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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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. 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, 
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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. 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 методології науки філософського 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
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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, 

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. 
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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 представити смисл як такий, що постає шляхом 

самоорганізації в процесі 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 

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; 

-  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 
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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 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. 
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Структура та обсяг дисертації 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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обумовлюється актуальність теми, формулюються мета та завдання 

дослідження, визначається методологічний підхід, науково-теоретичне та 

практичне значення дисертації, ступінь її апробованості та новизна отриманих 

результатів. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

смислу» означені засади аналізу проблеми смислу як в головних філософсько-

методологічних традиціях, так і в дослідженнях, які здійснюються в науках, що 

вивчають смисл. Обґрунтовується можливість виокремлювати певні виміри 

смислу. Їх визначено як проекції розуміння смислу, які можливі з урахуванням 

представлення смислу в відповідних науково-теоретичних, методологічних та 

філософських концепціях. 

У підрозділі 1.1 «Полідисциплінарне підґрунтя визначення поняття 

смислу» смисл представлений як полідисциплінарний предмет, що вивчається 

багатьма науками. Поняттєві та термінологічні структури цих наук представляють 

теоретико-методологічні засади дослідження проблеми смислу. Проаналізовані 

концепції, які прояснюють проблему смислу через поняття зміст, значення, знак, 

сенс тощо. Наголошені принципові для представлення дисертаційної концепції 

поняття: нелінійність, самоорганізація, та інші поняття постнекласичної 

методологічної традиції, яка дозволяє поглянути на смисл як складну систему, що 

постає та здатна до самоорганізації. 

Показано, що особливу значимість в побудові цілісної картини смислу мають 

теоретико-методологічні підходи до аналізу смислу мовних виразів, що 

обґрунтовані Г. Фреге та Л. Вітгенштайном. Їх аналіз дозволив наголосити, що 

підхід Г. Фреге спрямований на виявлення інваріантних, константних смислів – 

фундаментальних смислів, 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. 

Виміри смислу означені як теоретичні проекції розуміння смислу в 

відповідних науково-теоретичних, методологічних та філософських концепціях. 

Дослідження смислу в логіці, семіотиці, семантиці, лінгвістиці, психології 

показують, що серед важливих вимірів смислу наявні епістемологічний, логічний, 

лінгвістичний тощо. Погляд на смисл як такий, що постає в процесі комунікації 
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науковців, дозволив виокремити комунікативний вимір смислу. Також 

наголошується на ціннісному вимірі смислу, який пов’язаний з урахуванням 

ціннісних орієнтирів дослідника. Отже, теоретико-методологічне підґрунтя 

дослідження смислу представлене класичними теоретико-методологічними 

дослідженнями, сучасними підходами та концепціями. 

У підрозділі 1.2 «Методологічні традиції та підходи дослідження смислу» 
окреслені важливі підходи дослідження смислу, які мають глибинне підґрунтя в 

спектрі філософських традицій та концепцій. Визначені основні традиції та 

підходи дослідження проблеми смислу – герменевтики (Г.-Г. Гадамер, П. Рікер), 

феноменології (Е. Гуссерль), екзистенціальної філософії (М. Гайдеггер, Ж.-П. 

Сартр), структуралізму (Р. Барт, Ж. Лакан) та постструктуралізму (Ж. Дельоз, Ж. 

Дерріда, Ж.-Ф. Ліотар, М. Фуко). 

Показано, що 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. 

Особливості герменевтичного підходу до проблеми смислу, які ґрунтуються 

на дослідженнях Г.-Г. Гадамера, виявляються в тому, що смисл пов’язується з 

розумінням та інтерпретацією. 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. 

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. 

Особливе значення для дослідження смислу в контексті постнекласичних 

досліджень мала традиція комунікативної філософії, закладена дослідженнями К.-

О. Апеля та Ю. Габермаса. 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 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. Отже, в контексті комунікативного 
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підходу виявляється методологічний вимір смислу в постнекласичній 

дослідницькій ситуації. 

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. 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». 

Постмодернізм наголосив складність пошуку людиною смислу в світі, який 

стрімко змінюється. 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. 

У другому розділі «Постнекласичне бачення вимірів смислу в сучасній 

філософії науки» проаналізовані дослідження смислу, які представлені в 

основних концепціях та традиціях класичної та сучасної філософії науки. 

Оскільки головні дослідницькі завдання дисертації стосуються того предметного 

поля дослідження смислу, що постало в результаті використання філософією 

науки постнекласичних методологій та нелінійного мислення, в даному розділі 

охарактеризоване постнекласичне бачення вимірів смислу як сфера дослідження 

сучасної філософії науки. 

У підрозділі 2.1 «Варіанти розв'язання проблеми смислу в філософії 

науки» представлені концепції смислу в сучасній філософії науки та пояснено, 

що розуміється під сучасною філософією науки. 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. Показано, що в сучасній філософії науки розв’язання 

проблеми смислу представлене в різноманітних її підходах та концепціях як 

результат намірів подолати важливі методологічні проблеми науки. 

Методологи також відносять до сучасної філософії науки підходи, що 

ґрунтуються на принципах конвенціоналізму, наголошують потужні 

методологічні можливості сучасного конструктивізму. Крім того, до сучасної 

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 
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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. Отже, 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. Показано, що в сучасній 

філософії науки концептуалізований епістемологічний, логічний, лінгвістичний 

виміри смислу. Виокремлений комунікативний вимір смислу як такий, що істотно 

впливає на процес смислопошуку в нелінійних дослідницьких ситуаціях. 

У підрозділі 2.2 «Комунікативний вимір смислу» досліджений 

комунікативний вимір смислу, який найбільшою мірою представляє 

постнекласичний погляд на смислопошук в процесі наукового обговорення. 

Проаналізоване поняття комунікації. Наголошено, що основні підходи визначення 

того, що є комунікація, ґрунтуються на визначенні сфер, де комунікативна 

діяльність проявляється. Тому зазвичай виокремлюють соціальну комунікацію 

(здійснюється передача інформації в процесі соціальної діяльності людини), 

біологічну комунікацію (передача інформації в світі живого), комунікацію в сфері 

техніко-технологічній тощо. В сучасних дослідженнях наголошується діалогічний 

характер комунікації та її дискурсивно-консенсусний характер. 

Методологічно означені можливості комунікативного виміру смислу в 

проясненні складних дослідницьких ситуацій. Він виявляє себе в тих впливах на 

процес дослідження, які пов’язані з пошуками смислу в процесі 

міждисциплінарного спілкування, в трансдисциплінарних ситуаціях, взагалі в 

комунікації науковців, коли смисл не прояснений. Саме в процесі такої 

комунікації виявляється методологічний вплив смислопошуку на процес 

дослідження. Смисл шукається в процесі комунікації і смисл постає в процесі 

такої комунікації. Отже, 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 смислу розкривається через зв’язок смислу та 

розуміння. Проблема смислу, що має різні виміри, зачіпає питання про 

можливість розуміння. Пошук смислу 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. 

У третьому розділі дисертаційного дослідження «Постнекласична наука 

в контексті проблеми смислу» показано, що смисл в постнекласичному 

науковому дослідженні постає саме в процесі наукової комунікації, яка націлена 

на вирішення методологічних проблем, що виникають в процесі пошуку 
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порозуміння. Тобто, представлена постнекласична картина пошуку смислу в 

сучасному науковому дослідженні. 

Прояснено особливості постнекласичних дослідницьких ситуацій в науці. В 

дисертаційній роботі сучасна наука розглядається в тих її виявах, що відрізняють 

постнекласичний тип раціональності, тому беруться до уваги саме ті 

гносеологічні та методологічні ознаки, які є особливостями постнекласичного 

наукового дослідження. З'ясовується, яким чином комунікативний вимір смислу 

виявляє свої можливості в сучасних наукових дослідженнях. Також аналізуються 

такі поняття, як постнекласична наука, полідисциплінарність, 

міждисциплінарність, трансдисциплінарність. Особлива увага приділена 

принципам та поняттям синергетики як методології розуміння поведінки 

складних об’єктів, що здатні до самоорганізації. Наголошений комунікативний 

контекст смислопошуку в нелінійних наукових дослідженнях. З'ясовано та 

проаналізовано аксіологічні, зокрема етичні виміри смислу як такі, що 

відрізняють смислопошук в постнекласичній науці. 

У підрозділі 3.1 «Особливості дослідницької ситуації в сучасній науці» 
аналізуються особливості постнекласичних дослідницьких ситуацій в сучасній 

науці. Ознакою постнекласичної науки є специфічний тип об'єктів. Ними є 

складні людиномірні системи, що здатні до самоорганізації. Тому виникла 

потреба відповідних методологічних засобів їх дослідження. Вони ґрунтуються на 

принципах синергетики, яка здатна представити розвиток складних систем як 

нелінійний, як їх самоорганізацію. Отже, нові методологічні підходи також 

характеризують особливості постнекласичного наукового дослідження. 

Постнекласична наука, досліджуючи складні системи, які здатні до 

самоорганізації, 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. Відповідно, виникнення міждисциплінарних та трансдисциплінарних 

галузей також є особливістю постнекласичних дослідницьких ситуацій. Отже, 

сучасна дослідницька ситуація розглядається саме як постнекласична. 

Методологія синергетики як основа міждисциплінарного дослідження 

смислу, дозволяє концептуалізувати спектр його визначень комплексним чином. 

Коли поведінка відкритої системи стає неоднозначною, хаотичною (мова йде про 

динамічний хаос), то в точці біфуркації виникають нові структури шляхом 

самоорганізації системи. Отже, синергетичний підхід, є продуктивним при 

дослідженні проблеми виникнення нового смислу. Самозародження смислу 

можна пов'язати з виникненням певного роду інформаційного середовища, яке 

робить можливою кооперативну діяльність – наукове обговорення. Отже, в 

постнекласичній науці дослідження набуває характеру міждисциплінарності та 

трансдисциплінарності, в контексті яких смисл постає як багатовимірна складна 

система.  

У підрозділі 3.2 «Виміри смислу як засоби прояснення складних 

дослідницьких ситуацій» показано, що в постнекласичній дослідницькій ситуації 
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поєднуються дві процедури: процес коли смисл постає та визначення умов 

комунікації дослідників. Окреслюються 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 виявляє те, 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 обговореннях. 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 й 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. 

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 

самоорганізується, проходячи в процесі наукового обговорення своєрідні точки 

біфуркації, за якими запропонована точка зору або приймається, або відкидається. 

Особливістю комунікації учених в постнекласичній дослідницькій ситуації, 

слід наголосити нелінійність як ознаку процесу постання смислу. В пізнанні 

складних систем пропозиції визначень смислу, що зроблені 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 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 науковому 
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обговоренні. 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 в межах наукової спільноти. 

 

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 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. 
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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 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 
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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 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 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. 
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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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АНОТАЦІЯ 

Сторожук А.П. Філософсько-методологічні виміри смислу в 

постнекласичних дослідженнях. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за 

спеціальністю 09.00.09 – філософія науки. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. 

Дисертаційне дослідження присвячене філософському аналізу проблеми 

смислопошуку в процесі наукової комунікації в межах постнекласичних 

досліджень. Процес віднайдення смислу в міждисциплінарних та 

трансдисциплінарних дослідженнях вивчений з концептуальних позицій 

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

самоорганізації в процесі комунікації учених. Показано, що в постнекласичній 

дослідницькій ситуації самоорганізація смислу в процесі комунікації учених 

збігається з формуванням умов такої комунікації і відповідно відбувається 
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протягом наукового обговорення. Смисл постає та водночас прояснюється й 

відкривається. 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. З'ясовано, 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. 

Ключові слова: смисл, смислопошук, синергетика, самоорганізація, 

постнекласична раціональність. 

 

АННОТАЦИЯ 

Сторожук А.П. Философско-методологические измерения смысла в 

постнеклассических исследованиях. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.09 – философия науки. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 

Украины. – Киев, 2015. 

Диссертационное исследование посвящено философскому анализу проблемы 

смыслопоиска в процессе научной коммуникации в рамках постнеклассических 

исследований. Процесс нахождения смысла в междисциплинарных и 

трансдисциплинарных исследованиях изучен с концептуальных позиций 

синергетики, что позволило представить смысл как такой как возникающий путем 

самоорганизации в процессе коммуникации ученых. Синергетика позволяет 

увидеть проблему смысла в новой перспективе: междисциплинарная 

коммуникация одновременно является процессом возникновения, порождения 

смысла. Показано, что в постнеклассической исследовательской ситуации 

самоорганизация смысла в процессе коммуникации ученых совпадает с 

формированием условий такой коммуникации и соответственно происходит в 

течение научного обсуждения. Смысл возникает и одновременно открывается. 

Обнаружено, что самоорганизация смысла в процессе междисциплинарного и 

трансдисциплинарного общения ученых основывается на единстве 

коммуникативного и аксиологического измерений смысла, которое определяет 

особенности форм такой коммуникации: во-первых, ситуативность и 

вариативность определения смысла как поиск каждого раза нового ответа из 

спектра возможных; во-вторых, языковую и терминологическую 

несоизмеримость, которая требует для прояснения смысла усвоения 

соответствующих языков ‒ как в смысле иностранных языков, так и 

терминологической лексики различных наук; в-третьих, нелинейность процесса 

возникновения смысла. 

Углубленное понимание теоретико-методологических основ изучения 

проблемы смысла в классической и современной философии науки как 

исследования его на основе комплекса философских традиций и концептуальных 

подходов гуманитарных наук. Согласно основы понимания смысла как 
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многомерного объекта укоренившие в разнообразии теоретико-методологических 

картин смысла, сформированные в пределах и на основе феноменологии, 

герменевтического варианта понимания смысла, коммуникативного подхода, 

структуралистских подходов, посмодернистського понимание смысла. 

Анализ понимания смысла как полидисциплинарного предмета изучения 

многих гуманитарных наук, направлений и школ классической и современной 

философии науки позволил выявить наработанный ими мощный 

методологический инструментарий исследования смысла. Отсутствие общего его 

понимания является результатом использования различных подходов и 

концептуальных позиций, которые не совпадают. Поэтому постнеклассический 

взгляд на смысл предполагает проектирование теоретической картины, которая 

представляет смысл как сложный системный объект. Показано, что 

междисциплинарное и трансдисциплинарное общение становится основой для 

разработки различных концепций и точек зрения, столкновение которых создает 

условия для возникновения смысла как приемлемой совместной научной позиции. 

Ключевые слова: смысл, смыслопоиск, синергетика, самоорганизация, 

постнеклассическая рациональность. 
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