мови. Додамо, що 

постнекласична методологія, зокрема, синергетика дозволяють побачити 

проблему в новій перспективі: міждисциплінарна комунікація водночас є 

процесом постання, породження смислу. Смисл постає і водночас – 

прояснюється та відкривається. І хоча класична позиція зрозуміла та, на думку 

Т. Куна, має рацію, він безумовно переконаний в референціальному характері 

мови. В певному, досить глибокому смислі, він абсолютно вірив в 

кореспондентську теорію істини [19, с. 199], з іншого боку, він також 

переконаний в тому, що це тривіальний вид відповідності [19, с. 199]. Отже,  

сам Т. Кун визнає, що багато залишається і за межами просто мовної 

відповідності об’єкту дослідження. 

В той же час, є методологічні прийоми, які, на нашу думку, можуть бути 

використані в науковій дискусії з метою віднайти новий смисл. Йдеться про 

засіб, який методологи називають «смисловим переносом», та який пов’язаний 

з метафоричністю повсякденної та наукової мови. Його використання робить 
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можливим порівнювати позиції, які до того вважалися несумірними, 

непорівнюваними. Можна сказати, що в постнекласичній дослідницькій 

ситуації створення метафоричних контекстів сприяє отриманню нових смислів. 

Такі процеси аналізує В. Буданов, вивчаючи використання таких понять 

синергетики, як біфуркація, самоорганізація, фрактал в гуманітаристиці. 

Дослідник доходить висновку, що зрозумілі метафорично, вони створюють 

сприятливий ґрунт для двох конкуруючих тенденцій. Перша – позитивна: 

метафора є в картині світу одним з потужних каналів творчої, в тому числі і 

міждисциплінарної комунікації, створює сприятливий мотиваційний фон для 

використання строгої конструктивної синергетичної методології в 

міждисциплінарних обмінах та проектах. Підкреслимо, що це лише перший 

евристичний крок, якого явно не вистачить для наукових висновків. Друга – 

негативна, пов’язана зі, свого роду, «зашумленням» простору 

міждисциплінарних комунікацій псевдо-синергетичними асоціаціями та 

метафорами. Чи варто спеціально говорити про ті небезпеки, які загрожують 

синергетиці в тому випадку, якщо друга тенденція переможе. Але синергетика 

має ефективні засоби адаптації [23]. Підтримуючи «позитивну тенденцію» 

використання понять синергетики, наголосимо на деяких, що є важливими для 

розуміння смислу як такого, що постає – в процесі наукової комунікації на 

засадах її ціннісних принципів. Серед таких – «динамічний хаос». Це поняття 

представляє ситуацію, яка може виникнути, коли дискусія наближається до 

такої стадії, коли починається процес лавиноподібної появи нових ідей, які 

часто-густо відкидаються, оскільки знову з’являються нові. Важко 

передбачити, яка саме ідея виявиться продуктивною та буде підтримана 

науковою спільнотою. Так готується нова стадія постання смислу – 

«стохастичність», коли сфера обговорюваного переповнена множиною нових, 

однак розрізнених, ще не досить пророблених ідей, припущень, що мають різну 

вірогідність щодо їх використання в розв’язанні проблеми. В такій ситуації 

наявні точки зору не поєднані в цілісну систему, а характеризують стан, коли 

можна вважати і так, і інакше, отже виявляється плюралістична позиція. 
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Водночас, хаотичність ситуації виявляється в тому, що кількість інформації 

збільшується, на відміну від ступеня її упорядкованості. Відомий в синергетиці 

«ефект метелика», коли невеличкий, випадковий вплив на систему, що 

перебуває в точці біфуркації, призводить до низки незворотних процесів, в 

процесі смислопошуку може виявитися як вплив нового або відомого факту, 

судження, проголошеного «тут і зараз» – в дискусії може призвести до нової 

позиції, яка сприймається міждисциплінарною спільнотою як цілком можлива. 

В результаті спектр різноманітних точок зору самоорганізується в нову цілісну 

систему – нову теорію, концепцію. 

Ситуація постнекласики стосовно процесу постання смислу особлива 

тим, що в міждисциплінарних спільнотах, навіть, в ситуації 

трансдисциплінарності, коли там синергетика діє наскрізним чином своїми 

методами є момент самоорганізації смислу саме в спільноті, під час дискусії, 

під час намагання зрозуміти один одного. Відповідно, виникає таке бачення 

сучасного дослідження, яке полягає в тому, що ціль пізнання є самим процесом 

пізнання, подібно до того, як танок виникає в процесі танцю та вміщує в собі 

свою власну ціль. Праві буддисти, які говорять, що «ти прокладаєш свій шлях, 

рухаючись ним», оскільки шлях не є чимось вічним та наперед заданим, шлях 

виникає в момент руху, дорога прокладається в процесі руху по ній [74, с. 152]. 

Такі міркування є повністю в дусі синергетики. Дійсно, смисл виникає в 

процесі руху шляхом наукової дискусії, наукового пошуку, комунікації. Немає 

ніякого наперед заданого смислу, що його можна відкрити. Не можна просто 

«створити» смисл. Смисл постає, самоорганізується та, в певному розумінні, 

веде дослідників за собою, виникаючи, постаючи. 

Постнекласичні дослідницькі ситуації потребують нового ідеалу 

раціональності, такого, що відрізняється від класичного. Кантівські питання: 

«Що я можу знати? Що я повинен робити? На що я можу сподіватися?» – 

представляють класичний ідеал раціональності. Інші типи раціональності 

представляють інакший – некласичний ідеал раціональності. І. Добронравова 

досліджуючи умови, за яких він може постати, наголошує на ролі 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


156 

комунікативного контексту – особливостей спілкування дослідників, коли 

відшукувана відповідь, ідея народжується безпосередньо в процесі дискусії. В 

ній на основі подібності багатьох уявлень формується «когерентна атмосфера», 

яка може прояснити відповіді на задані питання. Крім того, особливість 

випрацювання спільної позиції, нової ідеї на основі постнекласичних 

методологій передбачає врахування особистості суб’єкта дослідження (як це 

вже наголошувалося в 3.1). І. Добронравова наголошує, що спільний напрям 

міркувань учених, які працюють в контексті постнекласичних методологій, 

полягає в уточненні конкретних обставин людини, яка задається кантівськими 

питаннями. В постнекласичній перспективі таке «Що? Де? Коли? і Як?» 

означає не лише прагнення конкретності істини, але й ціннісну настанову на 

благо, тобто, таку, що потребує окрім істини, добра та краси [51, с. 305]. 

Відповідно, відомі кантівські питання набувають такої форми: «Хто може 

знати? Хто повинен робити? Хто може сподіватися?» Відповіді на такі 

запитання потребують як самоідентифікації дослідника – гендерної, 

світоглядної, політичної тощо, так і зовнішніх «прямих» (виступи на наукових 

конференціях, публікації) або потенційних (певна референтна група, на яку 

розраховані дослідження та пропоновані ідеї) [51, с. 306-307]. Отже, дослідниця 

наголошує на «комунікативних обставинах» зародження ідей в постнекласичній 

дослідницькій ситуації, коли відповідь на проблемне питання постає 

безпосередньо в процесі дискусії та коли вже неможливо абстрагуватися  від 

означення особистості дослідника. Постнекласична раціональність обґрунтовує 

бачення об’єкту дослідження як такого, що постає, відповідно, в процесі 

дослідження виникає потреба корекції самої мети дослідження. Синергетичний 

погляд на смисл дозволяє побачити, так би мовити, «рухомість смислу», 

відсутність його визначення «раз і назавжди». 

Зв’язок методології смислопошуку з ціннісними засадами можна 

проектувати з роздумів С. Кримського стосовно синергетики. Як зауважив 

дослідник, «синергетика створила нові ракурси пізнавальних та практичних 

підходів, що ґрунтувалися на тому, що порядок в складних самоорганізованих 
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системах ґрунтується не на стійкості, а, навпаки – стійкість є результатом змін, 

спонтанності та свободи» [80, с. 175]. Особливість постнекласичного 

дослідження як такого, що враховує вплив суб’єкта на процес та результати 

дослідження, наголошує О. Рупташ: «Новий методологічний сумнів полягає в 

критичному врахуванні впливу методологічних засад дослідження на його 

результат. Якщо засновники науки як методу пізнання природи сподівалися 

позбутися всіх можливих упереджень, то сучасні вчені усвідомлюють 

неможливість зробити це. Головне – визнавати і враховувати залежність 

процесу і, відповідно, результатів пізнання від методології» [121, с. 230]. Отже, 

наявна людиномірність – і в специфіці об’єктів пізнання, і в результатах 

пізнання. Характерні риси постнекласики виявляються в тому, що «суб’єкт і 

об’єкт постають у вигляді динамічних, відкритих, здатних до саморозвитку 

систем, так само, як і знання, і процедури його отримання. Усі складники 

процесу пізнання взаємно пов’язані, корелятивні між собою. Раціональність 

нового етапу розвитку науки може бути названа смисловим типом, оскільки 

категорія смислу об’єднує факти – знання – засоби – цінності – цілі – 

результати в цілісність нелінійного зразка. Це не вертикальний зв’язок, який 

пронизує процес пізнання знизу до верху, чи навпаки, а щось на зразок коду, 

який відтворюється у всіх частинках процесу, на різних рівнях» [121, с. 240]. 

Отже, виходить, що виміри смислу виступають засадами трансдисципланарної 

взаємодії, підґрунтям складного, багаторівневого поєднання знання, засобів 

дослідження та практик, цінностей, цілей, результатів дослідження та практик в 

складну цілісність з нелінійною поведінкою. 

Пошук смислу передбачає шлях до розуміння. Щоб продемонструвати 

процес досягнення розуміння з точки зору синергетики, наведемо класичний 

приклад з термодинаміки. В ситуації термодинамічної рівноваги молекули 

взаємодіють, коли відбувається їхнє зіткнення. Однак, якщо система 

переходить у нерівноважний стан, вони починають діяти злагоджено. Так 

виявляється явище когерентності, яка можлива в поведінці складних систем та 

є в основі їх самоорганізації. Розуміння в процесі пошуку смислу і передбачає 
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стан концептуальної когерентності, яка дозволяє смислу не «призначатися», а 

поставати, тобто самоорганізуватися в процесі зіткнення багатьох точок зору. 

Самоорганізаційні процеси в поведінці складних систем, можливість 

когерентності пов’язані з наявністю та дією факторів, які в синергетиці 

визначаються, як «параметри порядку». Як доводить Г. Хакен, в багатьох 

випадках поведінка системи, що є близькою до таких точок нестійкості, може 

залежати від поведінки дуже небагатьох змінних, можна навіть сказати, що 

поведінка окремих частин системи просто визначається цими небагатьма 

факторами. Ці фактори називаються параметрами порядку, і тут треба уникати 

уявлення про те, що вони можуть також представляти неупорядковані, хаотичні 

стани або управляти ними. Параметри порядку відіграють домінуючу роль в 

концепції синергетики. Вони «підкоряють» окремі частини, тобто визначають 

поведінку цих частин [158]. Г. Хакен наводить таку аналогію як, наприклад, 

параметр порядку діє подібно до лялькаря, який керує маріонетками [160, с. 

23]. В. Буданов наголошує на тому, що зміна параметрів порядку, мов би 

синхронно диригує поведінкою багатьох елементів нижчого рівня системи, 

причому феномен взаємоузгодженого існування деколи називають явищем 

самоорганізації [21, с. 160]. Тобто, пропоновані дослідниками концепції, точки 

зору, інтерпретації результатів дослідження створюють своєрідний хаос. 

Комунікативні дії та аксіологічні параметри дискусії – як хаотичного стану – 

виступають обмежуючими факторами, визначаючи смислові та ціннісні межі, 

які прийнятні для всіх дослідників, отже, сприяють породженню нового 

порядку з хаосу, породженню ситуації порозуміння. 

Різні точки зору, дослідницькі позиції та концепції представників різних 

наук можна розглядати як елементи складної системи, яка постає – 

теоретичного представлення смислу. Вважаємо за можливе використати ще 

одне важливе методологічне поняття синергетики – поняття циклічної 

причинності. Вона визначає складний зв’язок між елементами системи (окремі 

концепції) та макрорівнем – спільна позиція наукової спільноти в визначенні 

смислу в процесі комунікації. Циклічна причинність визначає таку особливість: 
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не лише цілісна система («макрорівень») завдяки параметрам порядку визначає 

поведінку елементів, а й елементи, частини генерують параметр порядку своїми 

колективними діями. Тут йде мова про круговий причинний зв’язок [158]. 

Зрозуміло, що знайти спільну позицію в між- або трандисциплінарній дискусії 

досить непросто. І якщо позиція окремих дослідників, навіть багатьох 

дослідників змінюється відносно швидко, то загальна позиція випрацьовується 

набагато довше. Г. Хакен говорив про те, що параметри порядку змінюють своє 

значення повільно, в той же час, як підпорядковані частини змінюються швидко 

[158]. Отже, думка окремих дослідників більш мобільна, окрім наукових 

аргументів на її зміни впливає персональна комунікація учених, спільні ціннісні 

настанови тощо. В той час як для визнання колективно напрацьованої позиції 

всією науковою спільнотою потрібний час та керуючі можливості «параметрів 

порядку» – інших рівнів комунікативних факторів та аксіологічних принципів. 

Звісно, окремі учені можуть впродовж тривалого періоду не погоджуватися з 

новим розуміння смислу, надавати перевагу іншим підходам, отже хаотизувати 

дослідницьку ситуацію, що є цілком природно для науки. 

Г. Хакен відзначає, що конкуренція параметрів порядку та упорядкування 

системи за рахунок домінування одного з них характерна для багатьох 

соціальних та психологічних процесів – таких, як суспільні настрої, мода, 

прийняття правил та звичаїв або розпізнавання образів [158]. Виникає питання, 

які фактори можуть відігравати роль параметрів порядку в науковому 

дослідженні складних систем. Г. Хакен вважає, що це може бути мова, тобто 

мова є кандидатом на параметр порядку, і тут простежується зв’язок між 

параметрами порядку та підкореними їй людьми [158]. Людина народжується, 

опановує мову батьків, несе її далі. Таким чином, маємо ефект кругового 

причинного зв’язку. Мова поневолює людину, а індивідуум несе її в собі, 

можна сказати, що співпраця людей робить подальше існування мови 

можливим. Це – типова поведінка суб’єктів та параметрів порядку в 

синергетиці [158]. Г. Хакен означає і інші властивості мови як параметру 

порядку. Це, зокрема, конкуренція мов, співробітництво мов – іноземних мов, 
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повсякденної та наукової мов, сучасної та давньої мов. Мова може бути 

засобом самозбереження субкультур, виразом особливості спільноти, тощо. 

Міждисциплінарна та трансдисциплінарна комунікація, що здійснюється 

під впливом параметрів порядку в лінгвістичному аспекті, виявляє ситуації, в 

яких значення слова може розглядатися як параметр порядку. Це стосується, 

наприклад, слів, що мають подвійне значення. Відповідно, їх значення виявляє 

унікальність лише в контексті певного речення. В контексті синергетики такі 

слова мають внутрішню симетрію, і така симетрія порушується контекстом. 

Отже, ми можемо представити розуміння тексту як створення ієрархії 

параметрів порядку за допомогою послідовності порушення симетрії [158]. 

Синергетика доводить також, що параметри порядку можуть з’являтися або 

змінювати свої значення за умови зміни керуючого параметра. Відповідно, це 

поняття є важливе для аналізу смислу як такого, що постає. Г. Хакен пояснює, 

що керуючі параметри накладаються на систему із зовні. Вони фіксовані та не 

змінюються відповідно до змін системи. Приклад дії керуючих параметрів – 

середня кількість пішоходів, які мають рухатися певною вулицею, скажімо, 

біля станції метро. Відповідно, поведінка окремих пішоходів може бути різною 

залежно від щільності пішохідного потоку. Синергетика фокусує свою увагу на 

тих ситуаціях, в яких поведінка системи змінюється якісно за умов зміни 

керуючих параметрів. Як зміниться рух пішоходів, якщо щільність потоку 

раптово збільшиться? І чи зміниться вона якісно взагалі? Наприклад, коли 

щільність невелика, пішоходи будуть рухатися незалежно один від одного, 

однак за умов більш високої щільності потоку вони починають групуватися або 

збільшувати темп свого руху [158]. Пошук смислу в процесі наукової 

комунікації – це ситуація відносної неусталеності, коли система знання існує в 

умовах зміни керуючих параметрів. 

Г. Хакен наголошує на тому, що синергетика фокусує свою увагу на 

якісних змінах в тих випадках неусталеності, які викликані зміною параметрів 

управління. В умовах нового керуючого параметра система сама створює 

специфічні структури, що і називається самоорганізацією [158]. На нашу думку, 
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комунікативний та аксіологічний виміри смислу виявляються як «керуючі 

параметри», тобто такі фактори, вплив яких сприяє виникненню нових 

упорядкованостей. Слід зауважити, що термін «керуючі параметри» не означає, 

що ці фактори безпосередньо управляють поведінкою системи, оскільки 

йдеться про системи, що здатні до самоорганізації. Отже, стосовно ситуації 

пошуку смислу йдеться про те, що комунікативна ситуація та ціннісні основи 

дослідження сприяють тому, що смисл може самоорганізуватися, однак вони не 

визначають всі аспекти поняття «смисл» саме тому, що смисл є системою, що 

самоорганізується. 

 

Висновки до третього розділу 

В результаті вивчення особливостей сучасної дослідницької ситуації, 

проведеного в даному розділі, можна зробити такі висновки. Ця сучасна 

дослідницька ситуація є постнекласичною. Постнекласична наука досліджує 

складні системи, які здатні до самоорганізації та включає суб’єкт в процес 

пізнання, відповідно знання стає людиномірним. Під постнекласикою 

розуміють як постнекласичну раціональність, так і постнекласичну 

методологію. Зокрема, постнекласична методологія ґрунтується на 

міждисциплінарному та трансдисциплінарному мисленні. Ознакою 

постнекласичної науки є специфічний тип методів та об'єктів. Також 

постнекласичну методологію пов'язують з постнекласичною раціональністю, 

тоталогією, холістикою. Смисловим ядром постнекласичної методології можна 

вважати комплекс ідей, в якому дослідження орієнтується на вивчення 

становлення методу в сучасному науковому пізнанні. Отже, характерними 

рисами постнекласики є постійний пошук відповіді та дослідницькі дії на 

«межі». Стосовно постнекласичної раціональності зазначається, що вона 

пов'язана з нелінійним мисленням, яке наголошує на становленні об'єктів, а не 

на їх формуванні. На перший план висувається нерівноважність, неусталеність 

та неоднозначність ситуації вибору, а також його незворотність. Лінійне 
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мислення орієнтувалося на універсальність дії зворотних динамічних законів, 

тому тут воно непридатне. 

На основі проведеного в підрозділі аналізу наголосимо на таких 

особливостях постнекласиних досліджень в означеній вище ситуації. Отже, 

постнекласична наука базується на нелінійному мисленні, представляючи нову 

картину світу в якій можливі свобода та вибір. Процес становлення нелінійного 

мислення пов'язаний з синергетикою. Отже, однією із особливостей сучасної 

дослідницької ситуації є синергетика. В культурі синергетику розглядають в 

трьох аспектах, а саме, як науку, як методологію, та як картину світу. В 

синергетиці досліджується спільна дія безлічі елементів систем, і в наслідку 

виникають нові результати, які мають здатність самовідображатися один в 

одному. Синергетичне мислення є основою прийняття швидких, ефективних, 

раціональних рішень у професійному спілкуванні, тобто синергетика стає 

перспективною постнекласичною методологією. Методологія синергетики 

дозволяє уявити смисли як складні, здатні до самоорганізації, людиномірні 

системи з нелінійною поведінкою. Отже, вона може представити процес 

виникнення смислів. За допомогою властивостей синергетики можна вивести 

закономірності самоорганізації, що дозволяє розкрити варіанти співвідношення 

смислів і цінностей. Методологія синергетики може бути основою 

міждисциплінарного дослідження смислу, концептуалізуючи весь спектр його 

наукових, методологічних  та філософських визначень в комплексну картину. 

Синегретична методологія включає людину в наукову картину світу, де людина 

розуміється в єдності своєї природної та соціальної виявленості, тобто вона має 

справу зі складними системами та повинна усвідомлювати їх єдність. 

Відповідно, зазначається, що на основі синергетики можна створити єдине поле 

міждисциплінарної комунікації, і в результаті сформувати деякі принципи 

нової картини світу. Тобто, синергетика дає основу картини світу 

постнекласичного періоду, зокрема науки людиномірних систем, до яких 

відносять всі складні системи, що розвиваються. 
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Системи, які розвиваються включають уявлення про гомеостаз 

(саморегуляцію). Їх еволюція пов'язана з переходом від одного типу 

гомеостазизу до іншого. Такі системи, що розвиваються є відкритими, тобто 

такі, що обмінюються енергією, речовиною, інформацією з середовищем, яке їх 

оточує. Таким чином, другою особливістю сучасної ситуації є самоорганізація. 

Отже, ідея самоорганізації пов'язана з розглядом складних систем у контексті їх 

розвитку, при цьому система має бути багаторівневою, складною та складатися 

з багатьох систем. В процесі самоорганізації самостворюється, 

самовідтворюється та самоудосконалюється організація як складна динамічна 

система. Характерною умовою самоорганізації є властивість автономності, яка 

полягає в тому, що система орієнтується на особисті цілі. 

Одним із принципів синергетичної концепції є різниця процесів у 

відкритих та закритих системах. Відкриті системи є універсальними, а процеси, 

що в них протікають сприяють самоорганізації світу. Основними 

характеристиками процесів у відкритих системах є нерівновага та нелінійність. 

Коли поведінка відкритої системи стає неоднозначною, то в точці біфуркації 

змінюється роль зовнішніх для системи впливів, тобто між системою та 

середовищем встановлюється зворотний зв'язок, відповідно, система впливає на 

навколишнє середовище формуючи умови, які сприяють змінам у ній самій, 

отже система змінює умови свого існування. У відкритих системах під впливом 

енергетичних взаємодій з навколишнім середовищем виникають ефекти 

кооперації та узгодження, й як наслідок відбуваються процеси впорядкування, 

виникнення з хаосу нових структур. Отже, зовнішні взаємодії є фактором 

внутрішньої самоорганізації систем, а взаємодія системи з середовищем є 

істотною умовою її еволюції. На відміну від відкритих систем, в закритих 

системах не відбувається обміну енергією та речовиною з навколишнім світом. 

У закритих системах процеси відбуваються від впорядкованості через рівновагу 

до хаосу, тобто системи прагнуть до стану невпорядкованості. Рівновага та 

лінійність є основними характеристиками процесів в закритих системах. Таким 

чином, головними в процесах самоорганізації є випадкові фактори. Так, 
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фундаментальним принципом сучасної постнекласичної науки стає уявлення 

про об'єктивність цих факторів. 

Хаос розуміють як деякий вид регулярної нерегулярності, тобто розвиток і 

самоорганізація систем здійснюється саме через хаотичність і нестійкість. Мова 

йде про динамічний хаос. Отже, в постнекласичній науці створюється нова 

картина світу, яка самоорганізується й загальними правилами тут стають 

незворотність та випадковість. Синергетичний підхід, є продуктивним при 

дослідженні проблеми виникнення нового смислу. Зокрема, синергетичний 

підхід може змінити наше уявлення про випадковість та необхідність, 

незворотність матеріальних процесів, а також дозволити по-іншому зрозуміти 

сутність і характер ентропійних процесів. 

Самозародження смислу можна пов'язати з виникненням певного роду 

інформаційного середовища, існування якого підтримують окремі частини 

системи. Ці частини системи вступаючи в взаємодії породжують можливість 

кооперативної діяльності. Тобто, інформаційне середовище дає цим частинам 

конкретну інформацію, яка полягає в тому, чи є можливою підтримка 

колективної, кооперативної діяльності. Ця інформація потрібна для того, щоб 

система могла здійснювати вибір, так як система має властивість переходити в 

різні стани. Корисність інформації перевіряється шляхом взаємодії з 

навколишнім середовищем. Отже, основна функція інформації полягає в 

побудові деякої нематеріальної моделі наступного стану системи, що дає 

можливість на визначенні інформації, яка її спонукала, як наділену смислом. 

В постнекласичній науці міждисциплінарні операції набули різноманітного 

характеру, завдяки яким смисл стає гнучким, тобто ним можна оперувати в 

системі певних дослідницьких програм. Наступними особливостями сучасної 

дослідницької ситуації можемо назвати міждисциплінарність, 

полідисцилнінарність, трансдисциплінарність, полідисциплінарність, тощо. 

Так, міждисциплінарна ситуація в методологічному плані відрізняється від 

дисциплінарної. Дисциплінарний метод концентрує увагу на досягненні 

конкретного результату в будь-якій сфері діяльності, загалом дисциплінуючи 
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пошук істини, тобто він пропонує рухатися до цілі найкоротшим шляхом. При 

міждисциплінарному підході треба шукати задачі, щоб ефективно їх вирішити в 

різних областях людської діяльності. 

Полідисциплінарність розглядається як спільне вивчення певного 

складного об'єкта за допомогою різних дисциплін, тобто виникає можливість 

діалогу між науками, де кожна наука має свій предмет дослідження. Під 

трансдисциплінарністю розуміється вихід досліджень за дисциплінарні межі, 

тобто відбувається взаємодія між різними науками. Міждисциплінарна 

взаємодія передбачає комунікацію, в якій дисципліна є відкритою та 

автономною. Прослідковується умова, за якої наукова дисципліна, що входить 

в полідисциплінарний та трансдисциплінарний комплекс повинна бути 

одночасно відкритою та закритою. Відкритою дисципліна є тоді, коли вона 

готова до кооперації з іншими науковими дисциплінами та реалізації спільних 

дослідницьких проектів. Відкритість може передбачати прийняття невідомого, 

несподіваного, непередбачуваного. Закрита дисципліна повинна зберегти свій 

власний предмет та аспект дослідження, при цьому розвиваючи перспективні 

дослідницькі стратегії та методи. 

Отже, трансдисциплінарність розуміють ще й як інтеграцію різних форм і 

методів дослідження, або як єдність знання за межами певних дисциплін. 

Трансдисциплінарність руйнує базові основи дисципліни виокремлюючи певну 

цінність. Так, міждисциплінарність зберігає дисциплінарні поділи, а 

трансдисциплінарність їх порушує. 

Міждисциплінарність є закономірним наслідком розвитку науки. У 

філософії науки постановка проблеми смислу охоплює різні царини 

філософсько-наукового знання і має інтегративне значення, включаючи всі ці 

особливості дослідницької ситуації. Ця проблема має міждисциплінарний 

характер тому, що потребує залучення фахівців із різних галузей науки, а також 

використання накопичених наукових знань та методик дослідження. 

В постнекласичній дослідницькій ситуації процес пізнання стає більш 

складним. Це виявляється в тому, що поєднуються дві процедури: процес коли 
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смисл постає та визначення умов комунікації дослідників. Вони окреслюють 

комунікативний та аксіологічний виміри смислу, які впливають на створення 

умов як постання смислу, так і спілкування дослідників для його прояснення. В 

умовах постання смислу комунікативний та аксіологічний виміри смислу 

функціонують як методологічні засоби його самоорганізації. 

Комунікативний вимір смислу є виявленням того, що смисл є 

комунікативний за своєю природою. Смисл постає в процесі спілкування, яке 

викликане потребою пошуку спільної позиції, узгодження результатів 

досліджень. Аксіологічний вимір смислу є наслідком того, що осмислення 

пов’язане з виявленням ціннісної структури об’єкта, що досліджується. Він 

осмислюється як цінність і тому розуміється. Аксіологічний вимір смислу 

постає як основа прояснення та порозуміння в наукових дискусіях. Вихідним 

моментом в реалізації ціннісного виміру смислу є зв’язок смислопошуку та 

істини. Порозуміння дослідників на основі визнання певних тверджень як 

осмислених спрямовується цінністю істини як мети наукового дослідження та 

поєднанням істини та блага для людини. 

В міждисциплінарному та трансдисциплінарному спілкуванні дослідників 

комунікативний вимір смислу виявляє свої методологічні можливості в процесі 

самоорганізації смислу, спираючись на ціннісне підґрунтя – в єдності з 

аксіологічним виміром смислу. Така єдність є в основі особливостей форм 

комунікації учених в постнекласичних дослідницьких ситуаціях. 

Серед таких особливостей є, по-перше, те, що в ситуації нелінійності 

виявляється варіативність смислу. Тобто, немає однозначної відповіді у питанні 

про смисл. Це скоріше спектр можливих відповідей. Смисл може бути 

зрозумілий не в опозиції «смисл» – «нісенітниця», а ситуативно, коли 

вибирається думка, визначення, що найбільше відповідає ситуації та 

сприймається комунікативною спільнотою. В постнекласичній дослідницькій 

ситуації пошук смислу – це пошук кожного разу нової відповіді, яка 

відкривається в новій дослідницькій ситуації. 
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По-друге, визначаючи особливості форм комунікації слід наголосити 

«різномовність» учених. Йдеться як про спілкування різними мовами, так і про 

термінологічну лексику представників різних наук. Спроби подолати 

«складності перекладу» методологічно представляють процес самоорганізації 

смислу, ситуацію, коли смисл постає. Лінгвістичний зріз наукової комунікації 

виявляється в тому, що в ній прояснення смислу пов’язане з засвоєнням мови, а 

утруднення наукової комунікації – зі складностями перекладу, з потребою 

засвоєння іншої мови. Синергетика дозволяє побачити проблему в новій 

перспективі: міждисциплінарна комунікація водночас є процесом постання, 

породження смислу. Смисл постає і водночас – прояснюється та відкривається. 

Багато залишається і за межами прагнення досягнути мовної відповідності 

об’єкту дослідження. Міждисциплінарна та трансдисциплінарна комунікація 

завжди внутрішньо орієнтована на можливі інтелектуальні та емоційні реакції 

співрозмовників, на заперечення або підтримку стосовно нової ідеї. Отже, існує 

і, так би мовити, «внутрішня комунікація». Розуміння являє собою складну 

взаємодію між тим, що промовляє учений та сподіваннями, прогнозованими 

моментами, асоціативними припущеннями учасників дискусії. В процесі 

комунікації якісь моменти вдається прояснити, якісь спільнота відчуває як 

ілюзію проясненого. Загалом, виникає відчуття осмисленості і, відповідно, 

досягається порозуміння. Така ситуація є тимчасово завершеною та 

залишається відкритою стосовно дослідження складних самоорганізованих 

систем. Тому смисл і виявляє себе як складний об’єкт, що постає 

самоорганізаційним шляхом, проходячи в процесі наукової дискусії своєрідні 

точки біфуркації, за якими пропонована точка зору або приймається, або 

відкидається. 

По-третє, означаючи особливості форм комунікації учених в 

постнекласичній дослідницькій ситуації, слід наголосити нелінійність як ознаку 

процесу постання смислу. В пізнанні складних систем пропозиції визначень 

смислу з різних теоретико-методологічних позицій в ситуації 

міждисциплінарності не синтезуються, а проходячи певний момент, своєрідну 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


168 

«точку біфуркації» можуть перетворитися в іншу позицію, яка  

характеризується багатовимірністю: одночасним утриманням проявів смислу на 

різних «поверхах» та в різних аспектах розуміння. Точки біфуркації – це 

моменти в дискусії, коли формуються засади такого розуміння смислу, що 

може бути прийнятий спільнотою. 

Комунікація дослідників стосовно поведінки складних систем потребує 

як необхідний момент постання смислу ситуацію нелінійності в дискусії. 

Йдеться про те, що новий смисл породжується в процесі зіткнення точок зору, 

не є прийняттям якоїсь однієї точки зору, не є також і їх поєднанням. Постання 

смислу потребує відкритості – інтелектуальної та емоційної – учених до 

інакших точок зору, готовності не просто підтримати іншу позицію, а й почати 

її «нарощувати» та просувати і в момент дискусії, і взагалі в межах наукової 

спільноти. Постання нового смислу можливе лише за умови виходу за межі 

звичних, раніше використовуваних схем пояснення. 

Тобто, смисл постає в процесі комунікації, в якій на основі ціннісних 

критеріїв долається мовна та термінологічна несумірність, пропоновані 

визначення смислу представляють об’єкт вивчення як багатовимірний. В 

розв’язанні проблем, які стосуються складних самоорганізованих систем, що є 

об’єктами постнекласичного дослідження, дискусія не може бути завершеною. 

Вона залишається принципово відкритою. Тому смисл і виявляє себе як 

складний об’єкт, що постає самоорганізааційним шляхом проходячи в процесі 

наукової дискусії своєрідні точки біфуркації, за якими пропонована точка зору 

або приймається, або відкидається. 

В міждисциплінарних та трансдисциплінарних дослідженнях теоретичні 

конструкції, що представлені ученими як смислонавантажені, є складними 

об’єктами, що постають. Відповідно, смисл в сучасних дослідницьких 

ситуаціях виявляє себе як об’єкт з нелінійною поведінкою. Комунікативний та 

аксіологічний виміри смислу можуть бути «керуючими параметрами» руху до 

порозуміння учених в між- та трансдисциплінарних дослідженнях, тобто 

факторами, вплив яких сприяє виникненню нових упорядкованостей. Означені 
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виміри смислу не управляють процесом постання смислу, оскільки смисл 

самоорганізується, а сприяють тому, що смисл може самоорганізуватися. 

Тобто, пропоновані дослідниками концепції, точки зору, інтерпретації 

результатів дослідження створюють своєрідний хаос. Комунікативні дії та 

аксіологічні параметри дискусії – як хаотичного стану – виступають 

обмежуючими факторами, визначаючи смислові та ціннісні межі, які прийнятні 

для всіх дослідників, отже, сприяють породженню нового порядку з хаосу, 

породженню ситуації порозуміння. 
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ВИСНОВКИ 

 

У висновках узагальнені основні результати дисертаційного дослідження: 

1. Смисл є об’єктом полідисциплінарного вивчення та представлений в 

теоретико-поняттєвих структурах багатьох наук. Аналіз основних традицій 

дослідження проблеми смислу, сучасних й класичних концепцій дозволив 

виявити напрацьований ними потужний методологічний інструментарій 

дослідження смислу, який дозволив вирішити важливі методологічні проблеми 

в розвитку науки, однак не надав загальновизнаного розуміння смислу. Таке є 

результатом використання різних підходів та концептуальних позицій, що не 

збігаються. Тому полідисциплінарне бачення смислу передбачає проектування 

теоретичної картини, яка представляє смисл як складний системний об’єкт. 

2. Філософсько-методологічні засади вирішення проблеми смислу 

постають на ґрунті багатьох традицій. Класичними в їх значенні для наукового 

дослідження є позиції, обґрунтовані Г. Фреге, Б. Расселом, Л. Вітгенштайном. 

Розуміння смислу як багатовимірного об’єкта укорінене в різноманітності 

філософських картин смислу, сформованих в межах та на основі феноменології, 

герменевтичного варіанту розуміння смислу, структуралістських підходів, 

посмодерністського розуміння смислу тощо. Особливе значення в 

постнекласичному розумінні смислу мають ті методологічні принципи, що 

дозволяють акцентувати системну цілісність, складність смислу як об’єкта 

вивчення та його неусталеність. Зокрема ознаки нелінійного мислення в 

постмодерністських концепціях смислу відкриваються в їх наголосі на 

невизначеності, непередбачуваності поведінки досліджуваних об’єктів, що з 

точки зору постнекласичної філософії науки дозволяє зафіксувати 

«розмивання» кордонів між науковими дисциплінами та позанауковими 

практиками. 

3. В сучасній філософії науки концептуалізовані епістемологічний, 

логічний, лінгвістичний виміри смислу. Методологічні схеми дослідження 

проблеми смислу в означених вимірах виявили себе в вирішенні вагомих 
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методологічних проблем науки – проблеми тотожності (теорія дескрипцій Б. 

Рассела), проблема референції смислу (принцип толерантності Р. Карнапа, 

каузальна теорія референції С. Кріпке і Г. Патнема, концепція «невизначеності 

перекладу» У. Куайна), проблема відношення смислу та істини (Д. Девідсон та 

М. Дамміт) тощо. Наявні дослідження поняття смислу в сучасній філософії 

науки демонструють багатоваріантність представлення смислу та способів його 

визначення або знаходження. Результатом цього стало значне розширення 

поняття смисл та утворення концепту. 

4. Ознаки методологічної подібності з синергетичним підходом має 

сучасний конструктивізм, що створює цікаві контексти для розв’язання 

проблеми смислу. Така подібність пов’язана з уявленням про циклічну 

причинність, яке є центральним в конструктивізмі та синергетиці. Образ 

циклічної причинності пояснюється через представлення ролі людини в процесі 

пізнання як такої, що, спостерігаючи світ, створює себе та власні смисли. 

Смисл твориться, конструюється через теоретизування, через мову. 

Синергетичний та конструктивістський підходи подібні в тому відношенні, що 

сучасний конструктивізм відмовляється від жорсткої опозиції суб’єкта та 

об’єкта пізнання, людини, що намагається осмислити світ, та самого світу. З 

точки зору синергетики спостерігач та те, що спостерігається знаходяться в 

відношенні нелінійного зворотного зв’язку, циклічної причинності. 

5. Комунікативний підхід до аналізу смислопошуку в постнекласичних 

дослідженнях дозволяє представити смисл як такий, що постає в процесі 

комунікації дослідників, тобто, самоорганізується в процесі такої комунікації. 

Отже, в контексті комунікативного підходу виявляється методологічний вплив 

смислопошуку в постнекласичній дослідницькій ситуації. Сучасна концепція 

комунікації представляє погляди на можливості комунікативного виміру 

смислу, які виходять за межі комунікативної філософії та герменевтики. 

Йдеться про постнекласичне бачення комунікації, яке враховує роль її 

аксіологічних засад. Принципове значення в постнекласичному розумінні 

комунікації для пошуку смислу має врахування особистостей дослідників та 
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спрямування дослідження не лише прагненням істини, а й моральними 

цінностями. Відповідно, комунікативний вимір смислу в межах 

постнекласичного бачення розуміється як методологічний вплив, завдяки якому 

в процесі наукової комунікації смисл постає, виявляючи себе як складний 

об’єкт, що здатний до самоорганізації. 

6. Процес смислопошуку є водночас проясненням нелінійної 

дослідницької ситуації завдяки його проекціям, що означені як комунікативний 

та аксіологічний виміри. В постнекласичній дослідницькій ситуації 

поєднуються дві процедури: процес коли смисл постає та визначення умов 

комунікації дослідників. Комунікативний та аксіологічний виміри смислу 

впливають на створення підґрунтя як постання смислу, так і спілкування 

дослідників для його прояснення. В умовах постання смислу комунікативний та 

аксіологічний виміри смислу функціонують як методологічні засоби його 

самоорганізації. 

7. Комунікативний вимір смислу є виявленням того, що смисл є 

комунікативний за своєю природою. Смисл постає в процесі спілкування, яке 

викликане потребою пошуку спільної позиції, узгодження результатів 

досліджень. Аксіологічний вимір смислу є наслідком того, що осмислення 

пов’язане з виявленням ціннісної структури об’єкта, що досліджується. Він 

осмислюється як цінність і тому розуміється. Аксіологічний вимір смислу 

постає як основа прояснення та порозуміння в наукових дискусіях. Вихідним 

моментом в реалізації ціннісного виміру смислу є зв’язок смислопошуку та 

істини. Порозуміння дослідників на основі визнання певних тверджень як 

осмислених спрямовується цінністю істини як мети наукового дослідження та 

поєднанням істини та блага для людини. 

8. В міждисциплінарному та трансдисциплінарному спілкуванні 

дослідників комунікативний вимір смислу виявляє свої методологічні 

можливості в процесі самоорганізації смислу, спираючись на ціннісне 

підґрунтя – в єдності з аксіологічним виміром смислу. Така єдність є в основі 
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особливостей форм комунікації учених в постнекласичних дослідницьких 

ситуаціях. 

9. Серед особливостей форм комунікації учених в постнекласичних 

дослідницьких ситуаціях є, по-перше, те, що в ситуації нелінійності 

виявляється варіативність смислу. Тобто, немає однозначної відповіді у питанні 

про смисл. Це скоріше спектр можливих відповідей. Смисл може бути 

зрозумілий не в опозиції «смисл» – «нісенітниця», а ситуативно, коли 

вибирається думка, визначення, що найбільше відповідає ситуації та 

сприймається комунікативною спільнотою. В постнекласичній дослідницькій 

ситуації пошук смислу – це пошук кожного разу нової відповіді, яка 

відкривається в новій дослідницькій ситуації. 

По-друге, визначаючи особливості форм комунікації слід наголосити 

«різномовність» учених. Йдеться як про спілкування різними мовами, так і про 

термінологічну лексику представників різних наук. Спроби подолати 

«складності перекладу» методологічно представляють процес самоорганізації 

смислу, ситуацію, коли смисл постає. Лінгвістичний зріз наукової комунікації 

виявляється в тому, що в ній прояснення смислу пов’язане з засвоєнням мови, а 

утруднення наукової комунікації – зі складностями перекладу, з потребою 

засвоєння іншої мови. Синергетика дозволяє побачити проблему в новій 

перспективі: міждисциплінарна комунікація водночас є процесом постання, 

породження смислу. Смисл постає і водночас – прояснюється та відкривається. 

По-третє, означаючи особливості форм комунікації учених в 

постнекласичній дослідницькій ситуації, слід наголосити нелінійність як ознаку 

процесу постання смислу. В пізнанні складних систем пропозиції визначень 

смислу, що здійснені з різних теоретико-методологічних позицій, в ситуації 

міждисциплінарності не синтезуються, а проходячи певний момент, своєрідну 

«точку біфуркації» можуть перетворитися в іншу позицію, яка 

характеризується багатомірністю: одночасним утриманням проявів смислу на 

різних «поверхах» та в різних аспектах розуміння. Точки біфуркації – це 

моменти в спілкуванні науковців, коли формуються засади такого розуміння 
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смислу, що може бути прийнятий спільнотою. Новий смисл, що породжується в 

процесі зіткнення точок зору, не є прийняттям якоїсь однієї точки зору, не є 

також і їх поєднанням. Тобто, смисл постає в процесі комунікації, в якій на 

основі ціннісних критеріїв долається мовна та термінологічна несумірність. 

10. В міждисциплінарних та трансдисциплінарних дослідженнях 

теоретичні конструкції, що представлені ученими як смислонавантажені, є 

складними об’єктами, що постають. Відповідно, смисл в сучасних 

дослідницьких ситуаціях виявляє себе як об’єкт з нелінійною поведінкою. 

Комунікативний та аксіологічний виміри смислу можуть бути «керуючими 

параметрами» руху до порозуміння учених в міждисциплінраних та 

трансдисциплінарних дослідженнях, тобто факторами, вплив яких сприяє 

виникненню нових упорядкованостей. Означені виміри смислу не управляють 

процесом постання смислу, оскільки смисл самоорганізується, а сприяють 

тому, що смисл може самоорганізуватися. Пропоновані дослідниками 

концепції, точки зору, інтерпретації результатів дослідження створюють 

своєрідний хаос. Комунікативні дії та аксіологічні параметри наукового 

обговорення – як хаотичного стану – виступають обмежуючими факторами, 

визначаючи смислові та ціннісні межі, які прийнятні для всіх дослідників, отже, 

сприяють породженню нового порядку з хаосу, породженню ситуації 

порозуміння. 
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