
ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію ІЛЬЇНОІ Галини 
Володимирівни «“Візуальне мислення” в історико- 
філософській ретроспективі», представлену на здобуття 
наукового ступеня доктора філософських наук за 
спеціальністю 09.00.05 -  історія філософії

Дедалі активніше запровадження новітніх інформаційних 

технологій у всі сфери життя й діяльності людини призводить не лише 

до зміни способів взаємодії людини і техніки, а й до глибокої 

трансформації способів мислення, відчуття, спілкування та 

самоідентифікації, значення якої ми, мабуть, осягнемо тільки тоді, коли 

виросте покоління, що навчилося користуватися ґаджетами раніше, ніж 

читати, а іноді й говорити. Провідну роль у цих процесах відіграє 

візуально орієнтована культура, яка приходить на зміну традиційній вже 

вербальній культурі, що неминуче порушує питання: за допомогою яких 

критеріїв оцінювати подібні трансформації, зокрема чи можна вважати 

цю культуру чимось зовсім новим і небаченим? Відповідь на такі 

питання пропонує дослідження Г.В. Ільїної, яке здійснює історико- 

філософський аналіз візуальної проблематики у європейській філософії 

починаючи з доби Античності і закінчуючи популярними сьогодні 

ідеями «образної гіперреальності» (Ж. Бодріяр), «видимості» й 

«очевидності» (Е. Гусерль і М. Мерло-Понті), «погляду наглядача» 

(М. Фуко), візуальної семіотики та комунікації (У. Еко) тощо. З огляду 

на це, є всі підстави констатувати, що дисертаційне дослідження 

Г.В. Ільїної присвячене цілком актуальній як з погляду попередніх 

досліджень, так і з погляду перспектив розвитку історії філософії темі, і 

націлене на розв’язання назрілих та визначальних для цієї галузі 

проблем.

і
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка
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Історико-філософська ретроспектива, запропонована

дисертанткою, переконливо засвідчує, що філософська діяльність -  

такою, якою вона постає в античну добу, включає два полюси -  

вербальний та візуальний, відтак вся історія філософського мислення 

може бути розглянута також і як «історія візій», а в історії філософії 

можна виділити філософські течії та періоди, в яких домінують 

«логологічні» або ж, навпаки, «відеологічні» підходи. Продуктивність 

підходу дисертантки засвідчують коректно сформульована і 

обґрунтована тема дослідження, а також перспективні у дослідницькому 

плані його мета й завдання. Новим для історії філософії є застосування в 

дисертації принципу ретроспекції для історико-філософської 

реконструкції ролі візуального сприйняття в філософії. Обрана на 

основі вказаних підходів стратегія дослідження та відповідна їй 

структура надають дисертації Г.В. Ільїної логічно-продуманого й 

послідовного характеру.

Засади власного дослідження дисертантка окреслює у Розілі 1 

«Теоретико-методологічні та лексикографічні засади дослідження 

візуального мислення». Важливою особливістю підходу дисертантки, 

обґрунтованого у цьому розділі, є увага до філософської лексики, 

зокрема виокремлення «візуальних» понять -  таких як «бачення», 

«погляд», «споглядання» та інших, що входять «до лексикону сучасної 

філософії, зосередженої на дослідженнях історичних і культурних 

технік і технологій зору та їх впливу на людину» (с. 63). Окремої уваги 

в цьому контексті заслуговує акцент Г.В. Ільїної на формуванні 

українського словника «візуальної» лексики, до якого вона підходить 

використовуючи методику вимоги застосування словникових джерел, 

розроблену Т.П. Кононенком. Цей підхід передбачає аналіз 

«особливостей вживання візуальної термінології, який надалі становить 

основу історико-філософської лексикографії і доповнюється
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компаративним аналізом. Він подається у контексті співвіднесення 

українських термінів з такими ж у вже проведених раніше 

лексикографічних та доксографічних історико-філософських 

дослідженнях в сучасних англосаксонських розвідках (зокрема на 

основі робі Б. Сендівела, М. Джея та ін.)» (с. 64-65). Зокрема, вказуючи 

на те, що українська мова багата візуальними термінами, авторка 

співвідносить їх з існуючими «візуальними» дискурсами, що дає змогу 

розглянути поняття, пов’язані із зоровим сприйняттям, як буквально, 

так і метафорично.

Важливим складником дослідження, розкритим у Розділі 2 

«Проблематика візуальних метафор у трансформаціях 

філософського знання», є акцент на ролі метафоричного способу 

мислення як необхідної умови філософування, важливої саме для 

«візуальної» проблематики. У розділі виокремлюються функції 

метафор, «які дають можливість пов’язати мислення з чуттєвим 

досвідом» і беруть активну участь у формуванні філософських систем 

(с. 95), зокрема дисертантка розрізняє їх ідіоматичну, стилістичну, 

евристичну функції. До аналізу проблеми «візуальності» застосована 

теорія «концептуальних метафор» Дж. Лейкофа і М. Джонсона, у межах 

якої метафори розглядаються як засади концептуального мислення, що 

дають змогу виражати абстрактні поняття через конкретні чуттєві дані 

досвіду. Дисертантка доходить висновку, що метафори є тим 

інструментом мислення, який уможливлює осягнення світу в цілому: у 

своїй нескінченній складності він «продовжує залишатись неосяжним, 

але, завдяки створеним нашим мисленням концептуальним метафорам, 

стає більш доступним для суб’єктивних інтерпретацій. Оскільки 

метафори відіграють важливу роль у процесі філософування, то 

дослідження окулярних метафор є важливим кроком до розуміння 

ґенези візуального мислення в історії філософії» (с. 104-105). Серед
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візуальних метафор виокремлюються «пікторальні» метафори,’ які 

пов’язані із зображеннями, та «окулярні» метафори, які візуалізують в 

уяві мовні поняття. До ключових окулярних метафор, що аналізуються в 

дисертації, належать метафора зорового «споглядання», метафора 

«сліпоти», метафора «світла», метафора «дзеркала».

У Розділах 3-5 дисертантка здійснює реконструкцію «візуальної» 

проблематики в історії західної філософії від Античності до сучасності. 

Варто зазначити, що детальні аналізи цих трьох розділів демонструють 

ефективність обраних Г.В. Ільїною підходів, завдяки яким їй вдалося 

розкрити значення цієї проблематики в західній філософській традиції, 

що зазвичай сприймається як традиція дискурсивна і суто вербальна.

Підсумовуючи, загальну оцінку роботи можна сформулювати

наступним чином: в дисертації Г.В. Ільїної отримані нові, науково

обґрунтовані результати в галузі історії філософії, які в сукупності

розв’язують проблему місця і ролі «візуального мислення» в історії

західної філософії на основі реконструкції засад візуального мислення,

співвідношення візуального та вербального в філософії та конкретних

конфігурацій візуального в окремі періоди історії західної філософії.

Г.В. Ільїна запропонувала переконливі підходи до розв’язання цієї

проблеми шляхом аналізу «візуальної» лексики та «візуальних

метафор» у філософському дискурсі. У межах цих підходів дисертантка

зуміла досягнути результатів, які містяться у «Висновках» дисертації і

новизна яких не викликає заперечень, зокрема обґрунтувати, що «в

історико-філософській ретроспективі візуальне мислення може

розглядатися 1) як тип мислення, в яке залучений зоровий процес (якщо

традиційно філософами вважалося, що мислення пов’язане із мовою,

воно ґрунтується на Логосі, слові, то візуальне мислення насамперед є

мисленням за допомогою зображень); 2) як мислення із залученням

візуальної уяви, часто -  шляхом використання образів або метафор»4
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(c. 332-333), що своєю чергою передбачає «розрізнення візуальної та 

вербальної видів рефлексії, де вербальна існує в мові, тоді як візуальна 

ґрунтується на формуванні в уяві візуальних образів» (с. 333). Згадані 

результати відкривають нові перспективи для подальших досліджень і у 

своїй сукупності повинні вважатись внеском Г.В. Ільїної в історію 

філософії як наукову дисципліну. Положення та результати 

дисертаційного дослідження можуть служити основою та стимулом для 

подальших досліджень і можуть бути використані в навчальних курсах з 

історії філософії.

Разом з цим, дисертантці варто адресувати наступні зауваження:

1. Дисертантка починає розгляд теоретико-методологічних засад 

свого дослідження з констатації: «Кожна епоха має власний «скопічний 

режим» або «спосіб бачення» -  вона продукує свої візуальні образи і 

методи їх інтерпретації. Проте саме сьогодні зростання візуальних форм 

ретрансляції інформації (порівняно з попередніми епохами) виокремлює 

візуальність як специфічне поле наукового дослідження» (с. 28 

дисертації), яка стала відправним пунктом подальшої реконструкції 

«візуальної» проблематики в історії філософії. При цьому поза межами 

розгляду залишається запитання: завдяки чому відбуваються зміни 

«скопічного режиму» чи «способу бачення» від епохи до епохи? 

Йдеться про внутрішній розвиток філософії, у межах якого змінюється 

роль візуального, чи про загальнокультурні трансформації, які 

концептуалізує філософія? Зокрема, якщо йдеться про сучасну добу, то 

до появи visual studies спричинило лише «зростання візуальних форм 

ретрансляції інформації», чи до цього вела також вся історія західного 

мистецтва ХІХ-ХХ ст., упродовж якої останнє змінює форми 

художнього сприйняття та відкриває такі нові для себе явища як східне 

мистецтво, мистецтво первісних народів, наївне мистецтво, art brut 

тощо?
5

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/


2. Історико-філософська ретроспектива, запропонована в 

дисертації, спирається на схему, в певному сенсі зручну для нинішньої 

постмодерністської критики, яка зазвичай позиціонує себе як 

ексклюзивна критика усієї попередньої філософії. Так, у Розділі 4 ми 

бачимо аналіз картезіанського перспективізму (підр. 4.1), «Опозицію 

«етрігіо» і «ratio» в окуляроцентризмі епохи Просвітництва» (підр. 4.2), 

де представниками останнього є Ляйбніц, Барклі та Лок, а також 

«Трансценденталізацію «visio» в концептах німецької класичної 

філософії» (підр. 4.3), де аналізуються Кант і Фіхте. Водночас критика 

картезіанського перспективізму й альтернативне просвітницькому 

розуміння світла, запропоновані німецьким романтизмом (зокрема 

Новалісом у «Апології темряви») та Ґьоте залишились поза межами 

дослідження.

3. Можна погодитись з аналізом понять theoria і theoros 

дисертанткою у підрозділі 2.2, зокрема з її висновком, що античний 

«глядач-теоретик виконує водночас споглядальну і дискурсивну 

функцію» (с. 123), а також, що «можливо, саме останнє значення 

ближче до сучасного розуміння «теорії» -  завдання теоретиків тепер 

скласти систему суджень для того, щоб систематизувати знання, 

осягнути світ і викласти свою концепцію в певній послідовній системі 

обґрунтованих міркувань» (124), однак дисертантка не проблематизує 

важливий для теми дисертації розрив споглядальної та дискурсивної 

функцій в подальшій історії західної філософії, на якому наголошує, 

зокрема, ГГєр Адо у своїй книзі «Що таке антична філософія?», і 

завдяки якому філософія вже починаючи з доби Середньовіччя зводить 

себе передусім до дискурсивної функції.

4. У підр. 1.3 «Словник категорій і термінів філософської лексики»,

переходячи до аналізу української «візуальної» лексики, дисертантка

наголошує: «важливо, як в українській мові розвиватиметься свій
б
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візуальний словник -  як будемо визначати, куди дивимося, що бачимо і 

за допомогою чого споглядаємо? Як класифікувати ці поняття, які 

взаємозв’язки та ієрархії між ними визначити? Як ця традиція 

вписується у класичний історико-філософський контекст?» (с. 76-77). 

На мою думку тут варто уточнити, про який візуальний словник 

української мови йдеться? Якщо йдеться про словник природної 

української мови, то він цілком сформований і кодифікований тими 

словниковими виданнями, до яких далі звертається дисертантка і які 

складені на основі буденного та літературного слововжитку. Якщо ж 

йдеться про словник філософської термінології, то чи не варто 

здійснювати його аналіз на основі філософського слововжитку в 

українських оригінальних філософських текстах (наприклад текстах 

Григорія Сковороди, одним із засадничих розрізнень якого є 

розрізнення видимого і невидимого світів) і/чи в тих перекладах 

філософських текстів українською мовою, де розглядається «візуальна» 

проблематика?

Висловлені зауваження не зменшують цінності роботи Г.В. Ільїної і 

є швидше приводом для дискусії, яка без сумнівів стимулюватиме 

подальшу роботу в розробленому нею напрямі наукового дослідження. 

В цілому висновки, зроблені Г.В. Ільїною в дисертації є обґрунтованими 

і заперечень не викликають.

Автореферат дисертації відповідає п. 13 Постанови Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 «Про затвердження 

Порядку присудження наукових ступенів», положення і результати 

дисертації повного мірою відбиті в публікаціях.

Дисертаційне дослідження Г.В. Ільїної «“Візуальне мислення” в

історико-філософській ретроспективі» є самостійним, зрілим науковим

дослідженням, виконаним на високому професійному рівні. Дисертація

повністю відповідає вимогам пунктів 10, 12, 13 “Порядку присудження7
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наукових ступенів (зі змінами)”, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567, які висуваються до 

докторських дисертацій, а її авторка заслуговує на присудження їй 

наукового ступеня доктора філософських наук зі спеціальності 09.00.05 

-  історія філософії.

ЙОСИПЕНКО Сергій Львович 
д .ф іло с .н ., С.Н.С.,
заступник директора з наукової роботи, 
завідувач відділу історії філософії України 
Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

ВХІД. № У 7 2 2
Від ‘ М  '  " 1 о / і У

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного ун іверетеп  

імені Тараса Шевченка
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ВІДГУК

офіційного опонента, доктора філософських наук, 
професора Чолач Тетяни Вікторівни 

на дисертацію Ільїної Галини Володимирівни 
«“Візуальне мислення” в історико-філософській ретроспективі», 

поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за

Розвиток науки в інформаційну добу, в умовах динамічних трансформацій 

суспільства все частіше зумовлює недостатність здійснення опису та 

інтерпретації предметів наукового дослідження в межах традиційних 

методологій. Відбувається пошук нових актуальних тем та дослідницьких 

методологій, які б відображали основні проблеми та виклики сучасної епохи. В 

руслі таких розвідок виконана дисертаційна робота Г. В. Ільїної «“Візуальне 

мислення” в історико-філософській ретроспективі».

Актуальність теми, яку досліджує дисертантка, зумовлена візуалізацією 

культури та розростанням феномену візуального в глобальному вимірі. 

Візуальні практики сьогодення постійно розширюють способи власного впливу 

на людство. Сучасна візуальна культура набуває глобального виміру та 

відображається в соціальній, технологічній, професійній життєдіяльності 

людини. Це формує запит на історико-філософське дослідження феномену 

візуального. І якщо його виникнення найчастіше пов’язується з 

інформаційними перетвореннями соціуму кінця XX -  XXI століття, то 

здійснене дисертанткою ретроспективне дослідження вказує на джерела та 

формування цього процесу в європейській культурі мислення з часів її 

зародження.

Аналіз витоків та становлення «візуального мислення» здійснюється 

дисертанткою на основі «ретроспективного принципу», що засвідчує 

актуальність візуального, відображене у візуальних студіях, які констатують 

«візуальний поворот» сучасної філософії. Власне дослідження дисертантка 

зосереджує на ґенезі культури мислення, яка зумовила інтерес до зростання

спеціальністю 09.00.05 -  історія філософії

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка

і
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цього феномену. Еволюція візуального мислення в дисертації проводиться в 

контексті дослідження основних доробків мислителів Античності, Середніх 

віків, Модерну, Просвітництва, XX століття, у перспективі сучасності.

Заява сучасних дослідників щодо «візуального повороту» філософії (який 

конкретизується у концепціях «пікторіального» та «іконічного» поворотів) 

відкриває нову перспективу погляду на розвиток філософського знання. У 

дисертації аналізується проблема «логологічних» та «відеологічних» теоретико- 

пізнавальних позицій, а відтак «зміна лінгвістичних філософських досліджень, 

формування проблематики взаємодії «вербального» та «візуального», 

«культури слів» та «культури образів». В одні періоди та в різних концепціях 

домінуючими виступають «логологічні» позиції, в інші епохи виникає 

«відеологічна» філософська диспозиція» (с. 90). Відтак, у дисертації послідовно 

розгортається історико-філософська постановка проблеми візуального, яка 

формувалася в протиставленні до лінгвістичних філософських дискурсів.

У першому розділі дисертації авторка досить детально аналізує 

становлення проблеми «візуального мислення» в останні півстоліття, розглядає 

становлення візуальних студій, розвиток концептів візуальної грамотності, 

концепцію «візуального повороту», визначає провідних дослідників сучасної 

візуалістики. У підрозділі 1.3. «Словник категорій і термінів філософської 

лексики візуалістики» аналізуються змісти основних категорій, які 

характеризують європейський «окулярцентризм». Слід відзначити активне 

звернення дисертантки до британських доробків в сфері дослідження 

понятійного апарату візуалістики, а також досить широке епістемологічне 

застосування цього словника, що дає дисертантці змогу дійти до висновку: 

«Візуальні лексикони звертають увагу на безпосередні зв’язки між словами, що 

описують візуальні процеси, та епістемологічними, онтологічними, 

культурологічними, семантичними аспектами когнітивної діяльності. Візуальні 

студії включають в поле аналізу терміни, які не пов’язані безпосередньо із 

візуальним сприйняттям, проте в асоціативному ряду відповідають візуальному 

контексту і незамінні у візуальному дискурсі філософії. Візуальні дослідження2
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включають широкий ряд філософської лексики, невід’ємної від класичної 

філософської традиції, -  «теорія», «око розуму», «світло розуму», «осяяння», 

«горизонт розуміння», «очевидність», «перспектива» тощо» (с. 91). Також 

особливої уваги заслуговує проведений аналіз української окулярної лексики.

Другий розділ дисертації розширює лексичну складову дослідження, 

розглядаючи візуальні метафори філософії. Аргументується думка про те, що 

метафори виступають не тільки «мовним тропом», а виконують концептуальну 

функцію у процесі мислення (підрозділ 2.1.). Практичне втілення цієї ідеї 

міститься в авторському аналізі концептуальних філософських метафор 

(споглядання, сліпоти, дзеркала, світла). Слід відзначити, що аналіз 

методологічно обґрунтований і здійснений на основі когнітивного підходу до 

метафор. Опираючись на теорію концептуальних метафор, авторка переконує: 

«У межах цієї теорії можна концептуалізувати філософські метафори, які 

пов’язують мисленнєві та пізнавальні процеси з візуальними поняттями. У 

цьому контексті формується загальна концептуальна метафора «мислити 

означає бачити», «концептуальні домени» якої об’єднують поняття, пов’язані з 

мисленням, філософуванням, розумом і свідомістю, з одного боку, та 

окулярними поняттями -  з іншого» (с. 149).

Третій розділ дисертаційного дослідження показує наявність сучасних 

витоків візуального мислення у філософських дослідженнях візуальної 

перцепції. Як показано в роботі, «в історико-філософській ретроспективі 

контексти цієї теми були найрізноманітнішими: зір як основне чуття 

розглядався з точки зору метафізики, теорії пізнання, оптики (яку дехто з 

дослідників називає «візуальною епістемологією» від Античності до Модерну), 

культури, моралі та політики» (с. 160). У контексті аналізу культури мислення 

Античності заслуговує уваги аналіз зору як «благородного чуття», що показує 

вагомість цього поняття вже для ранніх мислителів. Водночас авторка 

відзначає, що візуальне сприйняття в добу Античності відокремлюється від 

мислення -  формується скептицизм стосовно даних органів чуттів, на основі 

якого відбувається відокремлення чуттєвого сприйняття від дискурсивної
з
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раціональності (с. 157). Ця позиції домінує в філософських дослідженнях 

візуального сприйняття й долається аж у візуальних дослідженнях XX століття. 

Водночас, таке відокремлення не позбавляє філософію її окулярцентричної 

складової -  вона проявляється, зокрема, в окулярних термінах філософії. В 

ґенезі культури мислення це знаходить відображення в актуальності наукових 

та естетичних розвідок як візуального сприйняття, так і його об’єктів. У 

середньовічній візуалістиці вони знаходять вираз у понятті «світла», яке 

досліджується дисертанткою крізь призму розрізнення двох його різновидів -  

Іихта lumen, тобто світла, яке людина може сприймати, і Божественного світла 

(підрозділ 3.3. дисертаційного дослідження).

Продовження розгляду ґенези культури мислення в контексті візуалістики 

здійснюється у четвертому розділі, в якому візуальне розглядається в контексті 

появи наукової раціональності у добу Модерну. Тут слід відзначити детальне 

дослідження «скопічного режиму» модерної доби -  картезіанського 

перспективізму -  та його витоків. Дисертантка виокремлює чотири ключові 

джерела, з яких випливає цей візуальний порядок, а саме: «відкриття 

перспективи в живопису Ренесансу; досягнення у сфері оптики, зокрема 

винайдення Й. Кеплером сучасної теорії зору разом з активним використанням 

телескопів, мікроскопів, камери-обскури, які розширили технічні можливості 

людського ока; винайдення тривимірного геометричного простору в 

математиці; розробка наукового методу у філософії. Ці поворотні моменти в 

історії стали передумовою для становлення суб’єкт-об’єктної парадигми 

мислення, основи сучасної наукової раціональності, сформувавши візуальний 

порядок, центром якого є спостерігач -  дослідник, який за допомогою розуму 

шукає істину, відтепер -  пізнавану» (с. 207-208), - відзначає Г. В, Ільїна.

П ’ятий розділ дисертації аналізує сучасний стан розробки проблеми 

візуального. Особливого значення набуває зміна акцентів у філософських 

дослідженнях з досліджень зору до досліджень «погляду», який став важливим 

у філософії М. Мерло-Понті, Ж.-П. Сартра, Ж. Лакана. На основі його аналізу 

дисертантка відокремлює два напрями розвитку проблеми візуального у XX4
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столітті: «Початково вона зростає з досліджень тілесності та приводить до 

відокремлення ока і погляду, тіла і сприйняття. Проте у процесі власного розвитку 

вона здобуває соціологічного контексту, завдяки чому зір і погляд в принципі 

починають розглядатися як соціально зумовлені, культурно визначені та 

незалежні від індивіда. Соціокультурний аспект проблеми «погляду» знаходить 

особливого виразу в англо-американських дослідженнях, де акцент з питання 

«мене бачать» переноситься на питання «хто дивиться?». Так виникають концепти 

«чоловічого погляду», «колоніального погляду», «погляду філософа» тощо. Разом 

із тим з проблеми «погляду» виникає тема техніки споглядання -  поява нових 

«технік» погляду, які постали в «добу механічного відтворення» (В. Беньямін). Це 

приводить мислителів до питання про «візуальний порядок» кожної доби, який 

формує спосіб сприйняття та мислення індивіда під впливом культурних, 

соціальних, технічних особливостей його епохи. Тема «погляду» приводить 

мислителів до ідеї, що зір зрештою не залежить від індивіда -  він залежить від 

візуальної культури середовища, в якому він перебуває. Відокремлення ока від 

погляду створює передумови для формування ідеї візуального мислення: 

виявляється, що те, що людина бачить, залежить не від самої людини, а від того 

культурного контексту, з яким узгоджується її розуміння побаченого. Отже, через 

відкриття соціокультурної зумовленості погляду теорії зору переходять від 

проблеми візуальногосприйняття до візуального мислення» (с. 291-292).

Важливе значення має здійснений у дисертації аналіз сучасного погляду на 

проблему візуального мислення, який проводиться у контексті протиставлення 

«Логосу» та «образу». «Логологічні історико-філософські наративи, -  

відзначається у роботі, -  не включають перцептивний досвід у мисленнєві 

процеси, чітко розділяючи чуттєвий світ (сферу сприйняття) та умоглядний світ 

(сферу раціональності). Вони слідують сформованій у філософії традиції 

розглядати перцепцію як «нижчу» здатність порівняно з мисленням, вважають 

дані органів чуттів менш достовірним джерелом знань, ніж висновки на основі 

ratio (розуму). Крім того, поняттям та ідеям надається більш вагоме місце в 

філософських концепціях, порівняно з чуттями та враженнями» (с. 307). На5

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/


противагу такій мовно-орієнтованій позиції, наводяться аргументи на користь 

відеологічних позицій. «Разом із тим, нове знання не обов’язково формується 

на основі вербального мислення, так само як і не обов’язково воно виникає з 

«правильного» мислення. З цього факту і випливає, що складовою процесів 

мислення є візуальне мислення. Як елемент загального процессу мислення, 

візуальне мислення також пронизує весь досвід мисленнєвої активності людини 

-  від повсякденного до абстрактного» (с. 312), -  стверджується у дисертації. У 

підрозділі 5.3. роз’яснюються відеологічні підходи до проблеми візуального 

мислення, які й аргументують дану позицію.

Попри безумовну теоретичну значущість дисертаційної роботи 

Г. В. Ільїної, слід висловити ряд позицій, які вимагають уточнень.

По-перше, в інформаційну епоху виникає і формується ряд соціальних 

практик, які безпосередньо пов’язані з візуальним досвідом людини -  реклама, 

Інтернет, кіно, телебачення, відеоігри, віртуальна реальність тощо. Вони 

активно аналізуються сучасними дослідниками (наприклад, Ж. Дельозом, 

Ж. Бодрійяром, С. Жижеком). Доцільно було б провести їх аналіз та розкрити 

змісти філософських способів інтерпретації та розгляду подібних культурних 

феноменів.

По-друге, окрім «візуального мислення» сьогодні виокремлюються й інші 

форми мислення -  технологічне, економічне, синергетичне, педагогічне тощо. 

Доцільно було б визначити, яка роль «візуального мислення» поряд із 

зазначеними різновидами мисленням.

По-третє, у роботі визначені такі концепти, як «візуальна грамотність», 

«візуальний інтелект» та встановлена ієрархія між ними. Евристичний 

потенціал міг би бути окремим дослідження цих концептів, оскільки вони 

змістовно стоять в одному ряду з поняттям «візуальне мислення», і їх 

детальний аналіз створив ґрунтовний практичний результат.

По-четверте, проблема зору та візуального сприйняття досить активно 

обговорюється в естетиці, психології, аналітичній філософії -  про це вказано у

б
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дисертації, але не так ґрунтовно. На наш погляд, можна було б приділити 

більше уваги цим напрямкам.

Разом з тим, висловлені критичні зауваження стосовно вказаних положень 

не позначаються на позитивній оцінці докторської дисертації Ільїної Галини 

Володимирівни «“Візуальне мислення” в історико-філософській 

ретроспективі». Дослідження Ільїної Г. В. є самостійною розвідкою, воно 

відповідає спеціальності 09.00.05 -  історія філософії, за якою воно подане до 

захисту. Основні положення дисертаційного дослідження відображені у 

публікаціях дисертантки. Автореферат дисертації Ільїної Г. В. відображає 

зміст дисертації. Автореферат відповідає п. 13 Постанови Кабінету Міністрів 

України від 24 липня 2013 р. № 567 «Порядку присудження наукових ступенів 

(зі змінами)».

Дисертаційне дослідження Ільїної Галини Володимирівни «’’Візуальне 

мислення” в історико-філософській ретроспективі» відповідає вимогам пунктів 

10, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів (зі змінами)», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567, які висуваються до докторських дисертацій, а його авторка заслуговує 

на присудження наукового ступеня доктора філософських наук за 

спеціальністю 09.00.05 -  історія філософії.

Офіційний опонент

доктор філософських наук, професор,

завідувач кафедри філософії та політології
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