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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Урахування сучасної культурної 

ситуації призводить до пошуку шляхів оновлення стосунку науки і мистецтва, 

наукового і художнього пізнання, реінтерпретації принципу їхньої 

доповнюваності. Цей процес відзначається взаємозбагаченням новим досвідом, 

новими експериментами (в тому числі й художніми), новими завданнями і 

спробами розширення інституціонального досвіду. Проблематика стосунку 

науки і мистецтва в контексті нових технологій окреслює формування нових 

тенденцій і стратегій. Поява Science Art (наукового мистецтва) як результату 

взаємодії складних і різноманітних явищ є однією з таких.  

Спроби зіставлення наукового і художнього пізнання наявні у філософії з 

античних часів, коли проблема специфіки і взаємодії наукового і художнього 

пізнання стає предметом аналізу. До формування класичної науки ці два види 

пізнання розглядалися як органічні в розвитку, а з перетворенням науки на 

експериментально-математичне природознавство формується тенденція до 

їхнього розмежування чи навіть протиставлення. Розвиток німецької філософії 

романтизму актуалізував  проблематику зіставлення наукового і художнього 

пізнання. У філософії ХХ століття проблема співвідношення наукового та 

художнього пізнання аналізувалася у межах різних підходів і доволі 

суперечливо. Дослідження стосунку наукового і художнього пізнання 

обумовило звернення до класичних першоджерел (Аристотель, А.Бергсон, 

Леонардо да Вінчі, Г.Гадамер, М.Гайдеґер, Г.Геґель, Г.Ґете, Ф.Шелінг, Платон, 

А.Шопенгауер та ін.).  

Вплив науки на мистецтво відбувається саме через його пізнавальну 

складову, а зворотній вплив мистецтва на науку зумовлений наявністю 

естетичної складової у науковій діяльності. Про це свідчить використання цілої 

низки явно естетичних характеристик, критеріїв, принципів, які 

використовують учені в оцінці гіпотез, теорій, концепцій. Наприклад, краса і 

простота теорії, гармонія математичних формул, елегантність та витонченість 
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доведення тощо. І хоча для вченого естетичні критерії є додатковими, вони 

засновані на їхньому глибокому переконанні в красі світобудови. Прикладом 

такої впевненості є вчення і творчість Г.Ляйбніца, І.Ґете, П.Дірака, 

А.Ейнштейна, М.Планка, А.Пуанкаре, І.Пригожина та інших. 

Дискурс наукового і художнього пізнання фокусував увагу на їхньому 

протиставленні (як чуттєвого і раціонального, образного і логічного, ціннісно-

емоційного та пізнавально-теоретичного), на обґрунтуванні спільності рис 

наукового і художнього способів пізнання, а також – на урахуванні принципу 

їхньої доповнюваності. Як правило, взаємне доповнення наукового і 

художнього способів пізнання розумілося через взаємне доповнення логічного 

та образного мислення. Застосування Копенгагенської інтерпретації (принципу 

доповнюваності Н.Бора) до наукового і художнього способів пізнання 

відкриває можливість аналізу їхніх стосунків в межах некласичної науки. 

Урахування постнекласичного контексту розвитку науки призводить до 

реінтерпретації принципу доповнюваності. Усвідомлення впливу нових 

соціально-культурних  і художніх практик на перспективи розвитку науки 

спрямовує до аналізу комунікативного, трансдисциплінарного вимірів науки і 

мистецтва.  

Найбільшого значення в дослідженні форм систематизації та 

обґрунтування знання, раціональної реконструкції історичних систем наукового 

знання мають концепції А.Пуанкаре, Т.Куна, І.Лакатоса, М.Полані, 

П.Феєрабенда, Р.Рорті, які розглянуто в аспекті зіставлення і доповнення 

методологічного досвіду науки і мистецтва. Осмислення науки в соціально-

культурному контексті, як культурно-історичного феномену представлено 

роботами П.Гайденко, І.Касавіна, С.Кримського, В.Лекторського, О.Мамчур, 

Л.Мікешиної, В.Поруса, З.Сокулер, Л.Шашкової та ін. Дослідження 

постнекласичної парадигми науки, особливостей постнекласичного знання, 

постнекласичних практик представлені працями українських філософів науки, 

зокрема Л.Бевзенко, І.Добронравової, В.Кізіми, М.Марчука, Ю.Мєлкова, 

В.Рижка, Л.Сидоренко, В.Чуйка та ін. Проблематика трансдисциплінарності 
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сучасних досліджень та соціогуманітарної експертизи науково-технічних 

проектів представлена працями В.Аршинова, Є.Гребенщикова, Л.Киященко, 

О.Князєвої, М.Моїсєєва, Е.Морена, В.Стьопіна та ін. 

Наукове мистецтво, Science Art – це нова трансдисциплінарна сфера 

досліджень, у межах якої здійснюються спроби адаптувати методи 

природничих наук для створення науково-обгрунтованого мистецтва, а методи 

мистецтва – для формування нових наукових теорій. Саме на перетині науки та 

мистецтва виникають новації. Більшість дослідників схиляються розглядати 

наукове мистецтво як феномен сучасного синтезу науки і мистецтва.  

Представники даного напрямку використовують новітні технології та 

наукові засоби для створення художніх образів. Для наукового мистецтва 

характерний синтез методів та стратегій науки і мистецтва, це 

високотехнологічне мистецтво, яке формується на засадах актуальних наукових 

ідей і використовує технологічний інструментарій. До наукового мистецтва 

відносять такі форми, які активно використовують найсучасніші досягнення 

науки і технологій. Наукове мистецтво є трансдисциплінарною платформою 

взаємодії різних напрямків мистецтва і науки. Актуальність його пов'язана з 

тематичною конкретизацією основних ідей, що зародилися в результаті 

науково-технологічного прогресу. Трансдисицплінарний характер наукового 

мистецтва розглядають такі дослідники як Д.Булатов, С.Єрохін, Д.Каварга, 

А.Ваганов, Е.Фанайлова та ін.  

Інституалізація наукового мистецтва здійснюється у форматах 

спеціалізованих виставок, художньо-дослідницьких лабораторій і науково-

освітніх центрів, серед яких Американська організація співпраці мистецтва і 

науки, художньо-наукова дослідницька лабораторія «SymbioticA» при «Школі 

анатомії та біології людини» Університету Західної Австралії, Берлінська 

художня лабораторія, «Наукова галерея» (Дублін, Ірландія), міжнародна 

мережа «ArtScience Labs», а також центри наукового мистецтва «The Laboratory 

@ Harvard» у Гарварді та «Le Laboratoire» у Парижі, швейцарська програма 

«Художники в лабораторіях», нідерландський «Центр мистецтв та геноміки» 
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при Лейденському університеті та інші. У Росії існує кілька центрів наукового 

мистецтва, одним із найвідоміших є художньо-науковий центр 

«LABORATORIA Art & Science Space». 

Активізація процесу інституалізації наукового мистецтва фіксується 

зростанням  спеціалізованих фондів, лабораторій, дослідних центрів, діяльність 

яких спрямована на поглиблення і розширення стосунків науки і мистецтва (Art 

& Science Collaborations Inc. - ASCI). Організація активно залучає до співпраці 

художників, які використовують у своїй практиці найсучасніші досягнення 

науки і техніки, а також вчених, теоретиків мистецтва і кураторів, сфера 

інтересів яких розташована на межі мистецтва, науки і технологій (Френк 

Палая, Мері Міслер, Аніта Тачер, Пітер Терезакіс, Майкл вон Ачтрап, Майкл 

Хейден, Клайд Ліндс, Кевін Деніел, Меттью Тентері та ін.). 

Незважаючи на інтенсивний розвиток, сфера наукового мистецтва 

фактично залишається не дослідженою. Процес інтеграції науки і мистецтва 

передбачає адаптацію методів науки для створення науково обґрунтованого 

мистецтва, а методів мистецтва – для формування нових наукових теорій, які 

активно проявляють себе в межах трансдисциплінарної галузі наукового 

мистецтва. При цьому галузь наукового мистецтва активно інституалізується, 

забезпечуючи умови для плідної співпраці художників і вчених. В результаті 

складно відрізнити науково-технічне дослідження від мистецького проекту, що 

підтверджується критичним аналізом робіт таких художників-дослідників як 

Юлія Борова, Метью Леанно, Ріодзі Ікеда, Шилпа Гупта, Луї-Філіп Демера, 

Орон Кеттс, Іонат Цур та ін. 

Наявні в зарубіжних та українських працях минулого й сучасності 

досягнення з проблем стосунку науки і мистецтва стали основою для розробки 

проблематики дослідження. Водночас, незважаючи на всю значимість указаних 

вище досліджень, осмислення феномену наукового мистецтва і його перспектив 

є новітнім і не реалізований завданням. 

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

Дисертація виконана в межах комплексної програми наукових досліджень 
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Наукові 

проблеми сталого державного розвитку України» та «Модернізація суспільного 

розвитку України в умовах світових процесів глобалізації», науково-дослідної 

роботи філософського факультету НДР № 11БФ041–01 «Філософсько-

світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного розвитку сучасного 

суспільства». 

Мета і завдання дисертаційного дослідження. Мета дисертаційного 

дослідження полягає в тому, щоб на підставі аналізу філософсько-

методологічних перспектив зіставлення наукового та художнього пізнання в 

постнекласичному контексті, виявити і обґрунтувати особливості формування 

наукового мистецтва як трансдисциплінарної стратегії дослідження.  

Реалізація основної мети дисертаційного дослідження обумовлює 

необхідність вирішення низки конкретних дослідницьких завдань: 

 - дослідити багатоаспектність проблематики зіставлення наукового і 

художнього пізнання та виявити тенденції концептуалізації їхнього 

пізнавального досвіду;  

- виявити особливості осмислення доповнюваності наукового і 

художнього пізнання в науці, філософії та філософії науки;  

- уточнити визначення і смислове наповнення концепту Science Art 

(наукове мистецтво); 

 - охарактеризувати і виявити тенденції формування феномену наукового 

мистецтва як сучасного синтезу науки і мистецтва; 

- на підставі узагальнення, систематизації та критичного аналізу сучасних 

методологічних концепцій виявити особливості трансдисциплінарного  виміру 

наукового мистецтва. 

Об'єкт дослідження: наука і мистецтво у перспективі пізнавального 

досвіду. 

 Предмет дослідження: філософсько-методологічний потенціал  

наукового мистецтва як трансдисциплінарної стратегії дослідження.  
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Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи 

став комплекс дослідницьких методів. Системний підхід зумовив дослідження 

стосунку наукового і художнього осягнення світу як підсистем культури. 

Структурно-функціональний підхід дозволив співвіднести цілі та цінності 

наукового і художнього та обґрунтувати доцільність використання принципів 

доповнюваності, інтеграції, синтезу, рецепції, реінтерпретації як структурних 

форм взаємовідношення пізнання. За допомогою порівняльного підходу 

розглянуті поняття наукового та художнього пізнання, а використання 

герменевтичного методу уможливило виявлення сенсів, інтенцій, мотивацій, 

тенденцій і перспектив їх взаємовідношення. Дескриптивний метод дозволив 

описати множину проектів і репрезентацій наукового мистецтва. Комплексний 

характер взаємодії вищеозначених підходів дозволив не лише дати цілісне 

тлумачення проблеми доповнюваності наукового і художнього пізнання, а й 

усвідомити значення принципів міждисциплінарності й трансдисциплінарності 

в дослідженні. Огляд літератури ґрунтувався на аналітичному й 

компаративному методах.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що на підставі 

переосмислення принципу доповнюваності наукового і художнього пізнання, 

розкрито і обґрунтовано особливості формування наукового мистецтва як 

трансдисциплінарної стратегії дослідження перспектив оновлення пізнавально-

методологічного досвіду науки і мистецтва.  

Наукова новизна одержаних результатів конкретизується в наступних 

положеннях:  

‒ уперше обґрунтовано, що реінтерпретація принципу доповнюваності  

наукового і художнього способів пізнання в контексті постнекласичної науки 

формує нові перспективи стосунку науки і мистецтва не лише на рівні 

зіставлення двох типів знання і діяльності, але і на інституціональному рівні як 

акумулювання нового спільного інституціонального досвіду. Уперше виявлено 

і охарактеризовано постнекласичні перспективи наукового мистецтва як 

трансдисциплінарного напрямку досліджень; 
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‒ уперше наукове мистецтво визначається як трансдисциплінарна 

платформа для втілення експериментальних проектів, які виникають при 

розгляді складних явищ у процесі становлення на межі компетенцій 

природничо-наукового і соціально-гуманітарного знання. Виявлено, що з 

одного боку, наукове мистецтво представляє оригінальні художні практики, а з 

іншого – виступає елементом наукового процесу від постановки гіпотези та 

експерименту до соціалізації наукового знання. Висновується, що наукове 

мистецтво представляє втілення тенденції культурної гібридизації; 

‒ дістало подальшого розвитку положення щодо аналізу наукового та 

художнього пізнання через принцип доповнюваності, який складається з 

доцільності пізнання об'єкта у взаємовиключних, доповнюваних системах 

опису. Усвідомлення проблеми становлення знання та процесів його 

розгортання як єдності логічного і образного дозволило адекватно оцінити 

стосунки наукового і художнього способів пізнання у вимірі класичної науки. 

Обґрунтовано доповнюваність наукового і художнього пізнання у контексті 

некласичної науки і з’ясовано, що  методологічний плюралізм і збільшення 

уваги до суб’єктного полюса наукового пізнання та конструктивізм художнього 

пізнання породжують спільні тенденції в епістемологічній і методологічній 

сферах; 

‒ дістало подальшого розвитку положення, що спрямованість 

постнекласичної науки на виявлення й урахування  цінностей і смислів 

людського існування створює новий контекст, в якому наука і мистецтво 

знаходять нові можливості взаємодії, а зіставлення перспектив породжує 

багатоманітність підходів. Доведено, що усвідомлення впливу нових соціально-

культурних і художніх практик на перспективи розвитку науки спрямовує до 

аналізу комунікативного, трансдисциплінарного вимірів науки. Цей процес 

відзначається взаємозбагаченням новим досвідом, новими експериментами (в 

тому числі й художніми), новими завданнями і спробами розширення 

існуючого інституціонального досвіду;  
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‒ уточнено визначення наукового мистецтва – science art як сучасного 

синтезу науки і мистецтва й напряму, який репрезентує актуальні культурні 

тенденції активного взаємопроникнення наукових досліджень і художніх 

практик. Наукове обґрунтування розглядається як метод і стратегія розвитку 

нових форм актуального мистецтва, а розвідки наукового мистецтва – як 

інструменти реклами наукових досліджень та інноваційних продуктів. Описані 

й охарактеризовані основні види і проекти наукового мистецтва;   

‒ уточнено можливості розмежування поняття «наукове мистецтво» і 

«технологічне мистецтво» щодо цілей і способів їх реалізації, а саме 

наголошено, що технологічне мистецтво переважно експлуатує наукові 

можливості, тоді як наукове мистецтво є передусім науковою творчістю, тобто 

націлене на розвиток науки, а не на її використання. 

Практичне і теоретичне значення одержаних результатів полягає в 

тому, що основні висновки та положення дисертаційного дослідження 

поглиблюють філософську рефлексію методологічних засад відношення науки і 

мистецтва. Теоретична значущість дисертаційного дослідження полягає в 

розкритті філософсько-методологічного переосмислення принципу 

доповнюваності  наукового і художнього пізнання, що задає в умовах сучасної 

культурної ситуації нові перспективи стосунку науки і мистецтва. Практичне 

значення роботи полягає в тому, що виокремлені та науково обґрунтовані 

фактори впливу науки на розвиток художнього пізнання, які часто носять 

прихований і опосередкований характер. Теоретичні положення і висновки 

можуть сприяти поліпшенню суб'єктивних умов підготовки і проведення 

наукового пошуку, таким чином посилюючи результативність і практичну 

значущість наукової діяльності. Матеріали дослідження можуть бути 

використані як у науковій, так і у викладацькій діяльності, включатися до 

курсів з філософії науки, методології пізнання.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

роботою автора. Висновки, положення наукової новизни одержані автором 

самостійно. 
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Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

обговорювались на науково-теоретичних семінарах кафедри філософії та 

аспірантських семінарах філософського факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, а також були оприлюднені у доповідях на 

щорічних міжнародних та регіональних конференціях: “Дні науки 

філософського факультету” Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (Київ – 2012,2013,2014); V Міжнародна науково-практична 

конференція «Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу», 3-4 

трав. 2012 р.; Первая международная научно-практическая конференція 

«Научное искусство», 4-5 апреля. 2012 г. /Москва. МГУ имени 

М.В.Ломоносова.  

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження 

викладено  у 11 публікаціях – 4 статтях у  наукових фахових виданнях України 

та 1 – у зарубіжному фаховому науковому виданні та 6 тезах наукових 

доповідей, опублікованих у збірниках матеріалів конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Порядок викладення матеріалу 

визначається послідовністю виконання завдань дисертаційного дослідження. 

Текст дисертації складає 191 сторінку, список використаних джерел 

викладений на 21 сторінці й містить 238 найменувань. 
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 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТОСУНКУ НАУКОВОГО І ХУДОЖНЬОГО 

ПІЗНАННЯ 

1.1. Наукове і художнє пізнання: досвід зіставлення 

Питання про співвідношення наукового та художнього пізнання 

осмислювалося філософією з давніх часів. Якщо аналізувати проблему 

взаємостосунків наукового та художнього пізнання в ретроспективі, то можна 

помітити, що обидва види пізнання були нерозривними у своєму розвитку аж 

до ХVІІ століття, до формування класичної науки. Починаючи з цього періоду 

їхні шляхи розходяться, а наука перетворюється на систему знання, засновану 

на експерименті та математизації.  

У своїй особливій інтерпретації наукове та художнє пізнання стали 

предметом осмислення ще в античності. Платон не пов’язував мистецтво з 

чуттєвим світом. Він наголошував на тому, що в художньому пізнанні немає 

істини і художник не може передбачити, що йому вдасться зобразити у своєму 

творі. Платон розмірковує про два основних види творчості: про творчість 

художника, що вперше створює твір мистецтва, та про творчість художника, 

який доносить задум твору. Так він підкреслює відмінність потреб осіб, які 

беруть участь в художньому пізнанні [125]. 

Усе, що можна пізнати, Платон у VI книзі «Держави» ділить на два види: 

те що пізнається за допомогою відчуттів та за допомогою розуму. Виходячи з 

цього, за допомогою сфер чуттєвого та розумового сприйняття визначається 

відношення до різних пізнавальних здібностей: відчуття дають можливість 

пізнати світ речей, а за допомогою розуму можна досягти істини. Філософ 

розділяє те, що ми сприймаємо за допомогою відчуттів, на власне предмети та 

їх тіні. До першого роду відноситься віра, а до другого – уподібнення. 

Поєднуючись, ці здатності перетворюються в гадку. Але гадка – це ще не 

знання, оскільки відноситься до перемінливих предметів та їхніх 

відображень[124]. 
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Сфера осягнення розумом також ділиться на два типи – ідеї речей та їхня 

подоба. Ідеям не потрібні ніякі передумови, адже вони являють собою вічні та 

незмінні сутності, які доступні лише розуму. До другого типу належать 

математичні об’єкти. Об’єднуючись, розум та розсуд перетворюються на 

мислення, яке здатне пізнавати сутність [124]. 

Також Платон піднімає питання про джерело творчості, про те, що 

породжує конкретний твір, та намагається обґрунтувати теорію творчості в 

діалозі "Федр". Шляхом полеміки героїв своїх діалогів Платон формулює 

суперечність, яка стосується джерел художньої творчості. Він розглядає дві 

суперечливі позиції: або в основі творчості лежить раціональне знання, або ж 

його основу становить не знання, обумовлене досвідом, а те, що абсолютно не 

залежить від знання. Однак, висуваючи цю суперечність, Платон, мабуть що 

мимоволі, змішує поняття творчості з поняттям здатності художника до 

критичних суджень [126]. 

Можна вважати, що Платон не цілком відкидає думку про раціональну 

основу творчого пізнання. Платон трактує художнє пізнання як алогічне і 

намагається розширити питання про джерело творчості. Він говорить про те, 

що джерело художньої творчості знаходиться поза інтелектом художника, а 

сама творчість є не самостійною, через те, що у своїх поглядах Платон спирався 

виключно на теорію ідей. Незаперечним внеском Платона у становлення теорії 

художньої творчості є визнання необхідності активізації духовних сил, без яких 

художнє пізнання неможливо. Згідно з Платоном, представники художньої 

творчості, зокрема поети, творять несвідомо, подібно віщунам. У цьому 

випадку художні образи відображають не ідеї, а речі, що оточують нас у 

чуттєвому світі. 

Творчість Платон розуміє як шлях мистецтва, яке починає свій рух, 

виходячи із законів розуму. Якщо слідувати такій логіці, то можна зробити 

висновок, що наукове та художнє пізнання мають одне джерело. В такому 

контексті мистецтво ототожнюється з наукою, оскільки воно сприяє пізнанню, 

наука у такій системі як поступ за вимогами розуму. Але можливості наукового 
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та художнього пізнання, за Платоном, обмежуються тим, що для них відкритий 

доступ лише до існуючого раніше у відповідній формі ідеї.  

Можливості співставлення наукового та художнього методів пізнання 

значно розширив Арістотель. Філософ розрізнив наукове знання і мистецтво. 

Для нього наукове знання – знання про буття. На відмінну від такого знання, 

предмет мистецтва – створення речей. Відповідно до сфери мистецтва належить 

виробництво та практика, а до сфери науки – теорія, «споглядання» самого 

предмета. Але все ж таки наука та мистецтво мають багато спільного. Знання 

так само, як і мистецтво, може бути таким, що повідомляється через навчання 

[2]. Він розглядав науковий та  художній методи пізнання через досвід, який 

набуває суб'єкт та  намагається ототожнити науку і мистецтво за допомогою 

досвіду. Арістотель стверджує, що будь-який існуючий об'єкт має свою 

художню цінність, що вся природа «творчо сконструйована». Тобто Арістотель 

відзначає безумовні передумови для існування художнього пізнання [2]. Отже, 

Платон та Арістотель відзначають другорядність ролі суб'єкта, що пізнає. В 

рамках античного світогляду Арістотель сформулював проблему існування 

наукового та художнього способів пізнання та дав імпульс для їх  подальшого 

розвитку. 

В епоху Відродження філософський погляд на художнє пізнання 

сфокусований на усвідомленні його творчої природи, тому пізнання 

розглядається як творче споглядання. Формується інтерес до власне акту 

художнього пізнання і до особи суб'єкта, що пізнає. Як і в античності, 

характерною рисою теорій Відродження є сполучення двох початків у єдиному 

процесі творчості. Наприклад, у Леонардо да Вінчі проблеми пізнання пов'язані 

з проблемами мистецтва. Для нього наука і мистецтво – це єдине ціле,  котре 

складалося під впливом власних пошуків митця в різних галузях науки і 

завдяки реалістичним художнім принципам, якими керуються люди. Леонардо 

да Вінчі однаково використовував і науковий, і художній підходи до вивчення 

оточуючого світу, що відбилося на результатах його творчості, як сполучення   

індивідуальності, раціональності та смислової спрямованості [76]. Науковці 
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підкреслюють той факт, що визнання та поширення ідей і теорій класичної 

науки, розроблених на основі спостереження й експерименту, відбувалося під 

упливом художніх уявлень у період «передпарадигмальної» науки 

Відродження.  

У німецькій класичній філософії І.Кант у творі "Критика здібності 

судження" представив аналіз творчої діяльності як такої, що формується під 

упливом продуктивної здатності уяви. Філософ дотримується ідеї щодо 

творчості як предметно-пізнавальної діяльності, здатної створювати новий світ. 

Творча здатність уяви об'єднує чуттєві враження і розум. Кант підкреслює 

наявність у творчій уяві моменту довільності, який і є, на його думку, 

рушійною силою пізнавального процесу. Кант пише: «Якщо мистецтво, 

призначене для пізнання можливого предмета, робить тільки дії, необхідні щоб 

зробити його дійсним, то це механічне мистецтво.» [58, с. 146]. Філософ 

здібності людської душі до трьох: до пізнавальної здібності, почуття 

задоволення та незадоволення бажання.  Торкнувся питання продуктивної 

здатності уяви й І. Фіхте [175]. І. Кант, і І. Фіхте зробили  спробу з'ясувати межі 

та можливості пізнання з позиції науки. Кант показує обмеженість форм 

пізнавальної діяльності, що спрямовані на пізнання об'єктів, і відносить дану 

проблематику до галузі суб'єктивного. Тобто підкреслює важливість суб'єкта в 

пізнанні. Ф. Шеллінг також урівнює значення наукового та художнього методів 

пізнання реальності. Він розуміє творчу здатність уяви як єдність свідомого й 

несвідомого в діяльності. Ф.Шеллінг показує, що наукові уявлення 

змінювалися відповідно до особливостей художнього пізнання [196]. Він 

розробив власну теорію пізнання і філософію пізнавальної діяльності людини. 

Спочатку людина, яка пізнає, постає як єдність суб’єктивного та об’єктивного. 

Але для того, щоб відбулось пізнання, необхідно позбавити об’єкт і суб’єкт 

пізнання нерозділеності. Далі у самому об’єкті необхідно виокремити той бік, 

який постає у процесі пізнання у якості предмета, відповідно на пізнання якого 

і спрямовуються усі інтелектуальні здібності суб’єкта. Тому Шеллінг розглядає 

пізнання як складний, суперечливий і творчий процес. На рівні чуттєвого 
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пізнання дія та об’єкт повністю співпадають. У праці «Система 

трансцендентального ідеалізму» він підкреслює, що поза свідомістю об’єкт і 

його поняття та поняття і предмет – це одне й те саме, а їх розділення 

відбувається у свідомому акті. Чуттєве пізнання, на думку Шеллінга, є 

схематичне зображення предмета, яке відбувається за певними правилами, які 

виникають на основі власного внутрішнього досвіду, який можна лише 

описати, але не зрозуміти. На такому рівні пізнання ще відсутні поняття про 

предмет, вони є лише на рівні понятійного мислення (яке можна ототожнювати 

з науковим), яке супроводжується інтелектуальною інтуїцією, за допомогою 

якої мислення охоплює всю сутність предмету пізнання. Це можливо, коли 

поняття «відривається» від об’єкту пізнання. Але він наголошує на тому, що 

пізнання може бути повним лише в тому випадку, коли теоретичне і чуттєве, 

абстрактне і конкретне, об’єктивне та суб’єктивне поєднуються [197]. 

Більш значущим, на думку філософа, є не наукове поняття, розсуд, розум 

і категорії, а художньо-естетичне спостереження. Теоретичний розум, який 

спирається на логічні засновки, не здатний до вирішення основних 

пізнавальних задач, а строго раціональне пізнання (наукове) можна 

застосовувати лише для пізнання природи, де панує необхідність та відсутня 

свобода. Пізнання природи Шеллінг називає «негативною філософією». 

«Позитивна філософія» має пізнавати сферу свободи, де співпадає реальне та 

ідеальне, об’єкт і суб’єкт. Тому не можна обійтись без наукового пізнання, яке, 

на думку Шеллінга, дає можливість досліднику побачити власну природу, а вже 

за допомогою інтелектуальної інтуїції її пізнати [196]. У праці «Система 

трансцендентального ідеалізму» філософ досліджує як свідомість стає 

об’єктом, який існує поза суб’єктом і з яким узгоджуються уявлення 

останнього. Розглядаючи різні ступені розвитку свідомості, він особливу увагу 

приділяє «інтелектуальній інтуїції». Інтелектуальна інтуїція, на думку 

Шеллінга, це спостереження розумом самого себе. Крім того, вона має багато 

спільного з етичним спостереженням, але вона доступна лише «обдарованому 

розуму». 
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Мистецтво Шеллінг розглядає з точки зору того, як «Я» може 

усвідомлювати гармонію між суб’єктивним та об’єктивним, як здійснюється 

«самоспоглядання духу». Останнє, на думку Шеллінга, можливе лише у 

спогляданні творів мистецтва. Твір мистецтва – це продукт генія, творче 

пізнання вільне, але водночас імпульсивне,  безсвідоме і свідоме. Саме тому він 

пише про те, що художники творять несвідомо, чим задовольняють невідступну 

потребу своєї природи [196, с. 230-238]. Особливістю мистецтва, на його думку, 

є краса. Краса в мистецтві вище краси природної. Саме тому він вирізняє твір 

художника від ремесла. Адже витвір мистецтва – це абсолютно вільна 

творчість, у той час як вироби різних ремесел мають зовнішню мету. Тому 

Шеллінг різко намагається протиставити мистецтво усім іншим видам 

суспільної діяльності людини та ізолювати його від науки, від усього що має 

економічно вигідний характер. Він протиставляє художній спосіб пізнання 

науковому. Мистецтво – це праобраз науки. Наука лише слідує тому, що вже є 

доступним мистецтву [198, с.47-458]. 

У праці «Философия искусства» філософ розвіює думки про те, що 

завдання мистецтва лише копіювати форми природи. Він пише, що якби 

художники рабсьяк раби лише копіювали природу, то вони не змогли би 

створювати свої шедеври. Геній має слідувати за допомогою сили, з якої 

виникає праобраз. Головне завдання мистецтва – відтворювати  справжню 

сутність. Тому й процес розвитку мистецтва, на думку Шеллінга, є рух від 

чуттєвого до духовного. 

Кожен художник виробляє свою оптику щодо мистецтва і спирається на  

неї, коли висловлює судження. Одні звертають увагу на порожнечу форми без 

змісту, наполягають на поверненні до матеріального через «наслідування» 

природі, інші не в змозі піднятись вище копіювання форм і проповідують 

ідеалізм, але ніхто не повертається до першоджерел мистецтва, де форма і зміст 

знаходяться в синтезі. При цьому всі учасники не знаходять спільної мови. Для 

одних мірою служить правда, для інших - краса, але ні ті, ні інші не розуміють, 

що ж таке краса і правда. Саме тому необхідно шукати в науці справжню ідею 
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та принципи мистецтва [198, с.59]. Мистецтво для філософа – реальне та 

об`єктивне, а наука – ідеальне, суб`активне [198, с. 62].  Наука і мистецтво 

єдине ціле, мистецтво наскрізь пронизане наукою, а наука – мистецтвом [198, 

с.75-81]. Краса та істина – єдині. Істина – це єдність суб`єктивного та 

об’єктивного, але істину ми пізнаємо суб’єктивно, або ж у якості праобразу, а 

красу – у відображенні, або ж об’єктивно [198, с.82-84]. 

Поєднання свідомого та несвідомого без самоусвідомлення дає 

можливість пізнати реальний світ, а присутність самосвідомості означає 

перенесення в естетичну сферу. Об`єктивний світ, на думку філософа, це лише 

початкова, не усвідомлена поезія духу, загальним органоном філософії є 

філософія мистецтва. В основі художньої творчості лежать два початки – 

усвідомлююче та неусвідомлююче. Художній продукт завжди завершений, але 

має безкінечний смисл. Мистецтво таким чином – це єдине та вічне одкровення 

[196, с.241]. 

Шеллінг приходить до висновку: те, що для філософа інтелектуально як 

інтуїція «споглядання», є естетичним за своєю метою. Інтелектуальна інтуїція є 

об’єктивною та відкритою для будь-якої свідомості. Абсолютна об’єктивність 

доступна лише мистецтву. Якщо його позбавити абсолютної об’єктивності, то 

воно перетвориться на філософію. І навпаки, якщо філософію наділити такою 

властивістю, то вона перестане бути філософією та перетвориться на 

мистецтво. Тому наука може набагато швидше піднятись до вершини істини, 

але до цієї вершини добереться лише частина людського. Мистецтво не 

«загубить» людське і приведе до пізнання найвищої істини [196, с.486]. Все це 

ще раз підтверджує, що несвідома та свідома діяльність людини мають бути 

єдиними. У порівнянні науки та мистецтва Шеллінг однозначно висловлюється 

на користь останнього, оскільки, на його думку, наука не може настільки 

глибоко сягати в сутність речей, як це властиве мистецтву. Мистецтво є більш 

конкретним, багатим, доступнішим та цілісним [196, с.476]. Шеллінг 

упевнений, що наступить час, коли всі науки  повернуться до своїх першооснов 

та об’єднаються за допомогою мистецтва [196, с.477].  
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Таке розуміння мистецтва Шеллінг частково перейняв у німецьких 

романтиків, які  здійснили вагомий вплив на його творчість. Мистецтво, на його 

думку, ми не можемо пізнати за допомогою раціонального пізнання. Для того, 

щоб зрозуміти його сутність необхідне одкровення, а не акт рефлексії. 

Мистецтво відображує природу. І помиляються всі ті, хто вважає, що справжні 

шедеври мистецтва мають в точній копії відображати те, що пізнає та бачить 

художник. Насправді ж мистецтво відображує та пізнає лише те, що 

непідвладне ніяким змінам, що є вічним, тобто ті предмети, які не знаходяться 

на поверхні, а мають бути пізнаним у процесі естетичного споглядання. На 

відміну від науки, мистецтво відображує ідеї, а не речі, тому воно і ближче до 

ідеалу, а створені досконалі за формою речі, ще не є витвором мистецтва. 

Мистецтво виникає в результаті пізнавальної діяльності художника, творчість 

якого позбавлена раціональності та має неусвідомлений характер. Художники 

створюють те, що потрібно світовому духу, а не практичному людському 

розуму [196, с. 29]. 

Г.Геґель, надаючи художньому пізнанню відповідного значення, вважав, 

що мистецтво було гармонійним лише в епоху античності, коли чуттєве та 

раціональне були нероздільними.Таким чином, точність художнього пізнання 

полягає в можливості відтворювати явища життя, проникаючи в їхню сутність і 

разом з тим виявляти свою неповторну творчу індивідуальність. Г. Геґель 

використовує спеціальні поняття "художня ідея" і "художній образ" і тим самим 

уводить поняття структурної одиниці художнього пізнання [37]. Г. Геґель 

уважав, що ідея є індивідуальною дійсністю і повинна бути адекватною у 

відношенні до конкретної дійсності.  Художнім образом вважається ідея, яка 

має адекватне чуттєве виявлення. Г. Геґель писав, що без обдумування, відбору, 

розмежування художник не може опанувати матеріал, який він повинен 

формувати, і нерозумно вважати, що справжній художник не знає, що він 

робить  [Геґель 37, с. 293].  

Важливими з огляду теми нашого дослідження є узагальнення  В. Ґете 

щодо стосунку художнього і наукового пізнання. Учений і поет, він не поділяв 
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думку своїх сучасників, які вважали,  що мистецтво і науку неможливо 

поєднати. Джерело мистецтва, на його думку, знаходиться в «праджерелі» 

буття, воно не має нічого ілюзорного, суб’єктивного. Мистецтво – це 

інтерпретація світових таємниць. Він завжди розумів мистецтво, тому  воно 

було для Ґете одним одкровенням світового закону, а наука - іншим. Мистецтво 

та наука мали єдине джерело. Тоді як дослідник заглиблюється в глибину 

дійсності, щоб виразити свої сили у формі думок, художник намагається у 

відповідності з цими силами змінити предмет. Наука – знання про всезагальне, 

абстрактне знання, а мистецтво навпаки конкретне і спрямоване на діяльність. 

Наука начебто продовжувати розум, а мистецтво слугує його механізмом і 

лише в такому випадку його можна назвати «практичною наукою». Те, що 

наука називає ідеями, мистецтво має відобразити у речах, і це має стати 

проблемою. Відомий вислів Ґете: у творах людини, як і в її природі, задум 

важливіше уважності.  

Ґете у своїх роботах призвання вбачав у тому, щоб науково осягнути та 

художньо відобразити дійсність. Мистецтво є таким самим об’єктивни, як і 

наука, відмінність їх лише у формі. Мистецтво основане за знанні. Завдання 

науки - все виражати в мисленні, а мистецтва – зображувати ідею світового 

порядку в окремих речах [41 с. 90–91]. У своїх записах до статті Дідро Ґете 

писав про мистецтво: природа, здається, діє заради себе, художник діє заради 

людини, художник завдячує природі, яка його породила, та створює іншу 

природу, але вже відчуту, продуману, завершену. І якщо це відбудеться, то 

художник має діяти за законами та правилами, які встановлює сама природа 

[41]. Але все це, на думку вченого і поета, призводить до того, що наука 

починає замінювати природу: сприйняття уявлень поступається місцем 

гіпотезам і теоріям. Це ще раз підкреслює, що Ґете надає перевагу чуттєвому 

сприйняттю: «відчуття не обманюють, а обманює судження» [40]. Крім того 

головний недолік науки в тому, що вона упереджено ставиться до природи, де 

надається перевага розсудку. Ґете пише, що наукові теорії - це звичайні 

результати надмірної поспішності нетерплячого розуму, який хотів би 
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позбутися явищ і підставляє тому на їх місце образи, поняття, часто навіть одні 

слова [41]. 

Наукові роботи Ґете не увійшли до складу основної класичної літератури 

природничих наук. За його часів формувалися обриси  класичної  науки, яка все 

більше віддалялась від мистецтва. Учених називали природодослідниками, а 

головним завданням науки стало аналітичне «дослідження природи», тобто 

пізнання законів природи через експеримент і досвід, у яких дослідженню 

піддавались окремі властивості світу, максимально ізольовані від природного 

контексту. Такий підхід до науки Ґете жорстко критикував, а до Ньютона у 

нього була особиста неприязнь. Ґете боровся за синтетичне пізнання природи, у 

всій її складності та цілісності. Він не признавав дослідів, у яких явища 

природи досліджувались у штучному середовищі, вважав, що такий підхід 

спотворює світ. Відомий його вислів: природа нічого не відкриває під 

тортурами; на відверте запитання вона відповість лише «так» або «ні», а все 

інше від лукавого. 

Він принципово не визнавав досліди Ньютона,  докоряв йому, як і всім 

ученим експериментаторам, що вони не досліджують природу такою, якою 

вона є насправді, а заганяють її в межі експериментів,  в яких вона змушена 

проявляти себе інакше, ніж у природних умовах. Наука проводить досліди, в 

яких намагається виокремити частини та властивості природи, примушуючи їх 

проявлятись ізольовано, незалежно від спостерігача, тобто об’єктивно. Науки 

завжди «віддаляються від життя та повертаються до нього обхідним шляхом» 

[41]. Тому пізнання, на думку Ґете, має бути вільним від пізнавальних 

засновків, тобто нічого не «додумувати» явищам, а  дати їм можливість самим 

себе «відшукати». Через це щоб пізнати щось таким, яким воно є насправді, 

необхідно звільнитись від усіх понять, термінів, гіпотез і зосередитись на 

чуттєвому досвіді: немає нічого складнішого, ніж отримувати речі такими, 

якими вони є насправді. Труднощі пов’язані з процедурою очищення досвіду 

від «внутрішніх ворогів». 
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Для Ґете відчуття та розуміння природи в художньому та науковому 

значенні були рівноправними, він їх не розділяв. Він писав, що люди науки 

завжди прагнули пізнавати живі організми, схоплюючи лише «зовнішні», 

«видимі», «відчутні» взаємозв’язки, сприймаючи їх лише як прояви 

«внутрішньої природи» і шляхом спостереження пізнавати ціле.  В такому 

випадку така наукова необхідність має багато спільного з художнім  пізнанням 

[41, с. 11]. 

Відмінність наукового та художнього пізнання в тому, що художник 

ніколи не показує публічно свій твір доти, доки він не завершений, адже ніхто 

не зможе нічого йому порадити та допомогти. В науковому світі все інакше: 

необхідно «публічно сповіщати» про кожні спостереження і рекомендовано не 

зводити «наукову споруду» до тих пір, поки її «план» та «матеріали» на будуть 

розглянуті та всіма ухвалені [40]. У пізнанні найважливіше вірити в те, що 

«недосяжне є досяжним, у протилежному випадку дослідник не буде 

досліджувати» [40]. Наука затримується в своєму розвитку тому, що вчені 

займаються тим, що не заслуговую на вивчення, а також тим, що неможливо 

пізнати, писав Ґете [40 с. 402]. Отже, у Ґете галузь наукового не відділялась від 

галузі художнього. Все життя він прагнув та поєднував наукову та художню 

працю, намагався зрозуміти їхпій синтез. Ґете писав, що художній спосіб 

пізнання найбільше відповідає його природним здібностям, які включають не 

лише поетичний дар,  але й проникнення в глибини художнього осягнення 

сутностей світу. 

Ґете доводив обмеженість емпіричного знання, вважав, що окремий 

експеримент, окреме спостереження явища не дає знання про ціле, частиною 

якого воно є. Ґете звертав увагу, що в живій природі нічого не відбувається 

такого, що не мало б тісних зв’язків із цілим. Окремі спостереження можуть 

здаватися ізольованими, але якщо ми дивимось на факти як на ізольовані факти, 

то це ще не означає, що вони існують ізольовано, і питання в тому, як знайти 

зв'язок феноменів і подій. Тому ми не можемо за допомогою експерименту 

пізнати ціле, але цього можна досягти «доводом високого роду», досвідом, 
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«адекватному ідеям», останній зливається з речами, взятими у їх все загальності 

[40, с. 27]. 

Центальною ідеєю філософії Ґете є ідея «першопочаткового феномену». 

Якщо в природознавстві, вона практично не знайшла свого застосування, то в 

його естетиці така ідея, як бажання знайти абстрактній думці наочне, чуттєве, 

те що сприймається, виявилось досить плідним. Тут бере початок вчення про 

типове життя в мистецтві. «Типове» - це реальне відношення речей, властивість 

самої дійсності [40, с. 27-30]. Ґете вбачав естетичне начало в самій дійсності. 

Мистецтво для нього  є «слідування природі». Завдання художника - «схопити 

та відбити смисл природи». Художник не має бути вірним природі, він має бути 

вірним мистецтву, писав Ґете. Копіювання природи не створює художнього 

витвору, але буває й так, що в художньому витворі взагалі не залишилось 

нічого від природи, але він заслуговує на схвалення» [41, с. 448]. Ґете писав, що 

художник жодною мірою не має прагнути того, щоб його твір мистецтва був 

новим витвором природи. Точна копія предмета – це не витвір мистецтва [41, с. 

334]. Найбільше, чого може досягти «просте наслідування природи» - 

подвоєння об’єкта пізнання. «Якщо художник зобразить кімнатного песика, то 

замість одного буде два», тому таке наслідування втягує у коло одиничного і 

замкненого існування, таке мистецтво не може задовольнити, оскільки в ньому 

немає «правди мистецтва». Звичайне наслідування, на думку Ґете, тільки те, що 

веде до мистецтва. Ґете не визнавав рабського копіювання та 

суб’єктивістського ідеалу. Він доводив, що справжня художня творчість 

(«стиль» у його термінології) грунтується на «глибоких основах пізнання, на 

самій сутності речей», оскільки нам дано їх розпізнати в образах, які можна 

осягнути. Стиль – це створення «типових образів, передача сутності через 

явище, всезагального через особливе». Ґете підкреслює, що велика різниця між 

тим, чи «підшукує поет особливе для всезагального, чи бачить в особливому 

всезагальне». У першому випадку виникають алегорії, де особливе слугує лише 

прикладом, випадком всезагального, а другий випадок характеризує власну 

природу поезії: вона передає особливе, не думаючи про всезагальне, не 
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вказуючи на нього. Але той, хто схоплює те живе особливе, той рано чи пізно 

отримує одночасно і всезагальне. Ґете співставляє два методи художньої 

творчості [41, с. 498]. Перший – те, що Маркс, називав писати «по-

шиллеровому», перетворюючи «індивідууми в прості рупори часу» [121, с. 26]. 

Інший випадок – непомітне народження ідеї з образу, до якого і прагнув Ґете. 

Перший випадок ідеально підходить для розповсюдження вже відомих ідей 

(«художня пропаганда»), інший випадок – шлях пізнання. А мистецтво – це 

засіб досягнення вищої міри знання – самопізнання, яке призводить до пізнання 

«духу і думок інших», тобто суспільства [41,с. 499]. 

Отже, Ґете накреслив тенденцію до об'єднання наукового та художнього 

пізнання в один метод, тільки на більш високому рівні. Він підкреслював, що не 

припускалася можливість поєднання науки і поезії і забували, що наука 

розвинулась із поезії. Не брали до уваги, що з плином часу обидві можуть із 

спільної користі знову зустрітися на вищому щаблі [41, с. 194]. Тобто відіграє 

роль прямий чи непрямий зв'язок пізнаваного з домінуючою потребою суб'єкта, 

духовною потребою. Таким чином, зближенню наукового та художнього 

методів пізнання, їх взаємному доповненню у світоглядному сенсі допомагає 

саме духовна спрямованість суб'єкта. 

А.Шопенгауер розглядав мистецтво як пізнаване буття. Він ніколи не 

погоджувався з тим, що художні роботи мають лише емоційні цінності та 

функції, і що єдине, за що їх можна цінити – це те, що вони дають приємні та 

радісні переживання. Тому філософ наголошував, що мистецтво – це форма 

знання, а «його джерелом є знання Ідей, його ціллю – передача цього знання» 

[200, с. 154]. Якщо погодитись з Шопенгауером, то виникає дві проблеми: 

перша – з позиції суб’єкта, а друга з позиції об’єкта. Якщо індивід, що пізнає, 

як його описав Шопенгауер, який має розум і основною функцією якого є 

служіння волі шляхом осягнення дійсності в рамках системи зв’язків, що 

визначають світ як уяву, то в такому випадку Шопенгауер не може приписати 

йому іншу пізнавальну здібність, яка виходить за межі звичайних форм знання і 

яка не встановлена законами, які визначають форми знання [200, с. 164].Таке 
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приписування суперечить самій концепції суб’єкта знання. У Шопенгауера 

суб’єкт розглядається з точки зору художнього досвіду та розуміння. У 

художньому пізнанні, на відміну від наукового, суб’єкт завжди змінюється та 

піддається перетворенням. Тому він стверджує, якщо ми зможемо піднятись від 

знання окремих речей до розуміння Ідей, то це виникне завдяки змінам у 

суб’єкті, які аналогічні та відповідають значним змінам всієї природи об’єкта і 

на основі яких суб’єкт, оскільки він знає Ідею, більше не є індивідуумом [200, с. 

158]. 

Таким чином Шопенгауер протиставляє художнє пізнання науковому. 

Наукове пізнання він розглядає як можливе застосування та вплив об’єктів 

«крізь» об’єкти: увага зосереджена на певних боках, ведеться перевірка та 

пошук випадкових зв’язків та властивостей, будуються та перевіряються 

гіпотези, зіставляються графіки часових та просторових відносин, і все це 

відбувається виключно з цієї постійної точки зору. З іншого боку, особливість 

художнього пізнання полягає  в повній відсутності такого підходу; «людина 

більше не розглядає речі з точки зору де, коли, навіщо і куди, а дивиться 

виключно на що» [200, с. 158-159]. Для такого досвіду, який розглядає 

Шопенгауер, необхідно, щоб суб’єкт не дивився на світ через окуляри вже 

існуючих визначених понять, які є тими інструментами розуму, що 

пристосовуються та використовуються з практичною метою. У художньому 

пізнанні суб’єкт має спрямувати усю «силу свого розсудку» на сприйняття та 

відчуття, він має «заглибитись» в них так, щоб «його свідомість була заповнена 

спогляданням природного об’єкта, існуючого в реальності», - краєвидом, 

деревом, людською фігурою або чимось іншим, на що він дивиться. І як тільки 

суб’єкт досягає такого стану, він зникає в об’єкті, який споглядає,  він забуває 

«про свою індивідуальність, волю і продовжує існувати як чистий суб’єкт, як 

чисте відображення об’єкта», тому неможливо чітко розмежувати  того, хто 

сприймає, та його сприйняття; тому хочеться сказати, що «вони обидва стають 

одним, оскільки вся свідомість заповнена та зайнята одним образом, який 

сприймає» [200, с. 158-160]. У зв’язку з цим Шопенгауер наводить приклад 
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спостереження Спінози, а саме те, що «розсудок існує стільки, скільки він 

сприймає речі як зразки вічності»; виходить,  що для того, хто перебуває в 

художньому пізнанні, поняття місця і часу втрачають своє звичайне 

значення,більше виявляється неприйнятним те звичайне поняття людини про 

себе як про активного індивідуума, коли він протиставляється іншим об'єктам, 

які він розглядає з точки зору їх фактичних або можливих відносин до його 

власних бажань чи антипатій [200, с. 163]. 

Наука, на його думку, могла пояснити та привести до розуміння сутності 

речей та явищ,  але вона є служницею волі; наукова картина світу виключно з 

необхідності задовольняє потреби та вирішує насупні проблеми практичного 

життя, тому немає ніякого відношення до того, що знаходиться під поверхнею 

речей. Але коли ми звертаємось до знання та думок на рівні здорового глузду, 

то знаходимо лише поверхневе пояснення речей та явищ,  яке дозволяє нам 

досягнути лише їх цілі, які задовольняють наші одномоментні бажання та 

потреби. Може здатись, що людина знаходиться у вічному полоні без 

можливості на втечу, але все не так. Саме художнє пізнання дає можливість 

вийти за межі. Філософ уважав, що «в основі високого покликання мистецтва 

лежить роздум, який виникає в результаті чіткого усвідомлення світу та себе» 

[200]. 

Мистецтво говорить наївною дитячою мовою сприйняття, а не 

абстрактною та серйозною мовою роздумів; воно намагається дати нам 

фрагментарні образи, «швидкоплинний образ» певної реальності, лише 

окремий приклад, а не все ціле, наголошував Шопенгауер [200]. Дотримувався 

погляду, що естетичне розуміння є знанням, причому це знання дозволяє 

проникнути в реальність на більш високому рівні, ніж може дозволити наукове 

дослідження. Шопенгауер був абсолютно правий, коли вважав, що художник 

дає нам можливість побачити речі в абсолютно новому світлі, тому що він 

розглядає оригінальність і новаторство як необхідні характеристики. Світом 

править ірраціональна та сліпа воля. І лише в художньому пізнанні уява 

отримує відносну самостійність та свободу від ірраціональних сил.  
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А. Шопенгауер стверджує, що інтелект служить волі,  але отримує в 

мистецтві «коротку мить свободи». Уява, яка бере верх над волею, пізнає 

істинну сутність речей, тобто у платонівському значенні незмінні, незалежні від 

часового існування окремих речей образи, які власне і складають чисто 

об’єктивне у явищах [200 c. 339-400]. На відміну від Платона, А. Шопенгауер 

розглядає ідею не як сутність речі, а як її явище, оскільки вона належить світу 

явищ, а не світу волі. При цьому світ явищ дає нам об’єктивне, незалежне від 

нашої волі знання, тоді як світ сутностей волі дає нам знання суб’єктивне [200 

c.153].  Пізнання лише тоді може дати чисте уявлення про світ, коли повністю 

відходить від волі. Акт художньої або наукової творчості не має залежати від 

наших бажань. Воля – сфера свідомості нашого Я, тоді як уява – сфера 

свідомості зовнішніх, об’єктивних речей. Споглядальність зовнішнього 

пізнання набагато успішніша, коли творець забуває про власне Я, і навпаки, 

чим сильніша внутрішня самосвідомість, тим слабший творчий акт – зовнішня 

свідомість. Тому А. Шопенгауер пише: чисте, позбавлене волі пізнання 

досягається, коли усвідомлення інших речей піднімається до такої високої 

потенції, що свідомість Я зникає. Адже світ пізнається об’єктивно лише тоді, 

коли ми вже не знаємо, що належить йому, і всі речі здаються набагато 

прекраснішими, чим більше ми споглядаємо лише їх і менше – самих себе» 

[200, c.402]. 

Шопенгауер стверджує, що історія, математика, природничі науки 

розглядають світ з точки зору, яка часто є досить обмеженою. А світ в цілому 

розглядає тільки мистецтво [200, c.116]. Мета художнього пізнання – 

позбавлення від пристрастей та досягнення спокою духу. З цього погляду 

філософ пише про мистецтво, що «його єдине джерело – пізнання ідей, його 

єдина ціль – передача цього пізнання». У той самий час наука «слідує за 

безперервним потоком» підстав та наслідків, у результаті після кожної 

досягненої мети іде далі, тому не може досягти кінцевої мети та «повного 

задоволення», так само, як неможливо дійти до лінії горизонту. На його думку, 

мистецтво навпаки завжди знаходиться біля своєї цілі, оскільки воно вириває 
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об’єкт свого споглядання зі світового потоку і ставить його ізольовано перед 

собою, і це окреме явище, яке в життєвому потоці було малою часткою, яка 

зникає, стає для мистецтва представником цілого, еквівалентом нескінченного у 

просторі та часі». Саме тому мистецтво зупиняється на цьому, воно може 

«зупинити» колесо часу, усі відношенні перед ним зникають і лише «важливе, 

ідея – ось його об’єкт» [200, c. 164-165]. 

А.Шопенгауер співставляє наукове та художнє пізнання і наводить 

цікавий і влучний приклад, що наука – це лише ліхтарик, який освітлює шлях, а 

мистецтво – сонце, яке випромінює світ. [200]. Наукове пізнання не може 

досягти кінцевої мети і дати «цілком задовільного пояснення», адже не може 

осягнути внутрішньої сутності речей, тому що «не виходить за рамки уявлень і 

по суті ознайомлює лише з відношенням одного уявлення до іншого» [200, c. 

39]. Для мистецтва характерні ідеї як об’єкти пізнання, а для науки поняття. 

Поняття «абстрактне, дискурсивне, абсолютно невизначене всередині своєї 

сфери, визначене тільки у своїх межах». Ідея є навпаки наочна, визначена, але 

ніколи не пізнається індивідуумом, а лише тим, хто піднявся до рівня чистого 

суб’єкта [200, c. 205]. Шопенгауер порівнює наукове поняття та художню ідею. 

Поняття ототожнює з «неживим» футляром, в  якому знаходиться те, що в 

нього вклали, але це неможливо з нього дістати. Ідея, навпаки «розвиває в тому, 

хто її сприйняв, такі уявлення, які відносно з однойменними поняттями нові», 

вона нагадує живий організм, який розвивається і розвиває те, що «не лежало 

готовим» [200, c. 205-206]. 

У філософії ХХ століття проблема співвідношення наукового та 

художнього пізнання аналізувалася у межах різних підходів і доволі  

суперечливо. Але у більшій мірі творчий пізнавальний процес розглядався як 

протилежність механістичному підходу науки. Із філософів першої половини 

ХХ століття особливої уваги заслуговує А. Бергсон і його праця "Творча 

еволюція". Інтелект пояснюється Бергсоном як інструмент наукового пізнання, 

що слугує для комбінацій вже відомих знань, а не для створення нових. Тобто 

для А. Бергсона пізнання виступає як поглиблення в пізнаванний предмет. Він 
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пише, що успіхи експериментальної і теоретичної науки ґрунтуються на 

здобутках інтелектуальних методів мислення [18, с. 218]. Але в той самий час 

разом з такою тенденцією існує протилежна тенденція - вчення про інтуїцію як 

ідеальний вид пізнання. Інтуїція трактується як споглядання, незалежне від 

зв'язку з практичними науковими методами. З цього випливає, що наукове 

пізнання, яке розвивається на основі інтелекту, не може продукувати адекватне 

знання [18, с. 137]. Філософ наполягає на тому, що функція інтелекту полягає в 

узгодженні в пізнанні діяльності конкретного суб'єкта з об'єктом. Тобто 

інтелект діє в рамках взаємин суб'єкта і об'єкта, тому наука може осягати не 

самі речі, а відносини між речами.  

У контексті дисертаційного аналізу важлива і продуктивна позиція, 

особливе трактування пізнання як виходу особи за власні межі. М.Гайдеґер 

вважає, що основні якості нового часу - строгість, методика, виробництво - 

перетворюють науку на дослідження. У зв'язку з цим філософ намагається 

проаналізувати картину світу і приходить до висновку, що людина є своєрідним 

центром усіх зв'язків сущого. При цьому суще стає таким, коли воно 

переживається, тобто стає чимось внутрішнім для людського життя і 

співвідноситься з ним. М.Гайдеґер висловлює думку, що онтологія неможлива 

без етики, і задається питанням про суть художнього пізнання. Дослідник 

припускає, що сутність художньої творчості може бути розкрита, коли її 

аналізувати з точки зору буття сущого. Тобто художнє пізнання як втілення 

мистецтва М.Гайдеґер пов'язує з формуванням істини. Причому філософ має на 

увазі не ту істину, яка розглядається у науковому пізнанні. Істина в 

художньому пізнанні не є сферою досягнення суб'єктів, що пізнають, а 

належить до тієї сфери, де визначається сенс буття. Іншими словами, у М. 

М.Гайдеґера чітко фіксується різниця між істиною в науковому пізнанні, де він 

ототожнює науку з дослідженням, та істиною в художньому пізнанні, яка 

укладена в бутті сущого. М.Гайдеґер заглиблюється в питання природи та 

появи суб'єкта в художньому пізнанні: «У художникові джерело витвору. У 

витворі джерело художника» [180, с. 51]. Автор гадає, що проміжною ланкою 
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між художником як суб'єктом пізнавальної діяльності  та творінням як 

результатом цієї діяльності є мистецтво як узагальнене поняття.  

М.Гайдеґер у роботі «Исток художественного творения» намагається 

знайти сутність мистецтва, аналізуючи матеріальне втілення творення: 

«Картина висить на стіні, як висять на стіні мисливська рушниця і капелюх. 

Живописне полотно, наприклад, картина Ван Гога, яка зображує селянські 

черевички, подорожує з виставки на виставку» [180, с. 53]. Автор підкреслює, 

що витвір є не "річчю", а "символом", який вкладається у конкретну річ 

суб'єктом пізнання. Мистецький витвір розкриває у притаманний йому спосіб 

буття сущого. У творенні відбувається це розкриття-виявлення, тобто істина 

сущого. М.Гайдеґер приходить до висновку: об'єкт художнього пізнання втілює 

в собі деяку істину сущого, яку має пізнати суб'єкт, і ставить питання, що ж 

означає це «пізнання себе у творенні»? Якщо взяти до уваги висновок 

М.Гайдеґера про те, що "у творенні твориться вчинення істини", то можна 

зробити висновок про наявність у художньому пізнанні особливої рушійної 

сили. В аналізі діяльності художника М.Гайдеґер відзначає, що істина 

направляє себе в глибину творення [180, с. 72]. Таким чином, у намаганні 

з'ясувати специфіку художнього пізнання шляхом виявлення витоку художньої 

творчості М.Гайдеґер підкреслює, що художнє пізнання не лише привносить 

здобутки у сферу культури, а є сенсом буття. Основне завдання художнього 

пізнання М.Гайдеґер убачає в прояві істинної суті пізнаванного об'єкта, і ця 

істинна сутність виявляється тільки в результаті самого процесу художнього 

пізнання. Спираючись на роботу М.Гайдеґера «Исток художественного 

творения», Г. Гадамер підкреслював: «Адже мистецький витвір нічого не має на 

увазі, він не вказує на якесь значення, подібно знаку; він створює саме себе в 

своєму бутті, примушуючи глядача перебувати при ньому» [180, с. 99-115]. 

Щодо порівняння наукового та художнього методів пізнання шляхом 

порівняння науки і мистецтва М.Гайдеґер у роботі "Наука и осмысление" 

зазначає: «Чим глибше ми замислюємося про суть техніки, тим таємничішим 

робиться суть мистецтва». Автор розмірковує над тим, що взаємини науки і 
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мистецтва не такі вже й прості, як здається на перший погляд: «Їх ще й сьогодні 

ставлять поруч, мистецтво і науку. Мистецтво теж можна уявити собі як галузь 

культурного виробництва». Але відповідь на питання, що є рушійною силою  

пізнання, М.Гайдеґер намагається дати через припущення: «Чи не править в 

науці ще щось інше, крім простої людської допитливості?» [180, с. 239]. І 

вважає, що цим іншим боком може бути і прагнення краси.  

Питання про витоки та рушійні сили пізнання існує поряд з питанням про 

сутність процесу мислення. М.Гайдеґер задається цим питанням у роботі «Что 

значит мыслить». Тут також можна побачити різницю між мисленням в 

науковому пізнанні й мисленням в художньому пізнанні, яке М.Гайдеґер 

аналізує на прикладі поезії: «Сказане поетом і сказане мислителем ніколи не 

одне і те саме, але вони можуть говорити різними способами про одне [182, с. 

141]. Це висловлювання підтверджує можливість наукового і художнього 

пізнання взаємодоповнювати одне одного, яка грунтована не на діалектичній 

протилежності, а на спроможності утворення нової визначеності. 

М.Гайдеґер зробив надзвичайно цінний внесок у вивчення проблеми 

взаємин між наукою та мистецтвом, в тому числі на сучасному етапі, коли за 

висловом Ю.Габермаса, «науки виробляють знання, що є за своєю формою 

технічно придатними» [177, c.79]. Техніка і мистецтво у М.Гайдеґера 

«зріднилися у своїй сутності» та є способами розкриття потаємного, видами 

άλήθεια, і ця спорідненість була очевидною вже в античності, коли словом τέχνη 

називали і техніку, і «те розкриття потаємного, яке виводить істину до сяйва 

явленності»,  перетворення істини у красу і “пойесіс” витонченних мистецтв» 

[179, c. 237]. Але τέχνη має глибокий зв'язок не тільки з ποίησις, але і з έπιστήμη. 

У будь-якому разі М.Гайдеґер вказував, що слова техне і епістеме «з самих 

ранніх століть аж до епохи Платона іменують знання в найширшому сенсі», 

означають «вміння орієнтуватися, розбиратися в чомусь» [179, c. 225]. З іншого 

боку, слово έπιστήμη виводиться Арістотелем зі слова πίστις (віра), що вказує на 

здатність знання приймати на віру, використовувати «інтуїтивне відчуття 

буття» [179, c. 411].  
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 М.Гайдеґер висловлюється, що мистецтво можна вважати збірним 

уявленням, до якого відноситься все, що дійсне в мистецтві, а саме  - творення 

та художників. Для того щоб зрозуміти, що таке мистецтво, необхідно 

звернутись до творення. В художньому пізнанні за допомогою художнього 

творення розкривається буття сущого. Мистецтво – «істина в творенні». 

Наукове пізнання не є «початковим вчиненням істини, є розробленням вже 

разгорнутої області істини, а саме - розроблення її шляхом осягнення і 

обґрунтування всього правильного як правильного можливого і правильного 

необхідного, що з'являється навколо істини». А  «мистецтво – це лише слово, 

якому не відповідає ніяка дійсність» [180]. 

Важливою в контексті дослідження є робота М. Гайдеґера «Что значит 

искусство», в якій підіймаються питання майбутнього людства.  Останнім 

часом наука заволоділа сферою людської екзистенції. За її допомогою люди 

можуть планувати своє майбутнє, але що чекає на людство? Сучасне мистецтво 

показує те, до чого призведе наука. Крім того, мистецтво здатне здійснювати як 

«відкритість» істини, так і її «закритість». Адже художня творчість дозволяє 

осягнути речі, минаючи дискурсивно-логічний спосіб мислення,  «розкривши» 

це щось разом, а не по частинах. Разом з тим мистецтво зберігає і 

«приховування» істини, що є обов'язковою умовою її відкритості. Художня 

творчість завжди залишає «простір» для таємниці, що виражається в низці рис 

творчого процесу. 

Г. Гадамер вважав, що заглиблення у феномен розуміння має призвести 

до усвідомлення меж науки та легітимізації інших способів пізнання, які не 

можна назвати науковими [33, с. 38] .  Наукове пізнання не можна зводити до 

будь-якої системи обґрунтованого пізнання, що відповідає ідеалу науки. В 

результаті з’являється твердження Гадамера про те, що більшість наук, в тому 

числі науки про дух, зближуються зі методами пізнання істини, які знаходяться 

за межами наукової методики. Або ж, за його словами, «це все такі способи 

пізнання, за допомогою яких пізнається істина, яка не належить верифікації 

методологічними засобами науки». Все пізнання – це не лише пізнавальна 
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здібність суб’єкта,  воно з самого початку включене в традицію розуміння: для 

того щоб щось зрозуміти, необхідно мати перед-розуміння. Гадамер виступає 

проти традиційного розуміння, як чогось складного, суб’єктивного. Гадамер 

вбачає інший аспект в розуміння «перед-розсудок»: перед-розсудок – це 

попередній розмисел, який лежить в основі розуміння. Тому перед-розсудок не 

заважає в процесі пізнання, а навпаки йому сприяє. Говорячи словами 

філософа, «усіляке розуміння – це проблема мовна і вона досягається (або не 

досягається) в медіумі мовності» [32, с. 329] Гадамер неодноразово 

висловлював застереження щодо небезпеки перетворення розуміння на деякий  

науковий метод. 

Питання про сутність мистецтва займає центральне місце в творчості 

німецького філософа. Для Гадамера мистецтво невіддільне від сфери пізнання, 

а естетичний досвід – це не суб’єктивна сфера переживань, а онтологічний 

досвід зустрічі з істиною. Саме тому Гадамер убачає своє завдання в тому, щоб 

«розглядати поняття пізнання більш широко, ніж це робив Кант», тобто 

включити в його сферу художній досвід. Одним із головних питань у праці 

«Істина і метод» є питання пізнавальної функції естетики: хіба  завдання 

естетики не в тому, щоб обґрунтовувати те, що пізнання мистецтва - це тип 

пізнання, який відрізняється від типу чуттєвого пізнання, яке дає науці кінцеві 

данні, на яких вона будує пізнання природи, яке відрізняється від морально-

розумового пізнання і взагалі від усілякого понятійного пізнання, залишаючись 

пізнанням, тобто посередником істини» [33, с. 143]. 

Основою філософської герменевтики стає твердження про те, що 

художній досвід – це шлях пізнання істини, оскільки він «містить у собі 

розуміння, відповідно, сам є герменевтичним феноменом». Розуміння ж 

«приналежне» факту зустрічі з витвором мистецтва, яке «може бути прояснено 

лише виходячи зі способу буття витвору мистецтва» [33, с. 146]. Не дивно, що в 

статті «Искусство и подражание» в розмові про сучасне мистецтво, у тому 

числі про безпредметний живопис «герметичної» ліричної поезії ХХ ст,, 

Гадамер знову звертається до категорії мімезису, онтологічне обґрунтування 



34 
 

якої він знаходить в «Поетиці» Арістотеля, згідно з яким поезія 

«філософічніша» за історію, тому що «поезія говорить про більше загальне, 

історія – про одиничне» [3, с. 36]. Усупереч «іронічному і діалектичному 

вченню» Платона про мімезис, заснованому на відмінності речей від ідей, 

Арістотель та Гадамер, говорять про наслідування як шлях пізнання істини. 

Пізнати щось означає пізнати річ як таку, що ніколи не зустрічалась, але вільну 

від випадковості. Гадамер уважав, що наслідування відкриває «справжню 

сутність речей» [32, с. 237]. Поняття наслідування можна застосовувати до 

мистецтва лише в тому випадку, коли мається на увазі «пізнавальний смисл». 

Крім того, пізнання, очищене від усіляких випадковостей, передбачає пізнання 

самих себе: мистецтво є тим видом пізнання, коли поряд із пізнанням ми 

заглиблюємось у самоусвідомлення [32, с.237]. Наслідування – це 

герменевтична, а не лише естетична категорія. При  наслідуванні ми пізнаємо 

справжню сутність речей і одночасно пізнаємо самих себе. Таке пізнання не 

просто констатація факту, а й буттєвий процес, відповідно воно пов’язане не з 

простим відображенням, а з перетворенням «на структуру», виявленням того, 

що є, і що за інших умов втрачається [32, с.237]. 

Отже, спроби зіставлення наукового і художнього пізнання відомі у 

філософії з античних часів. І взагалі до формування класичної науки ці два види 

пізнання розглядалися як нерозривні у своєму розвитку. А з періоду  

перетворення науки на експериментально-математичне природознавство 

формується тенденція до їхнього розмежування чи навіть протиставлення.  
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1.2. Осмислення доповнюваності наукового і художнього пізнання в 

науці та філософії 

Важливим у контексті проблематики дисертаційного дослідження є аналіз 

взаємовідношення науки і мистецтва А. Пуанкаре. Саме йому належить 

пафосне висловлювання: "Тільки завдяки науці та мистецтву цивілізація має 

значення''. Дослідники вважають, що А. Пуанкаре підкорив ці два світи і 

надихав як Ейнштейна, так і Пікасо, зіграв ключову роль в осмисленні процесів 

творчості у мистецтві та науці, які виявилися важливою темою XX-го століття. 

А. Пуанкаре наполягав на тому, що наукове і художнє пізнання об'єднує 

критерій витонченості як єдність змісту і форми: «У підсумку єдиною 

об'єктивною реальністю є відносини речей, відносини, з яких випливає світова 

гармонія. Без сумніву, ці відносини, ця гармонія не могли би бути сприйняті 

поза зв'язком з розумом, який їх сприймає або відчуває » [135, с. 279]. Пуанкаре 

в своєму пошуку універсальних критеріїв робить спробу пов'язати критерій 

витонченості з несподіваним зіставленням речей та їхніми ознаками, які 

зазвичай не зіставляються. Про природничо-наукове пізнання А. Пуанкаре 

писав: «Вчений вивчає природу не тому, що це корисно, він досліджує її тому, 

що це приносить йому задоволення, і насолода ця йому дається тому, що 

природа прекрасна. Якби природа не була прекрасна, вона не вартувала би того, 

щоб її знати [135, с. 98]. Тобто будь-який вид пізнання містить у собі елементи 

краси та витонченості так, як вони спочатку присутні в будь-яких об'єктах 

пізнання і осягаються лише шляхом художньо-образного мислення. 

А. Пуанкаре зауважує, що «рух науки має порівнюватися не з перебудовою 

якогось містечка, де старі будівлі немилосердно руйнуються, щоб дати місце 

новим спорудам, а з безперервною еволюцією зоологічних видів, які постійно 

стають невпізнанними для простого ока, в яких досвідчене око завжди відкриє 

сліди попередньої роботи минулих століть [134, с. 233]. Те ж саме можна 

сказати і про мистецтво, яке розвивається, удосконалюючи колишні принципи. 

З точки зору А. Пуанкаре почуття прекрасного, гармонія чисел та форм, 

лежить в основі наукової творчості. Всім істинним математикам «знайоме» 
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справжнє естетичне почуття. Математичні предмети за Пуанкаре називаються 

прекрасними і витонченими, здатними викликати естетичні емоції в тому 

випадку, якщо елементи цілого розташовані так гармонійно, «що розум без 

праці може охопити ціле і проникає водночас і в деталі. Ця гармонія 

задовольняє наші естетичні потреби та слугує поміччю для розуму, який вона 

підтримує і яким керує» [134, с. 399-414.]. Таким чином, Пуанкаре приходить 

до наступного висновку, що корисними комбінаціями є якраз найбільш 

витончені комбінації, тобто ті,  які найбільшою мірою здатні задовольняти 

спеціальне естетичне почуття, яке знайоме всім математикам. Почуття краси 

лежить в основі «природного інстинкту математичної витонченості» [134, с.  

399-414].Саме це спеціальне естетичне почуття відіграє роль тонкого критерію 

істини. 

Разом з тим краса в науці, на відміну від мистецтва, є не метою, а є 

методом пошуку істини. Ознаки краси в науці - гармонійність, інтелектуальна 

ясність, економність, простота, глибина, цілісність, доступність, елегантність. З 

цього випливає зіставлення естетичного начала в математиці та 

формалістичному мистецтві як сферах формального співвідношення елементів, 

високої абстракції. 

Пуанкаре сформулював положення про естетичну, а не логічну природу 

математичного розуму, наголошуючи на тому, що творчим математиком може 

бути лише той, хто здатний оцінити і розвинути математичну красу на основі 

вродженого естетичного почуття [135]. Він не просто відзначав роль естетики в 

математиці, але стверджував існування математичної естетики, заснованої на 

інтуїтивній природі математичної краси. 

Пуанкаре не заперечуює ту роль, яку відіграє в математичному творчості 

логічний висновок, але однією логікою математика ніяк не вичерпується. 

Необхідний ще один вид творчості, який  був відкинутий логіцистами: інтуїція. 

Чиста логіка завжди приводила б нас тільки до тавтології; вона не могла б 

створити нічого нового; сама по собі вона не може дати початок ніякої науці, - 

цілком справедливо зауважує Пуанкаре. Логічний доказ подібний розвитку 
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рослини із зерна: що посієш, те й пожнеш. Тільки інтуїція, осягнення істини не 

шляхом доказу, а безпосереднім інтелектуальним схопленням її змісту дозволяє 

зробити стрибок до принципово нового знання [135]. 

У суперечці з Пеано, Расселом і їхніми однодумцями Пуанкаре 

використовує термін «інтуїція» в різних значеннях, неодноразово говорить про 

інтелектуальну та чуттєву інтуїці. Перша, на його думку, лежить в основі 

математичної творчості. Інтелектуальна інтуїція дозволяє математикам не лише 

доводити, але ще і винаходити. Через неї вони помічають одразу загальний 

план логічно будівлі. Це дуже рідкісний дар, уважає Пуанкаре,  і лише деякі 

володіють ним, але не можна його перебільшувати. Інтуїція не може дати  

строгості й достовірності, тому неминучим є логічний елемент в математиці. 

Підсумовує вчений так: логіка та інтуїція мають кожна свою необхідну роль, 

обидві неминучі, логіка, яка надає достовірності, є знаряддям доказів, а інтуїція 

є знаряддям винаходів [135]. 

На думку вченого, нова наукова концепція починається з творчого 

осяяння, а засновком осяяння є довга, завзята, часто непомітна для вченого 

несвідома робота думки. це прелюдія наукової творчості, спалах інтуїції, 

"зоряний час" творчого процесу, за якими йде довга методична робота з 

організації наукового знання.  

Продовжив розвивати означену проблему А. Ейнштейн, він увів критерії 

«зовнішнього виправдання» та «внутрішньої досконалості», властивих науковій 

теорії. Зміст першого критерію очевидний: теорія не повинна суперечити даним 

досвіду. Другий критерій має на увазі передумови самої теорії, ставлення до 

конкретного наукового матеріалу, що включає в себе художнє ставлення до 

об’єкту. Твердження Ейнштейна про те, що «дослідник повинен вивідати у 

природи» загальні принципи (гіпотези), означає, що вони не просто «навіяні» 

експериментом, а є творчим актом, в якому важливе місце займає 

інтелектуальна інтуїція, осяяння, уява та інші елементи творчої активності 

людини. Ейнштейн припускав, що реальність у всій її конкретності не задана 

людиною безпосередньо, а виступає у формі деякої загадки, відповіддю на яку є 
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ідеальна картина, побудована на основі теорії. А.Ейнштейн писав, що 

реальність не дана нам, а задана, так само, як задаються загадки. Очевидно, це 

означає наступне: зрозуміти те, що відбувається поза нами, можна за 

допомогою побудови понять, підставою яких є їх підтвердження. Така 

побудова понять (за визначенням) точно відповідає дійсності, тоді будь-яке 

подальше запитання про “природу дійсності” є таким, що не має смислу.  

Знаково, що А. Ейнштейн у характеристиці науки використовує метафору 

храму. Храм науки, пише вчений, – багатоскладова будова. “Людина прагне 

адекватним способом створити в собі просту і прозору картину світу, і це не 

стільки для того, щоб подолати світ, в якому вона живе, а скільки для того, щоб 

спробувати замінити цей світ створеною нею картиною. Цим займаються всі: 

художник, поет, філософ і дослідник, але кожен по-своєму. На полотно картини 

та її оформлення людина переносить центр ваги свого духовного життя, щоб в 

ній знайти спокій і впевненість, яку вона не може знайти в занадто тісному 

колооберті власного життя” [205, с. 40]. 

Наука зовсім не є колекцією законів, зібранням непов’язаних фактів. Вона 

є творенням людського розуму, з його вільно створеними ідеями та поняттями. 

Фізичні теорії намагаються утворити картину реальності і встановити її зв’язок 

з широким світом чуттєвого сприйняття. За допомогою фізичних теорій, як 

вважає А.Ейнштейн, ми намагаємось знайти собі вихід із лабіринту 

спостережуваних фактів, впорядкувати й пізнати світ наших чуттєвих 

сприйняттів. Ми бажаємо, щоб спостережувані факти логічно виводились із 

нашого розуміння реальності. “Без віри в те, що можливо охопити реальність 

нашими теоретичними побудовами, без віри у внутрішню гармонію нашого 

світу, не існувало б ніякої науки. Ця віра є і завжди залишається основним 

мотивом будь-якої наукової творчості. У всіх наших зусиллях, у всій 

драматичній боротьбі між старим і новим ми дізнаємось про вічне прагнення до 

пізнання, непохитну віру в гармонію нашого світу, що постійно посилюється 

відповідно до перешкод на шляху до пізнавання” [205, с. 543]. 
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Ейнштейн закликав до того, щоб звернути увагу на відношенням між 

змістом теорії та сукупністю створюваних фактів. «Тут, - писав Ейнштейн, - ми 

зустрічаємось з вічним протиріччям між двома нероздільними компонентами 

людського пізнання… досвідом та мисленням» [203, с. 182]. Чисто логічне 

мислення не може дати ніякого знання емпіричного світу, положення, отримані 

за допомогою логічних засобів, при порівнянні з дійсністю виявляються 

пустими. «Все пізнання реальності виходить з досвіду та повертається до 

нього» - зауважує Ейнштейн [203, с. 182]. 

Якщо досвід є «початком та кінцем нашого знання реальності», то яка 

роль логічного мислення в науці,  у чому його основна функція? У своїх 

роздумах Ейнштейн формулює фундаментальні антиномії наукового методу. 

Пізнання неможливе без логічного мислення, зокрема, логічна дедукція відіграє 

істотну роль в системі теоретичного знання, разом з тим, сама по собі логічна 

дедукція не може дати ніякого знання про зовнішній світ. Так само пізнання 

неможливе без отримання чуттєвої інформації про дійсність, накопичення 

чуттєвої інформації (дослідних даних) саме по собі ще не наука і не може 

забезпечити пізнання зовнішнього світу. Ейнштейн відзначав, що 

спостережувані події та факти становлять основу будь-якої науки, але вони ще 

не є її змістом. «Просту констатацію емпіричних співвідношень між 

експериментальними фактами не можна вважати єдиною метою науки», за 

допомогою такої констатації не можуть бути отримані зв'язки загального 

порядку, що виражаються «законами природи», вони можуть бути 

сформульовані лише за допомогою раціональних побудов, які не випливають з 

досвіду [203, с. 98-99]. 

Звідси проблемою наукового методу, наукового пізнання є проблема 

узгодження, кореляції даних чуттєвого досвіду й теоретичних побудов, 

продуктів логічного мислення, досягнення певної форми їх відповідності. 

Подібне узгодження и відповідність виявляється необхідною умовою і формою 

реалізації ідеї раціонального пізнання світу: пізнання світу неможливо ні в 



40 
 

рамках чистого логічного мислення, відірваного від чуттєвого досвіду, ні 

шляхом накопичення чуттєвого досвіду. 

Сильне та цілком усвідомлене естетичне почуття властиве творчості 

самого Ейнштейна. Вчений пише, що він так само, як і Шопенгауер, вважає що 

одна з найсильніших спонук до занять мистецтвом чи наукою - це бажання піти 

від буденного життя з його болісною жорстокістю та невтішною порожнечею, 

піти від кайданів мінливих власних примх. Ця причина штовхає людей з 

тонкими душевними струнами ззовні, у світ об'єктивного бачення та розуміння 

[204, с. 8]. Ейнштейн писав, що у Планка вимога художності є однією з 

головних пружин його творчості, а читання його праць з проблеми 

випромінювання, приносить велике естетичне задоволення. А у творах Бора – 

найвища музикальність думки. Відомі висловлювання Ейнштейна, що 

Достоєвський дав йому більше, ніж математик Гаусс. Справжній твір мистецтва 

не містить нічого зайвого. За словами Ейнштейна, «... в музиці Моцарта немає 

жодної зайвої ноти» [204, с. 67-95]. Ейнштейн безпосередньо відчував 

нерозривний зв'язок науки та мистецтва, завдання яких в кінцевому рахунку 

єдині - вони зводяться до пізнання і відображення гармонії реального світу.  

Наукова творчість неможлива лише на основі дискурсивного методу, на 

основі чистої логіки. Наука вимагає інтуїції. Ейнштейн писав: «... вищим 

завданням фізиків є пошук тих загальних елементарних законів, з яких шляхом 

чистої дедукції можна отримати картину світу. До цих законів веде не логічний 

шлях, а тільки заснована на проникненні в суть досвіду інтуїція» [204]. 

Значення, інтуїції в науці та мистецтві проаналізовано в книзі відомого 

фізика-теоретика E.Л. Фейнберга «Кібернетика, логіка, мистецтво» (Вид. «Радіо 

і зв'язок», М., 1981). Інтуїція являє собою здогад або істину, тобто розсуд 

об'єктивного зв'язку речей, що не спирається на логічний доказ. Інтуїтивне 

судження має синтетичний характер, в той час як дискурсивне судження 

аналітичне. E.Л. Фейнберг підкреслює, що інтуїтивним є основне судження про 

достатність досвіду, що підтверджує теорію. Таке судження - критерій 

практики – не доведений логічно, оскільки навіть після тисяч дослідів, які 
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свідчать, скажімо, про неможливість унаслідування придбаних ознак, не можна 

логічно виключити появу експерименту, в якому це унаслідування буде 

спостерігатися. Ми переконані інтуїтивно у вирішальному значенні цих тисяч 

дослідів. Критерій практики інтуїтивний, але це не применшує, а підсилює його 

значення [172, с. 145]. Наука - це поєднання логічного та інтуїтивного. Логіка 

без інтуїції не дає нової інформації, лише виявляє ту, яка вже міститься у 

вихідних положеннях. Будь-який вид творчості означає створення нової 

інформації, іншими словами, запам'ятовування випадкового, вільного вибору. У 

книзі Фейнберга розкрита інтуїтивна сутність мистецтва, мета якого - у 

забезпеченні переконливості інтуїтивного судження, «доказ того, що не 

доводиться». Саме таке судження нерозривно пов'язане з естетичними 

переживаннями. В науці та мистецтві творчість означає створення нової 

інформації. Цей процес реалізується інтуїтивно в обох випадках. Однак роль 

інтуїції в мистецтві залишається визначальною, в той час як в науці ця роль 

може мати другорядне значення, поступаючись першістю логіці [172, с. 145]. 

Розуміння принципу доповнюваності було сформульовано фізиком 

Нільсом Бором у 1927 році. Бор довів, що електрон можливо описати за 

допомогою корпускулярної та хвильової теорій, причому корпускулярні й 

хвильові його властивості не конфліктують між собою, тому що ніколи не 

існують водночас. А це означає, що у поясненні властивостей електрона 

потрібно звертатися по черзі до цих двох його вимірів. Тобто для повного 

опису предмета маємо звернутися послідовно до їхнього розгляду – у 

доповнюваності, а це означає, що вони, з одного боку, суперечать одне одному, 

а з іншого – одне одного доповнюють. Коли аналізуємо науковий і художній 

підходи до пізнання в оптиці застосування принципу доповнюваності, то 

йдеться про трансформацію фізичного смислу цього принципу у відповідності з 

особливостями об’єкта пізнання. 

Після широкого застосування принципу доповнюваності Н. Бора в різних 

науках і галузях знання починається новий поворот у вивченні видів пізнання. 

Вчений довів, що всі явища які ми вивчаємо, являють собою складну мережу, з 
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кожного пункту якої виходить декілька розгалужень. Для того, щоб 

охарактеризувати співвідношення між явищами, які досліджуються в різних 

експериментальних умовах, Бор увів термін «доповнюваність». Учений 

підкреслює той факт, що «взяті разом такі явища» вичерпують всю інформацію, 

яка піддається визначенню. Саме тому ідея доповнюваності не полягає у 

відмові від звичних пояснень, але вона безпосередньо відноситься до нашого 

положення спостерігачів у такій сфері досвіду, де однозначний опис явищ, 

суттєво залежить від умов спостереження [23, с.135]. 

Доповнюваністю можна назвати відношення фундаментальних сторін 

явища, але на відміну від суперечності, вони в цілому не виключають один 

одного як протилежності. Доповнюваність наділена властивістю поділу умов, в 

яких розглядається даний об'єкт. В результаті виділяються різні виміри, різні 

визначеності об'єкта. Аналіз співвідношень невизначеностей та пов'язана з ним 

проблема одночасного вимірювання традиційних характеристик поведінки 

частинок привели Н. Бора до ідеї доповнюваності засобів вимірювання. Пласти 

інформації, отримані різними способами суперечать один одному, вони 

відносно незалежні, але внутрішньо пов'язані, оскільки мають єдиний об'єкт, 

що володіє не механічним набором, а складним поєднанням 

взаємообумовлених властивостей. 

Принцип доповнюваності застосовується в тому випадку, коли будь-яке 

однозначне описання буде неповним. Ідея доповнюваності підтверджує, що ми 

не можемо дати одного єдиного опису в термінах однієї мови. Крім того у своїй 

роботі «Атомна фізика і людське пізнання» Бор задається питанням, чи «існує 

поетична, або духовна, або культурна істина, відмінна від наукової» [23, с. 23].  

Так він наближається до питання про стосунок науки та мистецтва. Дослідник 

говорить, що відмова від точних визначень, характерних для наукових 

повідомлень, досягається за допомогою  уяви, мінливого сприйняття 

спостерігача. В концепції доповнюваності важливе значення має проблема 

спостереження. Вчений підкреслює важливість самого акту спостереження і 

пізнання. Насправді, вживання таких слів як «думка» або «відчуття», 
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відноситься не до якоїсь твердо вказаної причинової цілі, а належить до видів 

духовного досвіду. Згадані вище види взаємовиключають один одного завдяки 

неоднаковому розмежуванню між свідомим змістом та тим фоном, який 

приблизно позначається як «ми самі» [23, с. 151]. 

До аналізу наукового та художнього пізнання доречно застосовувати 

принцип доповнюваності Н. Бора, що складається з доцільності пізнання 

об'єкта у взаємовиключних, доповнюваних системах опису. Тобто науковий та 

художній способи пізнання доповнюють один одного і разом складають єдине 

ціле - спосіб пізнання світу. Взаємне доповнення наукового і художнього 

методів пізнання здійснюється за участю взаємного доповнення логічного та 

образного мислення.Наукове пізнання вивчає існуючі незалежно від суб'єкта 

закони. Знання цих законів допомагає суб'єкту вивчати предмети та явища 

художньої реальності та ясніше висловлювати власне бачення. Водночас 

методи, прийоми та специфіка художнього пізнання є рушійними силами у 

науковому пізнанні, оскільки будь-яка наука починається з первинних, логічно 

недовідних, одержуваних шляхом прямого узагальнення дослідних даних. Всі 

глибокі істини науки парадоксальні, їх не можна досягти, спираючись лише на 

логіку і досвід. 

Протилежні позиції тут утворюються в результаті втілення за допомогою 

наукового і художнього пізнання різних визначень об'єкта. Це здійснюється 

завдяки роботі логічного та образного мислення, які відбувається з одним і тим 

об'єктом у різних вимірах [23, с. 76]. Тобто дія концепції доповнюваності в 

науковому та художньому пізнанні полягає в недостатній ефективності 

художнього пізнання без елементів строгої науки, а також у неможливості 

відкриття наукової істини без застосування художнього бачення. 

Сполучною ланкою у такому взаємному доповненні є інтуїтивна здатність 

групувати факти та враження навколишнього світу таким чином, щоб 

задовольнити емоційну потребу в почутті гармонії, яке людина відчуває, 

виділивши з хаосу зовнішніх вражень щось цілісне та завершене. Саме 

прагнення такої гармонії є основою зіткнення протилежностей та їх взаємного 
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доповнення. Н. Бор у своїй концепції доповнюваності використовує поняття 

«симетрії» та вважає ідею доповнюваності її втіленням [23, с. 151]. Дві наукові 

версії можуть заперечувати одна одну, але разом вони дають більш повне 

уявлення про істину. Дослідник вважає ідею доповнюваності «симетричною», 

яка уособлює собою прекрасне. Учені, яким не чужим був пошук прекрасного, 

прагнули до симетрії, вбачали в ній естетичний ідеал [23, с. 145]. Це 

підтверджує існування естетичного феномену науки. В науковому пошуку 

вчений прагне виявити форму явищ природи у її найбільш адекватному вигляді, 

а це і є прагненням виявити форму краси. Образ закінченої форми як в 

науковому, так і в художньому пізнанні будується за певними законами, а саме 

- за законами гармонії, краси, з одного боку, та внутрішньої логіки - з іншого, 

що ще раз свідчить про дію принципу доповнюваності. Наприклад, Н. Бор 

прийшов висновку, що електрон, з одного боку, є частинкою, а з іншого - 

хвилею. Так само, застосувуючи цей принцип, можна стверджувати, що, з 

одного боку, пізнання є втіленням думки, логіки, досвіду, а з іншого боку, 

пізнання грунтується на інтуїтивній здатності та естетичному переживанні. Дві 

ці характеристики доповнюють одна одну і дають повне уявлення про процес 

пізнання. 

Найбільш плідною є взаємодія та взаємозбагачення мови науки та 

мистецтва. Мистецтво та наука активно запозичують вирази з ресурсів образно-

символічної мови. На практиці ми постійно спостерігаємо приклади такого 

плідного синтезу логіко-понятійних та образно-символічних мовних засобів. По 

суті наука та мистецтво використовують рівнозначні мовні практики. Зрозуміти 

та пояснити можливості можна лише за умови розуміння загальних засобів 

наукової мови. Нільс Бор зазначав, що причина, чому мистецтво може 

збагатити нас, полягає в його здатності нагадувати нам про гармонії, недосяжні 

для системного аналізу [23]. 

Вчений зазначає, що для опису істинної реальності потрібна образна мова 

особливої сили, так роботу фізика над його творінням Бор порівнює з творчістю 

поета – вони обидва шукають образи, що відображають реальність: «Поет теж 
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стурбований не стільки точним зображенням речей, скільки створенням образів 

і закріпленням уявних асоціацій в головах своїх слухачів». Але фізична 

реальність у Бора відрізняється від поетичної. Це не внутрішній світ поета, а 

єдність взаємопов'язаних фактів і явищ природи, для його опису потрібні 

поняття, що взаємодоповнюють одне одного [23, с. 140-148].  

Проблема співвідношення наукового і не наукового пізнання представлена 

в концепції британського філософа науки середини ХХ століття М. Полані, 

автора концепції “особистісного знання”. В останній третині минулого століття 

його праці широко обговорювалися філософами, методологами, соціологами 

науки. Відомою працею М.Полані є робота “Особистісне знання. На шляху до 

посткритичної філософії”, в якій автор відмовився від ідеалу наукової 

безпристрасності та запропонував інший ідеал знання: оскільки раніше знання 

вважалося безособовим, всезагальним, об’єктивним, але для М.Полані знання – 

це активне осягнення пізнавальних речей, дій, що вимагає особливого 

мистецтва. Згідно М. Полані, особисте, неявне знання є джерелом всього 

знання. Все людське знання про зовнішній світ ґрунтується на неявно 

прийнятому метафізичному базисі. Філософські підстави є невід'ємною 

частиною самої науки. Знання завжди підкріплюється інтелектуальним 

відчуттям суб'єкта. М. Полані пояснює, що припущення доти не стають 

частиною науки, поки їх не висунуть вчені й не примусять в них повірити. Саме 

це відчуття виконує роль у визначенні того, що є і що не є “наукою”.  

Згідно М. Полані, будь-який процес оволодіння навиками використання 

інструментів, управління технікою припускає неявно виражене 

підпорядкування припущенням про природу речей, які суб'єкт безпосередньо 

не усвідомлює, тобто усвідомлює “допоміжно”. Хоча і не існує ніяких гарантій 

щодо коректності подібних припущень, але без них суб'єкт не може здійснити 

процес відбору знання. Залучення людини до науки М. Полані розглядає як акт 

деякого особистого звернення, проводячи далеко розповсюджені аналогії зі 

зверненням до релігійної віри  [127, с. 13]. 
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Найважливішим, на чому акцентує увагу М.Полані, є змішаний процес 

отримання знання та його результатів. Звичайно, будь-яке знання може бути 

отримано лише конкретною особою. Однак, як зазначає автор, “смисл знання 

саме в тому, щоб виразити деякий позаособистісний, об’єктивний стан 

оточуючого світу” [127, с.14]. Автор замінює процес гносеологічної оцінки 

знання на його істинність, об’єктивність аналізом психологічного процесу його 

отримання. Те, що характерно для особистого знання не є характерним для 

безпосередньо колективних форм знання. Перехід особливостей одних форм 

знання на інші, як вважає М. Полані, “веде до викривленого розуміння 

наукового знання в цілому, місця в ньому особистих і позаособистих 

компонентів” [127, с. 14]. Водночас зазначимо, що ці процеси, на нашу думку, 

мають взаємно доповнювати один одного. 

У характеристиці епістемології М. Полані слід виділити основоположні 

тези: по-перше, науку створюють люди, що мають до цього хист; по-друге, 

мистецтву пізнавальної діяльності можливо навчитися лише під час передачі її 

в процесі спілкування з майстром; по-третє, люди, які створюють науки, не 

можуть бути відсунені від знання, яке вони виробили; по-четверте, в 

пізнавальній й науковій діяльності важливу роль відіграють особисті мотиви. 

Особистісне знання для М. Полані – це інтелектуальна самовіддача, внесок 

того, хто пізнає, це є необхідним елементом знання. Вчений переконаний, що 

встановлення істини є залежним від особистих основ і критеріїв, які формально 

невизначені.  

М. Полані підкреслював, що способи рішення проблем в науці або ж типи 

відкриття – систематичний і евристичний є продуктами вільного творення 

розуму.Той факт, чи стане те або інше відкриття частиною наукового знання, 

залежить, на думку М. Полані, перш за все від особи ученого, якому це 

відкриття належить, від його енергії і таланту. В цьому плані концепція М. 

Полані, на думку дослідників, зближується з “еволюційно-біологічною” 

моделлю розвитку науки С. Тулміна. Отже, М. Полані розвивав нетрадиційну 

концепцію істини, спрямовану на розширення поняття знання, подолання 
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жорсткого розрізнення наукового і ненаукового знання, переходу від 

когнітивного до діяльнісного та соціально-культурного уявлення про знання.  

М. Полані ввів поняття «особистісне знання» і прагнув знайти відповідь на 

питання щодо рушійної сили пізнання, виділяючи поняття «пристрасність у 

науці». Він вважає, що це не просто суб'єктивно-психологічний побічний 

ефект, а логічно невід'ємний елемент науки. Саме «пристрасність» забарвлює 

об'єкт емоційно. Функція, яку М. Полані присвоює науковій пристрасності 

полягає в можливості розрізнення фактів, що мають або не мають науковий 

інтерес. Він стверджує, що пристрасність має не лише емоційний, але й 

інтелектуальний характер, який первинний по відношенню до емоційного: сама 

пристрасність робить пізнаваний об'єкт емоційно забарвленим. У той же час М. 

Полані намагається окреслити межі впливу емоцій в науці: «Наука не може 

вижити на острові позитивних фактів в оточенні океану інтелектуальної 

спадщини людини, знеціненої до рівня всього лише суб'єктивних 

інтелектуальних реакцій. Наука повинна визнати правильність певних емоцій, і 

якщо їй це вдається, вона не тільки «врятує» сама себе, але своїм прикладом 

підведе базу і під всю систему культурного життя, частиною якої є [127, с. 195]. 

Метою науки є істина, а метою мистецтва - правда. Під істиною тут розуміється 

об'єктивно існуюча реальність, а під правдою мається на увазі індивідуальне 

бачення. Полані пише: «Привабливість наукової теорії, зумовлена її красою та 

частково базує на ній свої домагання, нагадує витвір мистецтва, яке привертає 

увагу красою як знаком художньої реальності, його можна уподібнити 

містичному спогляданню природи » [127,  с. 195]. 

В якості одного з характерних співвідношень наукової і художньої 

творчості можна взяти погляди відомого американського психолога мистецтва 

Р. Арнхейма, який схоплює спільне цих двох видів пізнання у візуальному 

мисленні. Р. Арнхейм намагається підкріпити свої погляди конкретним 

прикладом: «Якщо вважати, що художники не думають тільки тоді, коли 

малюють, то потрібно зрозуміти, що основний спосіб, яким художник 

користується, щоб впоратися з проблемами існування, - це винахід і оцінка 



48 
 

образів та маніпулювання ними. Коли такий образ досягає кінцевої стадії, 

художник сприймає в ньому результат свого візуального мислення. Іншими 

словами, твір образотворчого мистецтва є не ілюстрацією до думок його автора, 

а кінцевим проявом його мислення» [4, с. 180].  

Головною теоретичною працею П. Феєрабенда є праця “Проти 

методологічного примусу”. Як представник історичної школи філософії та 

методології науки, П. Феєрабенд справедливо зауважує, що жодний конкретний 

проект в галузі епістемології чи методології не спроможний вичерпати всіх 

різноманітних уроків реальної історії становлення й розвитку наук, історії 

пізнавального оволодіння людиною навколишнього світу та проникнення у 

власну сутність. Це пояснюється тим, що історія взагалі завжди змістовно 

багатша, живіша, різноманітніша, різностороння, “хитріша”, ніж уявлення 

навіть найкращих істориків і методологів, вона повна “випадковостей і 

несподіванок”, демонструє “складність соціальних змін і непередбачуваність 

віддалених наслідків” діяльності людини. Насправді правила, якими керуються 

методологи, звертає увагу П. Феєрабенд, обмежені й не здатні охопити ту 

“павутину взаємодій”, яку представляє історія. Тому він пропонує власний 

проект, в якому наука проголошується “по суті анархістським підприємством”, 

що значно гуманніше й прогресивніше як стосовно пізнання, так і дослідника. 

Зведення історії науки лише до логіки наукового дослідження, вважає П. 

Феєрабенд, спрощує науку та її складові передовсім за рахунок відділення 

певної галузі дослідження від решти історії і обмеження власною логікою. 

“Повне оволодіння такою “логікою” робить дії дослідників одноманітними й 

разом з тим стандартизує великі відрізки історичного процесу. Виникають 

стійкі “факти”, які зберігаються, не дивлячись на всі зміни історії. Істотна 

частина уміння створювати такі факти полягає, мабуть, в придушенні інтуїції, 

яка може привести до розмивання встановлених меж. Наприклад, релігія 

людини, її метафізика або її відчуття гумору (природне відчуття гумору, а не 

вимучена і найчастіше жовчна професійна іронічність) не повинні мати ніякого 

зв'язку з її науковою діяльністю. Її уява обмежена, і навіть мова не є її власною. 
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Це в свою чергу знаходить віддзеркалення в природі наукових фактів, які 

сприймаються як незалежні від думки, віри та основ культури” [168, с.149-150]. 

Філософ задається питанням: чи бажано підтримувати таку традицію і 

виключати все інше та чи повинні дослідники будь-який результат, одержаний 

будь-яким іншим методом, одразу ж відкинути як неістинний? І дає тверду й 

рішучу відповідь “ні”. Щоб наукове пізнання було найкращим шляхом до 

відкриття достовірно глибоких секретів природи, а не “декількох ізольованих 

фактів”, воно має йти шляхом урахування культурно-історичної парадигми 

науки. Для цього дві підстави, вважає П. Феєрабенд. Перша полягає в тому, що 

світ, який ми хочемо досліджувати, є в значній мірі невідомою сутністю. Тому 

ми повинні тримати очі відкритими і не обмежувати себе наперед. Друга 

підстава полягає в тому, що технологізована наукова освіта несумісна з 

позицією гуманізму. Вона вступає в суперечність з “дбайливим відношенням до 

індивідуальності, яке тільки і може створити всесторонньо розвинену людину”. 

Вона “калічить, затискаючи в лещата кожну частину людської природи, яка хоч 

скільки-небудь виділяється”, і формує людину, виходячи з того ідеалу 

раціональності, який випадково виявився модним в науці або у філософії науки. 

Прагнення збільшити свободу, жити повним, теперішнім часовим життям і 

відповідне прагнення розкрити секрети природи і людського буття приводять, 

отже, до заперечення всяких універсальних стандартів і відсталих традицій 

[168, с. 150].Окрім того, переконує П. Фейєрабенд, це доводиться як аналізом 

конкретних історичних подій, так і абстрактним аналізом відношення між ідеєю 

та дією. Тому єдиним принципом, не перешкоджаючим прогресу філософії 

науки, є принцип «припустимо все».  

В історії науки багато прикладів звернення до більш “ірраціональних” 

засобів, особливо коли це стосується мотивації наукової діяльності. В полеміці 

з неопозитивістами і представниками аналітичної школи, які обмежили 

філософію науки лише логікою наукового дослідження, П. Феєрабенд відстоює 

таку позицію. Ірраціональні методи продуктивні та необхідні унаслідок 

нерівномірного розвитку різних частин науки, вважає П. Феєрабенд. Стандарти, 
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витягнуті з сучасної науки, не можна вважати нейтральними в суперечці між 

сучасною й арістотелевою наукою, а також міфом, мистецтвом, магією тощо. Ці 

стандарти не завжди можуть бути застосовні, бо включають порівняння змісту, 

а зміст деяких теорій незрівнянний в тому значенні, що між ними не можна 

встановити жодного із звичних логічних відносин (включення, виключення, 

перетину), несумірний. Що дозволяє П.Феєрабенду заперечувати уявлення про 

розвиток науки як поступальний процес. Кожна нова перемога науки 

досягається за допомогою різних засобів «… аргументів, понять, базових 

здогадок», але разом із успіхами пізнання змінюються і засоби. Відповідно, 

оновлення способу пізнання може привести до зовсім інших результатів [169, с. 

44]. Вчені завжди беруть свої «ідеї з різноманітних сфер, їх концепція часто 

приводить до протиріччя зі здоровим глуздом» та обґрунтованими доктринами, 

і частіше за все вони просто пристосовують свої методи до проблем. Феерабенд 

наголошує, що не існує одного «наукового методу», а править опортунізм, 

припустимо все, що сприяє пізнанню з точки зору конкретного дослідника або 

традиції. Практика науки показує, що деякі вчені та філософи переступили 

межі та прагнули до вільного та незалежного дослідження. [169, с. 45]. Сучасна 

наука пройшла досить довгий та складний шлях, поступово звільнюючись від 

ідеологї. Вона замінила «вічні закони природи» історичними процесами. Вона 

створила світогляд, який базується на «абсурдній» ідеї початку часу. Вона 

замінила «старе, грубе та необґрунтоване розділення суб’єкта та об’єкта більш 

тонким та легко доступним впорядкуванням фактів». Таким впорядкуванням 

фактів вчений називає доповнюваність. Крім того, на його думку, наука 

підкреслила необхідність зробити суб’єктивність не лише об’єктом, але і 

агентом наукового пізнання [169, с. 48-50]. 

П.Феєрабенд стверджував, що наукове пізнання не має обмежитись 

традиційними методологічними об’єктами, які базуються на ідеалістичних 

ідеалах, не здатних стимулювати плідні дослідження. У зв’язку з цим він 

критикував традиційний поділ на науку та мистецтво, зауважуючи що між ними 

існує тісний взаємозв’язок. Він продемонстрував, що в межах цих двох сфер 
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пізнання наявні трактування з позицій неспівмірних підходів, це наприклад, 

готичний та романський стилі в мистецтві, або ж фізика Галілея та Арістотеля в 

науці. Вони створюють свої власні реальності, відмінності між якими не можна 

схарактеризувати лише підтвердженями та істинністю. Феєрабенд заперечує 

традиційну перевагу платонічного абстрактного знання над художнім 

переживанням. Саме поезія задумувалась над індивідуальною ідентичністю і 

суспільними законами задовго до психології, соціології та інших наук. Замість 

традиційного домінування абстрактного знання він пропонує різноманітні 

стилі, з яких корисне знання має отримуватись демократичним способом, а не 

диктатурою абстрактно-раціоналістичних догм. Також діалог між наукою та 

мистецтвом можливий за допомогою метафори. 

Учений критикував науку за те, що вона будується як чиста теорія, не 

завертаючи увагу на людей, а  з іншого брку критикував за те, що вона 

обслуговує соціальну організацію, яка не має об’єктивного значення [167, с. 

178]. Крім того сучасна наука «придушує своїх опонентів, а не переконує їх», 

діє за допомогою сили, а не аргументів. Що стосується самого процесу 

пізнання, то, на думку вченого, воно «не є поступовим наближенням до істини, 

а скоріш за все є постійно зростаючим океаном взаємно несумісних 

альтернатив» [167, с. 127]. Він один із перших відмовився від уявлення про 

глибину істини наукового пізнання, уявлення про спрямування руху пізнання 

всередину об’єкта та знакових форм, замінивши його на уявлення про 

поверхневий рух дослідження. Він вважає, що «зникають межі між історією 

науки, філософією, наукою та мистецтвом» [167, с. 299]. Ці межі зникають тоді, 

коли дослідник сам перестає обмежувати себе межами одного методу, фактами, 

уявленнями про те, які науки є науковими, а які не є. 

Представник сучасного прагматизму американський філософ Річард Рорті 

закцентував увагу на тому, що наука твориться солідарними зусиллями, а не 

індивідуальною працею фахівця, мислимого як окремий суб’єкт. Як продукт 

добровільної згоди та відкритих дебатів, наука завжди пов’язана з колективом, 

на що вказував К.Поппер: “Ми не можемо не погодитись з тим, що науки і 
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мистецтва, завжди даватимуть нам картину безжальної конкуренції між 

теоріями, напрямками та альтернативними школами. Кінець людської 

діяльності приводить не до відпочинку, а до діяльності, ще активнішої й 

багатшої” [131, с.265]. Людський поступ слід розглядати як можливість, надану 

людям робити все цікавіші й цікавіші речі й самим ставати дедалі цікавішими, а 

не прямувати до якогось певного місця, нібито в якийсь спосіб заздалегідь 

підготовленого для нас, вважає Р. Рорті. Відкинути узвичаєну концепцію 

раціональності на користь прагматичної концепції означало б покінчити з 

уявленням про те, що істина – це річ, за яку ми маємо нести відповідальність. 

Замість цього ми повинні сприймати “істинний” як слово, застосоване до 

вірувань, щодо яких ми спроможні дійти спільної згоди, слово, яке буде 

абсолютним синонімом терміну “обґрунтований”. Ба більше, визнання факту, 

що ми можемо дійти спільної згоди щодо вірувань, які не є істинними, буде 

тотожним твердженню, що хтось може запропонувати кращу ідею. Такої думки 

дотримувався  і К.Поппер[131]. 

Р.Рорті прагне створити культуру, де питання щодо “об’єктивності 

істини” та “раціональності науки” однаковою мірою не матимуть глузду. 

Прагматики хотіли б замінити прагнення до об’єктивності – тобто бажання 

увійти в контакт із реальністю, яка є чимось більшим, аніж спільнота, що ми 

себе з нею ототожнюємо, прагненням солідарності з цією спільнотою. Автор 

вважає, що звичка покладатися більше на спроможність переконувати, ніж на 

силу, звичка шанувати думку своїх ближніх, цікавість і потяг до реальних 

даних та до нових ідей є єдиними чеснотами, які мають сповідувати люди 

науки. Вони не думають, що існує інтелектуальна чеснота, відома під назвою 

“раціональності”, яка була б вищою за ці моральні переваги. З цього погляду, 

філософ зазначає, що не існує жодних підстав хвалити науковців за те, що вони 

нібито “об’єктивніші”, “ближчі до істини”, аніж інші.  

Філософ ставить задачу, яка полягає в тому, щоб подолати існуючий 

поділ культури на природничо-наукову та гуманітарну, вважає, що між 

«строгими» науками - природознавством та математикою і «не  строгими» - 
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філософією та гуманітарними науками немає принципової відмінності. Рорті 

прагне довести, що ні гуманітарні, ні природничі науки не можуть 

претендувати на істинне знання про дійсність [141]. Він вважає, що наука не є 

привілейованою частиною культури, оскільки жодна людська практика не 

наділена екстраординарними властивостями, які б дозволял їй підніматися над 

іншими. Наука повинна розглядатися як соціальна та культурна практика, що 

існує поряд з іншими. Наукова істина не повинна мати переваг і нав'язуватися 

лише тому, що вона є науковою, а значить, нейтральною, об'єктивною і 

незалежної від суб'єктивних інтересів людей. Вона є результатом згоди, 

аргументації, дискусії та солідарності  в тому ж сенсі, що і у випадку з іншими 

видами діяльності. На думку Рорті, пізнання не має переваги над розмовою. 

Тому підставою для завершення наукової дискусії не може служити ані 

авторитет об'єктивного факту, ані трансцендентне одкровення. Такою 

підставою може бути тільки згода співрозмовників [141]. 

Призначення людини полягає в безперервній творчості, а не в 

спогляданні вічних сутностей за допомогою своєї особливої пізнавальної 

здібності. Саме творча діяльність, підкреслює Рорті, є по-справжньому 

«людська». Вона є досвідом єдиної реальної людської свободи, яка полягає в 

тому, щоб завжди мати можливість заново описувати, по-іншому розповідати 

про світ, суспільство і саму себе. Ця діяльність, відзначає Рорті, є глибоко 

символічною і людина повинна жити своїм людським життям насамперед як 

художник і поет. Він вважає, що між усіма видами людської діяльності не 

повинно бути ні ієрархії, ні суттєвої різниці. На його думку, філософію, ессе, 

роман, поезію, літературну критику, соціологію, історію, міфологію, а також всі 

науки, включаючи математику та природознавство, треба уявляти собі у 

вигляді розкритого віяла, між пластинами якого немає відмінності і розриву. 

Всі види людської діяльності є мовними іграми або соціальними практиками, 

які тісно пов'язані між собою. Рорті закликає мислити всю сукупність культури 

- від фізики до поезії - як єдину, безперервну і немаючу прогалин діяльність, в 

якій існуючі поділи є лише інституційними та педагогічними». Тому, як вважає 
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він, наука є літературним жанром, а література - дослідним. Між судженням 

факту та ціннісним висловлюванням, як між істиною та фікцією, немає ніякої 

істотної і тим більше абсолютної відмінності [141, c. 145-160]. 

Рорті виступає проти всяких протиставлень, оскільки все відносно і немає 

нічого абсолютного: замість «корисне» та «марне» він пропонує «більш 

корисне» і «менш корисне», а замість «добро» і «зло» - «більше благо» та 

«менше благо». Треба зазначити, що все ж таки у міркуваннях Рорті є 

суперечливим ставлення до науки та істини і його прагнення ототожнювати 

науку з іншими видами діяльності не достатньо обґрунтоване. 
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1.3. Мистецтво і наука у пізнавальному стосунку: багатоаспектність 

проблематики 

Освоєння та осмислення дійсності є результатом пізнавальної діяльності 

людини, яка досягається за допомогою різних видів пізнання, в тому числі 

наукового і художнього пізнання. У такому вимірі більш актуальним стає 

оновлення методології пізнання шляхом взаємного доповнення методів 

наукового і художнього пізнання. Обидва види пізнання мають 

самоорганізаційну спрямованість: людина постійно намагається досягнути 

гармонії і всередині себе, і з оточуючою реальністю. Мистецтво допомагає за 

допомогою почуттів, емоцій, переживань досягнути духовної рівноваги. Наука 

впорядковує знання про зовнішній світ у вигляді законів, використовуючи 

понятійний апарат. Наука поділяє предмет, мистецтво дає цілісне сприйняття. 

Мета науки – відображати дійсність у її загальних зв'язках, досліджувати 

сутнісні відносини, закономірності. Мистецтво дає можливість за допомогою 

уяви об'єднати об'єкти, процеси та явища в несподівані форми, дозволяє 

побачити в них дещо новітнє, дає можливість пізнати індивідуальне та 

неповторне.  

Пізнання може бути, з одного боку, «стриманим», а з іншого – 

«рухливим», таким що постійно стежить за суб’єктом пізнання. Перше є 

прикладом наукового пізнання, а друге – художнього. Мистецтво ніколи не 

передає світ у точній копії, а ставить досліди, створює певні ситуації, творить 

свій власний світ. Наукове пізнання не ставить собі за мету схопити світ у його 

потенціях. Необхідно зрозуміти, що пізнання світу через мистецтво завжди 

нестабільне, оскільки в ньому вагому роль відіграє суб’єкт пізнання. Але 

елементи мистецтва також присутні в науці, оскільки без суб’єкта пізнання 

неможливе саме пізнання. Відмінність полягає в остаточному спрямуванні  цих 

видів пізнання. Наукове пізнання завжди прагнуло об’єктивності, в тому числі 

й за рахунок елімінації дослідника, суб’єкта пізнання. Художнє пізнання 

навпаки завжди прагнуло все більшого залучення  суб’єкта. У мистецтві суб’єкт 
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пізнання (слухач, читач, глядач) творить із автором, чи навіть без останнього,  

але за його підказками, тому художнє осмислення є синхронним і діахронним.  

Але є ще один елемент художнього осмислення – краса, який входить і до 

наукового. Найважливіше евристичне поняття у фізиці, як, втім, і в інших 

науках є краса теорії, закону, концепції [94, с.7-8]. Під красою теорії 

розуміється встановлення несподіваних зв'язків між різнорідними явищами, 

дотепність аргументації. Красиві теорії, як правило плідні, в науці, як і в 

мистецтві, нове не скасовує краси старого. Романтика та краса науки  полягає у 

взаємопроникненні та переплетінні старих і нових ідей. В основі художнього 

пізнання лежить ціннісне ставлення до явищ. Емоційне насичення є в цьому 

випадку більш повним, ніж в науковому пізнанні [185, с. 180]. 

Навколо питання загального та відмінного між науковим та художнім 

пізнанням існує досить широкий діапазон думок. Дискусії вітчизняних учених 

про наукове та художнє пізнання сягають відомої суперечки "фізиків" і 

"ліриків". Аналогічна за змістом дискусія на Заході відома як  проблема "двох 

культур". Добре відомою є точка зору Чарльза Сноу в праці "Дві культури", де 

автор говорить про прірву між світом науки і світом мистецтва. Як зазначає 

Сноу, для об'єднання двох культур немає підґрунтя і це сумно і трагічно. Для 

розумової та творчої діяльності це означає, що багатющі можливості 

пропадають даремно. Зіткнення двох дисциплін, двох систем, двох культур, 

двох галактик не може не висікти творчої іскри. Як видно з історії 

інтелектуального розвитку людства, такі іскри дійсно завжди спалахували там, 

де розривалися звичні святині [150, с. 19-21]. Отже, наука та мистецтво досить 

тісно пов’язані між собою, тому можна набагато більше досягти при поєднанні 

методів цих двох видів пізнання. Спільною рисою науки та мистецтва є те, що 

вони одночасно виступають як пізнанням, так і мистецтвом. Сноу зазначає, що 

в людини є здібності як до наукової, так і до художньої творчості. Але, мабуть, 

різні боки людської природи будуть завжди проявлятися неоднаково. Це дає 

підставу думати, що в єдності, гармонії, взаємодії пізнавальної, раціональної та 

художньої, емоційно образної діяльності вони ніколи не досягнуть того 
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"злиття", про яке говорять як про деяку перспективу людини [150, c. 29]. Саме з 

точки зору такої перспективи, продовжуючи думки Сноу, можна стверджувати, 

що свідченням інтеграції науки і мистецтва є формування  в сучасних умовах 

наукового мистецтва. 

У сфері науки і мистецтва людина будує свої світи - світ системи понять, 

чи світ художніх образів. В процесі пізнавальної діяльності людина переносить 

свою сутність на продукти своєї діяльності, опредмечує себе у створюваних 

речах, втілюючи в них свої власні цілі. Творчий процес в науці та  мистецтві 

має багато спільного. У процесі як наукового, так і художнього пізнання 

здійснюється аналіз різних варіантів вирішення пізнавальних завдань, за 

допомогою оптимального варіанту рішення. 

Основний предмет опису в науці - світ як такий, суть і явища реальної 

дійсності. Наука інтегрує особисту позицію індивідуума у відомий набір гіпотез 

про будову світу, що утворюють певну динамічну парадигму («наукову 

традицію»). В науці вчений завжди пристосовує спостережувані факти 

реальності до колективного досвіду ( до науковим досягнень своїх 

попередників). Наука не визнає релевантність будь-яких апріорних 

закономірностей, а точніше, займається з'ясуванням їх властивостей за 

допомогою здібностей людського розуму. Мистецтво не ставить собі за мету 

описувати світ, такий опис для нього є просто засобом побудови умовної 

знакової системи. В наукову пізнанні присутній діалог між об’єктом та 

суб’єктом, в художньому пізнанні об’єктно-суб’єктні відношення постають як 

об’єкт розуміння та уваги третього. У мистецтві предмет уваги стає 

персоніфікованим, набуває рис особистості і можна стверджувати, що в 

художньому пізнанні кожен предмет має своє «обличчя» : всяке ціле, природа і 

всі її явища, віднесені до цілого, в якійсь мірі особистісні [14, с. 410]. У 

науковому пізнанні людина може бути як суб’єктом, так і об’єктом пізнання, у 

художньому вона виступає одночасно і суб’єктом і об’єктом.  

У художньому пізнанні, починаючи з аналізу будь-яких загальних уявлень 

про світ відбувається жорстка персоніфікація представлених точок зору. Така 
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персоніфікована точка зору утворює смислову форму літературного героя та 

його «внутрішнє місце, яке він займає в єдиній події буття, його ціннісна 

позиція в ньому, вона ізолюється і художньо завершується [14, с. 121]. Таким 

чином наука йде шляхом від особистого до без особистісного, де точки зору 

уніфікуються та взаємно змінюються, а мистецтво – від без особистісного до 

особистому, те точки зору на світ принципово незмінні. Такий рух передбачає 

та зберігає різне спрямування, але в межах загального простору принципу 

доповнюваності. 

Розглянемо, за якими основними ознаками розрізняють науковий та 

художній способи пізнання. Основною метою науки є продукування нових 

знань. Науковий метод пізнання претендує на істинність і самодостатність. У 

класичній науці в період домінування наукових методів пізнання над іншими 

головна увага приділялась отриманню раціонального обґрунтування. Наука як 

вид людської діяльності керується принципом доказовості і працює з явищами, 

реальність яких доведена їх закономірною повторюваністю і доступністю 

існуючих методів дослідження. Науковий метод пізнання спирається в 

основному на логічний підхід, основою якого є міркування, що підлягають у 

свою чергу низці законів, принципів, норм та ідеалів. 

Основна відмінність художнього від наукового способу пізнання полягає в 

тому, що об'єктом пізнання є ставлення людини, конкретної особистості до 

навколишньої дійсності. На відміну від наукового способу пізнання, художній, 

як правило, знаходить своє вираження в ідейному змісті мистецтва. Важливе 

місце в художньому пізнанні займають безпосередні враження індивіда, його 

почуття, інтуїція, переживання те, що можна назвати "особистісним глуздом", і 

тому сам механізм дії художнього способу пізнання виглядає дещо по-іншому, 

ніж механізм дії наукового способу пізнання. Як відзначає Л.Т. Левчук, «наука 

розкриває об’єктивні закономірності, які не залежать від суб’єктивних бажань 

чи смаків. Художнє ж пізнання дійсності  допускає, наприклад, вигадку, 

умовність, фантазію. Суб’єктивна позиція митця впливає на його становлення 

до певних подій та явищ навколишнього життя. Проте специфічні риси 
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наукового і художнього пізнання не дають підстав стверджувати про переваги 

одного над іншим» [74, с. 33]. 

Відмінною рисою художнього способу пізнання є використання художньо-

образного мислення при безпосередній участі емоцій особистості, яка пізнає. В 

процесі пізнання навколишнього дійсності здійснюється відображення 

ціннісних рівнів цієї дійсності, створюється певна картина світу, пояснюються 

процеси і явища, однак, на відміну від наукового пізнання, в художньому 

пізнанні важливе місце також займає оцінка процесів та явищ дійсності 

конкретним індивідом з урахуванням його мотиваційної та емоційно-вольової 

сфер життєдіяльності. Художній метод пізнання включає оцінювально 

моральний аспект і крім пізнавальної функції він розвиває естетичні потреби, 

сприяє самореалізації духовності особистості і формуванню творчих настанов. 

Відносини між суб'єктом і об'єктом в художньому пізнанні мають свою 

специфіку. Особливий тип такої взаємодії забезпечує, з одного боку, специфіку 

художнього відображення, а з іншого - обумовлює своєрідність мислення, 

відчуття і уяви, які діють у сферах художньої творчості. В той час, як в процесі 

наукового пізнання головною метою суб'єкта є виявлення внутрішньої сутності 

об'єкта, в процесі художнього пізнання головною метою є безпосереднє 

відношення загальної сутності об'єкта до загальної сутності самого суб'єкта в 

конкретних умовах.  

 Оскільки кінцевою метою художньої творчості є не просто створення 

абстракції, що відповідає певним вимогам, а конструювання нової реальності, 

то ця реальність, на відміну від реальності наукового пізнання, повинна 

будуватися на конкретних уявленнях конкретного індивіда, що пізнає, на 

осмисленні тих чи інших сторін життєвих реалій, на реалізації суті суб’єкта що 

пізнає, через конкретно-чуттєві образи. Тому в художньому пізнанні потрібно 

акцентувати увагу на окремих аспектах одиничного явища, при цьому не 

абстрагуючись від загального змісту, що вивчається. У науковому ж пізнанні 

всі досліджувані об'єкти і явища піддаються класифікації. Наукову пізнанню 
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властиво акцентувати увагу на якості предмета, що пізнається, і повністю 

абстрагуватися від форми. 

Роль суб'єкта художньої творчості набагато важливіша, ніж роль суб'єкта 

наукового пізнання. Життєвий матеріал, який пізнається художнім способом, 

допомагає суб'єкту збагачувати свій внутрішній світ, і в свою чергу творча 

діяльність суб'єкта доповнює саму навколишню дійсність, переносить її на 

новий рівень, відкриваючи в ній нові можливості. В науковому пізнанні 

творчий процес також відкриває можливості для перетворення навколишньої 

дійсності. Але участь індивідуального, неповторного, особистісного бачення 

оточуючих суб'єкта процесів проявляється в науковому пізнанні меншою 

мірою. 

Науковому та художньому методам пізнання властиві різні шляхи пізнання 

об'єктів. У науковому методі пізнання структурною одиницею виступає 

поняття, в художньому методі - художній образ. Цей художній образ включає в 

себе особисте ставлення індивіда до даного явища, власні емоційні, переваги - 

все те, що керує особистістю, крім логічних міркувань. І для цілісного 

сприйняття навколишньої дійсності необхідно, щоб ці два способи пізнання 

перебували в симбіотичному зв'язку. Ці явища свідчать про необхідність 

ставити питання про вдосконалення та вміння керувати мисленнєвими 

процесами, про необхідність розвитку обох форм пізнання світу. Для цього 

доцільно не замінювати їх одне одним, а, розуміючи їх взаємини у формі 

взаємної доповнюваності, розвивати їх. 

Достатньо повною та обґрунтованою щодо питань природи і типологічних 

особливостей художньо-образного мислення є концепція дослідника А. Лілова. 

Він виходить з розуміння художнього пізнання як процесу, в якому поєднано 

всі інстанції пізнавальної діяльності: спостереження та абстракція, мислення і 

переживання, розум і уява, логіка та інтуїція. Художнє мислення, на його 

думку, є нерозривною єдністю своєрідно співвіднесених емоційних та 

інтелектуальних аспектів. А. Лілов звертає увагу на те, що з розвитком 

художнього образу в художньому пізнанні збільшується його інтелектуальна 
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обтяженість. Іншими словами, на більш пізніх стадіях в художньому пізнанні 

дія пізнавального завдання виявляється більш яскраво вираженою, що свідчить 

про взаємодію наукового та художнього пізнання. А. Лілов підкреслює 

наявність взаємодії між науковим і художнім пізнанням, торкаючись проблеми 

наукової та художньої істини і вважає, що протиставлення художнього та 

наукового пізнання є необгрунтованим, ненауковим і безуспішним. Спільне та 

відмінне потрібно досліджувати, водночас важливо підкреслити ясно й 

категорично, що мистецтво як пізнання проходить серйозний і складний шлях 

до художньої правди, а не наочно ілюструє, роблячи більш доступними для 

сприйняття, вже готові, відкриті наукою істини» [77, с.  260]. А. Лілов 

обґрунтовує думку про неможливість художнього пізнання виконувати 

покладені на нього функції, спираючись тільки на безпосередні знання. Також 

він докладно зупинився на вивченні глибинних специфічних якостей 

художнього пізнання. Дослідник приходить до висновку про те, що художній 

образ - не єдиний важливий елемент художньої пізнання, поряд з ним 

функціонують і суто логічні атрибути - судження, абстракції. Тут автор 

зупиняється на їхніх якісно своєрідних особливостях саме у механізмах 

художнього пізнання.  

Деякою вадою досліджень другої половини ХХ століття можна вважати  

ситуацію, коли у вивченні розвитку наукового пізнання більше бралися до 

уваги культурно-історичні передумови, ніж у дослідженні художнього 

пізнання, де переважно вивчалася творча індивідуальність і неповторність 

художнього відкриття. А.Н. Лук у цьому зв’язку підкреслює, що відмінність 

між науковим і художнім пізнанням знаходиться не в розходженні законів 

творчого процесу, де наукове пізнання характеризується підпорядкуванням 

законам і правилам, а художнє - спонтанністю свого розвитку і тим самим 

свободою, а в рушійних силах пізнання [81, с. 114]. 
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Питання про механізми взаємодії наукового та художнього пізнання можна 

з'ясувати за допомогою аналізу взаємин логічного і образного мислення. Цьому 

питанню присвячені роботи низки сучасних дослідників [184, 7, 90, 154, 59].  

М.А. Холодна призводить класифікацію різних видів образних структур, а 

також робить висновок про те, що при визначенні природи логічного мислення, 

не можна вважати його деяким самостійним феноменом. Автор зазначає, що 

саме образні моделі і схеми є власне мисленнєвими продуктами, у зв’язку з 

високим ступенем узагальненості, а дія логіки  просто неможлива без їх участі. 

Отже, вони можуть однаково брати участь як у науковому, так і в художньому 

пізнанні [184, с. 20]. А.А. Мелік-Пашаєв аналізує витоки художнього пізнання, 

приходить до висновку, що художні здібності є результатом особливого стану 

психіки, при якому суб'єкт сприймає неповторний чуттєвий вигляд предметів і 

явищ як пряме вираження свого внутрішнього стану. Він вважає, що такі стани 

виникають як результаті розвиненого естетичного ставлення до світу. Проте 

стан психіки, попереднє виникнення художності, є лише можливою 

передумовою художньої творчості: «Розвинуте естетичне ставлення до світу 

перетворює окремі психічні властивості людини в художні здібності, надаючи 

їм єдину, специфічну для мистецтва спрямованість» [90, с. 81]. А.А.Мелік-

Пашаєв говорить про необхідність направляти художнє пізнання. Таке 

спрямування має допомагати оперувати даними чуттєвого досвіду. 

Г.А. Базеян намагається визначити, що ж є напрямом в художньому 

пізнанні. Він вважає, що цим напрямком не може бути особистий сенс суб'єкта, 

так як особистісний сенс є загальною ознакою передачі будь-якої емоційно 

значимої інформації. Г.А. Базеян бачить різницю між науковими поняттями і 

художніми образами в тому, що в художньому пізнанні суб'єкт може 

знаходиться одночасно як у пасивній ролі спостерігача, так і в активній ролі 

учасника пізнання. Г.А. Базеян демонструє таке специфічне роздвоєння 

самосвідомості на прикладі, наведеному М.Є.Марковим: «Оскільки скоєно 

перенесення, Ви страждаєте разом з Отелло і вбиваєте разом з ним, одночасно, 

іншою частиною свого «я», бачачи і усвідомлюючи, що відбувається страшна 
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несправедливість. Але глядач переживає помилку Отелло так і одночасно не 

так, як пережив би свою власну» [7, с. 84].  

В пізнавальному процесі ці два види пізнання найчастіше не вступають у 

протиріччя, а доповнюють один одного. Образне мислення збільшує 

ефективність логічного, надаючи йому ще більші можливості вибору, а логічне 

мислення примножує дієвість образного, використовуючи його ідеї. Взаємодія 

двох боків розумового процесу (логічної та образної) виражається у заміщення, 

підтримці, доповненні один одного. Разом з цим незаперечною перевагою 

образного мислення, якої не має логічне мислення, є наявність творчого 

потенціалу, і легкість, оригінальність, нестандартність рішення багато в чому 

визначаються рівнем розвитку саме образного мислення.  

Якісна відмінність між логічним і образним мисленням полягає в тому, 

що логічне мислення насправді не дає нічого справді "нового", а образне -  є 

творцем. Образна сторона мислення, так само як і логічна, являє собою 

змінювану структуру, з чого випливає можливість її розвитку. При цьому слід 

врахувати, що механізм образного мислення проявляється в асоціативному 

зв’язку образів сприйняття, подання, уяви, а механізм абстрактно-логічного 

мислення виражається в перетворенні відображуваних матеріальних 

властивостей, відносин і предметів в такі ідеальні форми, яким притаманні 

мовні й понятійні якості. Таким чином, у процесі пізнання об'єкта для 

відтворення його цілісності і максимального наближення до істини необхідно 

застосовувати взаємовиключні категорії: з одного боку, наукове поняття, а з 

іншого - художній образ. 

Ще одна відмінність між науковим та художнім пізнанням – це відмінність 

функцій пізнання. Як зазначав Д.С. Ліхачов, мистецтво вивчає дійсність в часі. 

Явища хоч і атипові для чогось, але все ж розвиваються у часі, мають початок і 

кінець, - ось предмет пізнавальної діяльності мистецтва. Наука ж досліджує те, 

що відбувається завжди і завжди в точності може бать відтворено, повторено 

чималу кількість разів. Окрім, звичайно, науки історії (у тому числі й історії 

літератури), але саме тому історія стикається з мистецтвом і має навіть музу - 
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Кліо. Художник завжди закріплює момент як частину часу, в тому числі і в 

натюрморті, пейзажі, - як вони закріпилися, відбилися в даний момент у 

свідомості художника. Якщо справа йде про натюрморт, то, хоча він може 

писатися довгий час, він все ж ніби закріплює саме момент. Художник вільніше 

вченого і у виборі об'єкта свого пізнання. Вчений хоча і може досліджувати 

об'єкт з кількох точок зору і також застосувати кілька пояснень, які однаковою 

мірою можуть бути вірними, проте пов'язаний з фактами ззовні тісніше, ніж 

художник. Маючи справу з сучасними явищами, які постають у часі, художник 

долає час [78, с. 29]. Твори мистецтва незалежно від того, до якої епохи вони 

відносяться, залишаються шедеврами. Частіше за все винаходи мистецтва так і 

залишаються незавершеними. Ця незавершеність пробуджує активність 

суб’єкта пізнання через мистецтво. Наукове пізнання розвивається шляхом 

накопичення досвіду, традицій, цінностей. Незавершеним є і процес здобуття 

наукового знання як істинного. Отже, і художнє, і наукове пізнання – це 

неперервний процес, тому що сам процес пізнання – це одне з найважливіших 

властивостей мистецтва і науки. Суб’єкт пізнання науковець і художник  

постійно мають перебувати в русі. Йдеться про живу присутність суб’єкта в 

пізнанні, що робить і науку, і мистецтво такими, що постійно змінюються в 

залежності від контексту.  

Такий підхід дозволив використовувати ідеї М.Бахтіна у розгляді 

проблеми „когнітивне – ціннісне” в епістемології, яку детально аналізує 

Л.Мікешина [101]. М.Бахтін вибудовує новий світ історично дійсної участної 

свідомості, в який з необхідністю включені нові – ціннісні (етичні й естетичні) 

відносини цілісної людини, чим заміщає часткового гносеологічного суб’єкта в 

його опозиції об’єкту (бінарні відносини) архітектонічною цілісністю – єдністю 

пізнавального, етичного й естетичного. Найважливішим філософським 

відкриттям М.Бахтіна є ідея заміщення абстрактного гносеологічного суб’єкта 

новоєвропейської філософії взаємовідношенням автора і героя [14]. Суб’єкт 

виявляється „розщепленим” на дві складові (по аналогії з художнім твором): 

того, хто здійснює рефлексію над пізнанням, „пише” про нього, тим самим 
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стаючи „автором”, і того, хто здійснює саме пізнання, його „героєм”. 

Виявляється внутрішня структура єдиного в двох особах суб’єкта, яка показує 

себе тільки в тому випадку, якщо власне когнітивне відношення доповнюється 

ціннісним, етичним і естетичним. Одночасно виявляється і особлива структура 

епістемологічного акту, де традиційне бінарне відношення „суб’єкт-об’єкт” 

стає, як мінімум, потрійним: суб’єкт відноситься до об’єкта через систему 

ціннісних або комунікативних відносин і предстає в двоєдиності Я та Інший, 

„автор і герой”, і якщо протистоїть об’єкту, то тільки в такій якості. 

Тим самим виявляється не стільки наукова, скільки власне філософська 

природа епістемології і навіть її близькість до художньої свідомості. М.Бахтін 

це вже помітив, коли писав, що „в основі напівфілософських, напівхудожніх 

концепцій світу ... лежить жива подія відношення автора до світу, подібна 

відношенню художника до свого героя, і для розуміння таких концепцій 

потрібен до певної міри антропоморфний світ – об’єкт їх мислення” [14]. 

Уведенням ціннісних форм діяльності та заміною традиційного суб’єкта 

автором і героєм М.Бахтін змінив значення і значущість суб’єкта в традиційній 

опозиції „суб’єкт-об’єкт”. Нове бачення суб’єкта, що пізнає, як активно 

діючого, вчиняючого зі свого єдиного і конкретного місця, „перетягує” в свій 

центр „емоційно-вольові тони і значення”, етичні й естетичні цінності 

просторові і часові моменти [14, c. 124].  

Отже, сучасному стану відносин художнього і наукового пізнання  

властивий і діалог, і концептуальні інновації. Урахування суб’єктивно-

ціннісного виміру пізнання виявляє можливості діалогу між ними. Тому 

настанови некласичної епістемології, яка в науковому пізнанні спрямована 

передовсім на виявлення культурно-ціннісних смислів, орієнтовані на відмову 

від фундаменталізму і нове розуміння багатосуб’єктності науки, що в свою 

чергу зумовлено урахуванням багатоманітності типів пізнавального 

відношення.  
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Висновки до розділу 1. 

Спроби зіставлення наукового і художнього пізнання наявні  у філософії з 

античних часів, коли проблема специфіки і взаємодії наукового і художнього 

пізнання стає предметом аналізу. Платон наголошував на тому, що є речі, які 

ми пізнаємо за допомогою чуттів, а є такі, що пізнаються за допомогою розуму. 

Але художнє і наукове пізнання мають єдине джерело походження і беруть свій 

початок із законів розуму. Аристотель розрізняв ці два види пізнання і 

розглядав їх через поняття досвіду,  окреслив можливості їхнього зіставлення. 

В епоху Відродження філософський погляд на художнє пізнання сфокусований 

на усвідомленні його творчої природи, пізнання розглядається як творче 

споглядання. Формується інтерес до акту художнього пізнання і до особи 

суб'єкта. Як і в античності, характерною рисою теорій Відродження є 

сполучення двох початків у єдиному процесі творчості. Взагалі до формування 

класичної науки ці два види пізнання розглядалися як органічні в розвитку. А з  

перетворенням науки на експериментально-математичне природознавство 

формується тенденція до їхнього розмежування чи навіть протиставлення. 

Затвердження в класичній науці розмежування об'єкта і суб'єкта призвело до 

того, що поступово об'єктивне стали пов'язувати з досвідом і наукою, а 

суб'єктивне – з художньо-образним мисленням, яке формується світом 

емоційно-чуттєвих переживань суб'єкта.  

Водночас розвиток німецької філософії романтизму актуалізував  

проблематику зіставлення наукового і художнього пізнання. Ф. Шелінг урівняв 

значення наукового та художнього методів пізнання реальності через розуміння 

творчої здатності уяви як єдності свідомого й несвідомого в діяльності, 

акцентував увагу на тому, що наукові уявлення змінювалися відповідно до 

особливостей художнього пізнання. В.Ґете накреслив тенденцію до об'єднання 

наукового та художнього пізнання з метою цілісного осягнення світу. Він 

підкреслював, що наука має розвиток із поезії, тобто визначальна роль у  

пізнанні людини пов’язана з домінуючою духовною спрямованістю суб'єкта, 

що сприяє зближенню і доповненню наукового та художнього методів 
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пізнання. Єдність пізнання учений і поет убачав у тому, щоб науково осягнути 

та художньо відобразити дійсність.   А.Шопенгауер у зіставленні протиставляє 

наукове і художнє пізнання, спираючись на різне розуміння взаємостосунків 

суб’єкта і об’єкта. Наукове пізнання не може досягти кінцевої мети і не може 

осягнути внутрішньої сутності речей, тому що не виходить за межі уявлень: 

необхідно, щоб суб’єкт не дивився на світ через окуляри вже існуючих 

визначених понять, які є тими інструментами розуму, що пристосовуються та 

використовуються з практичною метою. У художньому пізнанні суб’єкт має 

заглибитись у сприйняття та відчуття, щоби його свідомість була заповнена 

спогляданням природного об’єкта, існуючого в реальності. І як тільки суб’єкт 

досягає такого стану, він розчиняється в об’єкті, який споглядає,  і продовжує 

існувати як чистий суб’єкт, як чисте відображення об’єкта, тому неможливо 

чітко розмежувати  того, хто сприймає, та його сприйняття.  

У філософії ХХ століття проблема співвідношення наукового та 

художнього пізнання аналізувалася у межах багатьох підходів і доволі  

суперечливо. Але у більшій мірі творчий пізнавальний процес розглядався як 

протилежність механістичному підходу науки. Для філософії кінця ХІХ – 

початку ХХ століття характерне різке протиставлення інтелектуального 

емоційному. Наприклад, А. Бергсон робить наголос на інтуїції як тенденції, 

протилежній інтелектуальній. М.Гайдеґер докладно розглядає поняття творчого 

пізнання і підкреслює, що художність творчості досягається через 

переживання, коли сутність стає чимось внутрішнім для людини. Наукове 

пізнання здебільшого асоціювалося з логікою, а художнє пізнання – з 

емоційною активацією. Г. Гадамер наголошував, що заглиблення у феномен 

розуміння має призвести до усвідомлення меж науки та легітимізації інших 

способів пізнання, які не можна назвати науковими,  результатом є його 

твердження, що більшість наук, в тому числі науки про дух, зближуються з 

методами пізнання істини, які знаходяться за межами наукової методики. 

А. Пуанкаре зіграв провідну роль в осмисленні процесів творчості у 

мистецтві та науці, які виявилися важливою темою XX-го століття. В його 
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баченні почуття прекрасного, гармонія чисел і форм засновує наукову 

творчість. Пуанкаре відстоював положення щодо естетичної, а не логічної 

природи математичного розуму. Пуанкаре довів, що для математики важлива 

не лише логіка, а й інтуїція. На думку вченого, наукова творчість засновується 

на єдності творчого осяяння, спалаху інтуїції та тривалої методичної роботи з 

організації наукового знання. А.Ейнштейн уважав, що реальність у всій її 

конкретності не задана людиною безпосередньо, а виступає перед нею у формі 

деякої загадки, відповіддю на яку є ідеальна картина, побудована на основі 

теорії. На його думку, наука постійно зближується з мистецтвом, він указував 

на безпосередній нерозривний зв'язок науки і мистецтва, завдання яких в 

кінцевому рахунку єдині  – пізнання й відображення гармонії реального світу.  

До аналізу наукового та художнього пізнання доречно застосовувати 

принцип доповнюваності, що складається з доцільності пізнання об'єкта у 

взаємовиключних, доповнюваних системах опису. Тобто науковий та художній 

способи пізнання доповнюють один одного і разом складають єдине ціле. 

Взаємне доповнення наукового і художнього методів пізнання здійснюється за 

участю взаємного доповнення логічного та образного мислення. Наукове 

пізнання вивчає існуючі незалежно від суб'єкта закони. Знання цих законів 

допомагає суб'єкту вивчати предмети та явища художньої реальності та ясніше 

висловлювати власне бачення. Водночас методи, прийоми та специфіка 

художнього пізнання є рушійними силами у науковому пізнанні, оскільки будь-

яка наука починається з первинних, логічно бездоказових, одержуваних 

шляхом прямого узагальнення дослідних даних. Застосування принципу 

доповнюваності Н. Бора до наукового і художнього пізнання починає новий 

період аналізу їхніх стосунків в межах некласичної науки. 

Водночас в межах некласичної епістемології формується тенденція 

розширення поняття знання, подолання жорсткого розрізнення наукового і 

ненаукового знання, переходу від когнітивного до соціально-культурного і 

ціннісного розуміння знання. М. Полані писав про те, що емоції виступають 

сполучною ланкою між науковим та художнім пізнанням. Він увів поняття 
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«особистісне знання» і намагався знайти відповідь на питання щодо рушійної 

сили пізнання, застосовуючи поняття «пристрасність у науці» щоб забарвити 

об'єкт емоційно. Функція, яку М. Полані присвоює науковій пристрасності 

полягає в можливості розрізнення фактів, що мають або не мають науковий 

інтерес. Він стверджує, що пристрасність має не лише емоційний, але й 

інтелектуальний характер, який первинний у відношенні до емоційного. 

У межах некласичного методологічного підходу П.Феєрабенд критикував 

традиційний поділ на науку та мистецтво, зауважуючи що між ними існує 

тісний взаємозв’язок. Він продемонстрував, що в межах цих двох сфер пізнання 

наявні трактування з позицій несумірних підходів, як наприклад, готичний та 

романський стилі в мистецтві, або ж фізика Галілея та Аристотеля в науці. 

Вони створюють свої власні реальності, відмінності між якими не можна 

схарактеризувати лише підтвердженнями та істинністю. П.Феєрабенд 

спростував традиційну перевагу Платонового абстрактного знання над 

художнім переживанням і вважав, що поезія задумувалась над проблемою 

ідентичності до психології, соціології та інших наук. Замість традиційного 

домінування абстрактного знання він пропонує різноманітні стилі, з яких 

корисне знання має отримуватись у демократичний спосіб, а не під тиском 

диктатури абстрактно-раціоналістичних догм.  

Р.Рорті  зазначав,  що між усіма видами людського пізнання не повинно 

бути ні ієрархії, ні суттєвої різниці. По-справжньому «людською» є лише 

творча діяльність. Вона є досвідом єдиної реальної людської свободи, яка 

полягає в тому, щоб завжди мати можливість заново описувати, по-іншому 

розповідати про світ, суспільство і саму себе. Наука повинна розглядатися як 

соціальна та культурна практика, що існує серед інших практик. Наукова істина 

не повинна мати переваг як, начебто, нейтральна, об'єктивна і незалежна від 

суб'єктивних інтересів людей. Вона є результатом конвенції,  аргументації, 

дискусії чи солідарності в тому ж сенсі, що й у випадку з іншими видами 

діяльності.  
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У дискусіях щодо відмінності наукового і художнього сприйняття 

дійсності, як правило, наголошують на їхньому  протиставленні як чуттєвого і 

раціонального, образного і логічного, ціннісно-емоційного та пізнавально-

теоретичного. Водночас активно дискутується питання спільності рис 

наукового і художнього пізнання.  Мистецтво, як і наука, включене у  

пізнавальне відношення, але його пізнавальний досвід дає іншу оптику, ніж  

запропоновану наукою. Мистецтво дозволяє осягнути і пережити красу і 

цілісність оточуючого світу через емоційні стани та образні уявлення. Так само, 

як наука, мистецтво винаходить нові засоби виразності, відкриває нові 

феномени й закономірності. Художнє мислення використовує інструментарій, 

спільний з науковою діяльністю – аналогію, абстрагування, ідеалізацію, 

моделювання, проте у специфічному для нього заломленні. Художній твір 

завжди є естетично-інтелектуальною конструкцією, яка відрізняється 

своєрідною логічністю, внутрішньою смисловою зв’язністю, спирається на 

виразні мовні засоби. Серед спільних функцій наукової і художньої діяльності 

особливо вирізняють функцію впорядкування – створення і систематизація 

уявлень про порядок світу, та функцію інноваційну –  створення нових 

соціально-культурних цінностей.  
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РОЗДІЛ 2. ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ 

НАУКОВОГО МИСТЕЦТВА 

2.1. Постнекласична контекстуальність як підстава оновлення 

дискурсу науки і мистецтва 

Проблематика зв’язків науки і мистецтва в контексті нових технологій 

окреслює формування нових тенденцій і стратегій. Поява наукового мистецтва 

як результату взаємодії складних і різноманітних явищ є однією з таких.  В 

активних дискусіях позиції дослідників представлені в широкому діапазоні, але 

більшість схиляються розглядати наукове мистецтво як феномен сучасного 

синтезу науки і мистецтва.  

Наука і мистецтво є двома сферами діяльності, які завжди ініціювали 

творчу активність людини. З розвитком культури вони набували власного 

самостійного досвіду існування та особливих форм інституалізації, але завжди 

впливали одне на одного відповідно до історичного контексту – зближувалися 

чи розходилися, зіставлялися чи протиставлялися, акумулюючи досвід 

взаємодії.  На початку ХХ століття мистецтво починає виходити на межі своїх 

класичних форм, залучає  до освоєння нові шари реальності, які раніше не 

входили до сфери художньої творчості. Як стверджують дослідники, століття 

відзначилося новими художніми експериментами, спробами розширення 

існуючих інституційних меж. З новими художніми засобами були привнесені й 

нові контексти, сформульовані нові завдання. 

Мистецтво традиційно використовувало наукові знання, а характерною 

рисою сучасного мистецтва є входження у загальний процес науково-

технологічної модернізації, що проявляється у так званій науковості мистецтва. 

Такий процес можна прослідкувати за оформленням усвідомлених 

методологічних естетичних програм минулого століття. Мистецтво ХХ століття 

так само, як і наука, від початку позиціонує себе як некласичне: переглянуті 

класичні ідеали краси і гармонії, стрімко відбуваються пошуки нових виразних 

засобів, художники активно експериментують. Яскравим результатом 
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розбудови некласичних ідей і методів є формування авангардного мистецтва в 

тому числі й під впливом нових науковий ідей і концепцій.  

Революційні відкриття науки ХХ – ХХІ століття в фізиці, біології, 

математиці, космології, психології кардинально змінили картину світу і 

окреслили актуальні напрями розвитку наукового знання. Новітні наукові 

концепції стимулювали інтерес не лише до нової філософської проблематики, а 

й надали матеріал для узагальнень в культурологічній та художній практиці. 

«Безпосередній винахід творчості», «конструювання» реальності (К.Малевич), 

експеримент перетворюються на домінуючі характеристики художньої 

діяльності.  Творчі пошуки нових художніх форм російським авангардом 1920-

1930 років безпосередньо пов’язані з їхнім зверненням до наукової роботи. 

Вивчення мистецтва із залученням досягнень науки поступово сформувалося як 

провідний напрям діяльності художника. Експерименти, теоретичні розробки, 

концептуальні твори митців того часу дають підстави стверджувати про 

створення зразків ранніх форм наукового мистецтва. 

Отже, вплив науки на мистецтво помітний саме через його пізнавальну 

складову, а зворотній вплив мистецтва на науку зумовлений наявністю 

естетичної складової  у науковій діяльності. Про це свідчить використання цілої 

низки явно естетичних характеристик, критеріїв, принципів, які 

використовують учені в оцінці гіпотез, теорій, концепцій. Наприклад, краса і 

простота теорії, гармонія математичних формул, елегантність та витонченість 

доведення тощо. І хоча для вченого естетичні критерії є додатковими, вони 

засновані на їхньому глибокому переконанні в красі світобудови. Прикладом 

такої впевненості є вчення і творчість Г.Ляйбніца, І.Ґете, П.Дірака, 

А.Ейнштейна, М.Планка, А.Пуанкаре, І.Пригожина  та багатьох інших. 

Джерело взаємної доповнюваності науки і мистецтва – в їхній 

укоріненості й зумовленості культурно-історичним контекстом. Експерименти 

митців, їхні теоретичні розробки, твори, які втілюють наукові концепти, можна 

розглядати як зразки ранніх форм наукового мистецтва. Це лише окремі 

випадки, деякі так би мовити вкраплення у корпус дискурсивник практик 
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історії мистецтва, але їх можна знайти ще у класичний період відносин науки і 

мистецтва. Як зазначалося у попередньому розділі, взірцем узгодженості 

художнього і наукового мислення є творчість Леонардо да Вінчі та І.Ґете як 

прибічників цілісного осягнення світу. Наприклад, результатом застосування 

оригінального методу науково-художнього пізнання І.Ґете стало його вчення 

про першофеномени, відкриття в біології, дослідження світла. У ХІХ столітті в 

мистецтві поширюються ідеї  натуралізму, автори яких стверджувати, що 

майбутнє  мистецтво має бути науковим і безпристрасним. Цікаві погляди 

поета і мистецтвознавця П.Валері, який розвинув раціоналістично орієнтоване 

вчення, в основі якого – ідея присутності розуму в художній творчості. Він 

вважав, що основу науки і мистецтва складають одні й ті самі закони розуміння 

та образної уяви, отже, існують універсальні схеми розуму, спільні для будь-

яких видів пізнання.  І хоча питання розгортання єдиного проекту науково-

художньої свідомості є дискусійним і далеким від свого втілення, безсумнівно 

те, що в єдиному живому просторі культури наука і мистецтво взаємно 

доповнюють одне одного.  

Осмислення подібної співпраці наукової і художньої творчості, як 

правило, відбувається на «полі» мистецтва і репрезентує звернення саме 

художників-митців до науково-дослідних розробок. Зворотній рух знайти 

значно важче через доволі рідкі приклади ситуацій, коли вчений демонструє 

високий професійний художній рівень. Хоча в сучасному контексті 

постмодернізму і наукової постнекласики на «полі» науки «грають»  естетика і 

мистецтвознавство, але як науки, об’єктом дослідження яких є мистецтво.   

Можливо, таке явище можна пояснити все ж таки опосередкованістю процесів  

розуміння, творчого діалогу, методологічної рецепції цих двох елементів 

системи культурної реальності (згадаємо ідею «двох культур»). 

Культурні трансформації, які відбуваються на межі ХХ – ХХІ століття, 

оцінюються вченими як відображення за своїми масштабами помежових 

перехідних процесів попередніх  століть, в тому числі це стосується і взаємин 

науки і мистецтва. Багато в чому це пов’язано з переходом до інформаційного 
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суспільства, а щодо впливу науки – до новітніх технологій – комп’ютерних, 

комунікаційних, біотехнологій тощо. Відповіддю на ці процеси є знову 

актуалізація проблематики взаємин науки і мистецтва, формування тенденції 

об’єднання художньої і наукової діяльності, але вже інституціоналізоване у 

якості конкретного напрямку в мистецтві. Рух на зустріч, взаємний інтерес 

науки й мистецтва, які протягом ХХ століття залишалося стійким трендом, 

завершилися появою феномена наукового мистецтва. Новий напрям активно 

розвивається, про що свідчать багаточисельні проекти, заходи, події, виставки, 

акції science-art художників і постійно зростаюча увага до них широкої 

аудиторії. Використання мас-медіа створює нові умови формування 

особливостей сприйняття масовою аудиторією такого роду новітніх мистецьких 

проектів, надає фрагментарності, дискретності інформаційному дискурсу, що 

лише підкреслює строкатість, мозаїчність уявлень про реальність, які пропонує 

в тому числі і наукове мистецтво.  В результаті повсякденність активує 

характерний для сучасності спосіб «інклюзивного» чи одночасного сприйняття 

всієї множини фактів в якому відсутня чітко виражена позиція, точка зору. [83] 

Особливістю сучасної культурної ситуації є наявне ускладнення 

проведення розрізнення між різними вимірами культурної діяльності, 

ослаблюється принцип опозиційності, протиставленості, дисциплінарності, а 

навпаки підсилюється дія тенденцій до конвергенції, синтезу, інтеграції, 

рецепції, трансдисциплінарності тощо. Такі методологічні підходи і принципи 

використовуються як у розробці наукових інновацій, так і особливо в 

застосуванні на їхніх засадах експериментальних і теоретичних художніх 

розвідок. Безумовним лідером у справі підсилення можливостей наукового 

мистецтва, завоювання ним наймасовішої аудиторії є Інтернет. Дослідники 

вважають, що будь-яке мистецтво, яке створюється за допомогою цифрових 

технологій, може називатися науковим мистецтвом. Саме проблема 

використання комп’ютерних технологій у мистецтві є підставою нового 

сучасного прочитання взаємин науки, техніки і мистецтва. З боку філософії 

науки осмислення процесів зіставлення та доповнення сучасного наукового і 
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художнього пізнання можливе лише  на засадах  постнекласичного виміру 

сучасної науки, який є не лише необхідною основою, але й тією 

контекстуальністю, в межах якої можливий перегляд і оновлення дискурсу 

науки і мистецтва. Перейдемо до аналізу філософсько-методологічних 

особливостей, які обумовлюють цей процес.  

Розгляд науки в системі культури дозволяє уникнути одностороннього 

підходу та відкрити дійсні механізми розвитку наукового пізнання. В різні 

епохи в суспільстві по-різному складались відносини між наукою та 

мистецтвом. Але для розуміння зв’язку науки з іншими сферами культурного 

життя певної епохи не достатньо простого зіставлення окремих етапів розвитку 

різних сфер життя. На думку П.П. Гайденко, потрібно виявити окрім аналогій 

внутрішню форму, яка розкривається в різних сферах культури [34, с. 163]. 

Виділення періодів у історичному розвитку науки здійснюють за різними 

критеріями, найпоширенішим є “революційна зміна наукових теорій та зміна 

співвідношення об’єкта і суб’єкта наукового пізнання, що дозволило філософам 

науки виділити три основні періоди розвитку науки: класичний, некласичний, 

постнекласичний” [157, с. 334]. Для кожного періоду були характерними певні 

норми, ідеали та методи дослідження, формувалась наукова картина світу та 

стиль наукового мислення. Також відбувались зміни щодо уявлень про те, які 

характеристики знання вважаються науковими [155]. 

Наприклад, для класичної науки характерним було те, що вона прагнула 

пізнати об’єкти, які досліджувала, при цьому з опису усувалось все те, що мало 

відношення до суб’єкту. Критерії завдяки яким оцінюється нове знання, що не 

залежить від суб’єктивних факторів (особистої зацікавленості, упереджень, 

емоцій), започаткувались в класичній науці. В теоретичних розмірковуваннях 

ще допускається залежність від історії та культури, а емпіричні данні не мають 

залежати від соціокультурних факторів. Такий образ науки оцінюється як 

самосвідомість класичної науки. Він формується для того, щоб відсторонити 

активну діяльність та присутність суб’єкта, котрий вважався перешкодою на 

шляху до об’єктивно-істинного пізнання. У класичній концепції наукового 
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знання всі характеристики реально існуючого світу розглядаються як 

об’єктивні, не залежні від цінностей дослідника та його роздумів, та можуть 

бути описані математично. Емпірично повторювані явища можуть бути 

виражені у вигляді універсальних законів природи. 

Основними принципами класичної науки є ідея об’єктивних 

закономірностей, детермінізм, наявність універсальних законів, що 

припускають деяку однаковість спричиненості в організації буття; ідея 

елементаризму (наявності вихідних складових одиниць явищ типу атомів: 

чисел, хімічних елементів, біологічних видів чи архетипів) та трансформізму 

(вивчення об’єктів через аналіз їх змін); вимога відтворюваності досліджуваних 

ефектів за наявності відповідних умов; а також канони раціоналізму та 

визнання сталої цінності істинного знання, збереження його основного змісту в 

історії розвитку науки, певної спадкоємності результатів творчості [176]. 

Результатом виконання таких вимог стало формування дисциплінарної науки. 

У некласичній науці вже враховувались зв’язки між знаннями про об’єкт 

та характером засобів і операцій пізнавальної діяльності суб’єкта. Вимоги до 

норм науковості були зумовлені ускладненням уявлень про об’єкт пізнання, 

яким стають не лише фізичні тіла, а також процеси, події та стани. Знання 

розуміється як вірогідне, переважає гіпотетико-дедуктивний  характер його 

пояснення та опису, оскільки дослідник не має змоги сприймати світ наочно. 

Основними принципами науки стає статичність, вірогідність, доповнюваність 

та невизначеність. Усі закони та правила розглядаються як не завжди 

обов’язкові, універсальні та очевидні. Наука стає міждисциплінарною, її 

загальна картину світу характеризується як нестійка мозаїка дисциплінарних 

вчень. 

В першій половині ХХ сторіччя відбулись важливі зміни у суб’єктно – 

об’єктому відношенні, науковцями особливо обговорювались та аналізувались 

гуманітарні проблеми [99; 102; 129; 191; 192]. Основне завдання науки як 

діяльності – отримання нового знання, що детерміноване людським вибором, в 

основі якого – цінності, регулятивні норми та принципи. У зв’язку з цим 
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дослідницький інтерес викликала специфіка трансформацій ціннісно-

світоглядних вимірів науки та їх вплив на формування пріоритетів наукового 

пошуку [45; 46; 100; 157; 158; 193]. Саме томі вже постнекласична наука 

осмислює співвіднесеність характеру знань про об’єкт, що отримуються, не 

лише з особливостями засобів та операцій діяльності суб’єкта, а й з ціннісно-

цільовими установками цієї діяльності. Всі акценти зміщуються  не лише у бік 

пізнавального, але і у бік ціннісно-спрямованого пізнавального. 

Як зазначає М.Г. Марчук, “загальні міркування про співвідношення 

ціннісного та пізнавального наповнюються конкретним змістом. 

Осмислюються різні форми і способи взаємодії культурно-ціннісних і суто 

пізнавальних чинників розвитку науки, а сама проблема набуває вигляду чітко 

визначеної парадигми дослідження. Ретельно вивчається вплив ціннісних 

орієнтацій на характер наукової діяльності та її результативність. Зокрема, 

широко висвітлювалося питання про те, як цінності проникають у наукове 

знання, чи не зумовлена сама можливість аксіологізації науки методологічним і 

світоглядними установками, як пов’язані між собою внутрішньо наукові та 

зовнішні стосовно пізнавальної діяльності ціннісно-нормативні чинники і т. ін.. 

Відповіді на ці та інші запитання спиралися на стійке переконання, що цінності 

мають усе ж таки зовнішній характер, а відношення “знання – цінності” 

тотожне зі співвідношенням природознавства й етики, яке надає науці 

гуманістичного спрямування” [88]. Постнекласична наука характеризується 

переходом від предметної до проблемної орієнтації, коли нові області пізнання 

виникають із постановкою масштабної практичної або теоретичної проблеми. 

Водночас визначення ціннісних вимірів діяльності сукупного наукового 

суб’єкта залежить від особистісної мотивації. Співвідношення загальної мети 

наукової діяльності з особистими мотивами визначає подальшу діяльність 

ученого. Практика наукових досліджень свідчить, що повного збігу мотивів 

діяльності не може бути. Їх диференціація та суперечливість може призвести до 

уповільнення, або навіть гальмування наукового процесу. В подібній ситуації, 
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коли будь-яка цінність абсолютизується як мотив дії, що лише один має 

значення, досягнення мети стає можливим за допомогою будь-яких засобів.  

У формулюванні мети і завдань наукового дослідження важливу роль 

відіграє постановка наукової проблеми, що визначає ситуацію, пов’язану з 

неоднозначністю, можливістю альтернативних рішень. Для наукової проблеми 

характерно усвідомлення суперечності між знанням і дійсністю, або 

суперечності в самому знанні. Коли знання виявляється несумісним саме із 

собою, проблема набуває форми антиномій і парадоксів. Вирішення наукової 

проблеми не тільки розширює сферу наукового знання, а й поглиблює його 

розуміння. Тому наявність ситуацій проблемності в науковому дослідженні 

важлива для формування світоглядної культури. Для постнекласичної науки 

стає характерним перехід від предметної до проблемної орієнтації, коли нові 

області знання виникають у зв’язку з висуненням певної масштабної 

теоретичної чи практичної проблеми. 

Концепція постнекласичної наукової раціональності характеризується 

співвіднесеністю з ціннісно-смисловими настановами людини, а сучасна 

картина світу включає науку як складову частину культури, яка наділена 

такими самими правами і так само обмежена, як і будь-яка інша. “Усвідомлення 

діалогічності є ознакою постнекласичної науки, хоча від самого початку 

наукове пізнання здійснюється у формі діалогу, мета якого полягає у 

прирощенні знання та збагаченні й знаходженні його нових смислів” [193, с. 7]. 

В результаті розвитку філософії науки в ХХ ст. більшість критеріїв 

демаркації між науковим і позанауковим знанням, якими керувалися 

представники класичної науки, в епоху постнекласичної науки піддались 

перегляду: була показана неминучість недоказових передумов в науці, виявлена 

теоретична навантаженість емпіричних фактів, знайдена недосяжність 

абсолютної достовірності наукового знання [157; 158]. Перегляд класичних 

критеріїв науковості дозволив поставити питання: якщо ідеал науки, відповідно 

до якого вчений пізнає світ шляхом строго раціонального осмислення 

емпіричних даних, не допускаючи до цього процесу недоказових метафізичних 
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суджень, виявився недосяжним, і певні апріорні постулати все ж наявні в 

науковому пізнанні.  

Нелінійну науку, становлення якої відбувається в ході сучасної 

глобальної наукової революції, В.С.Стьопін охарактеризував як 

постнекласичну [155, с. 3-18]. В ході цієї революції, як і під час попередніх 

глобальних наукових революцій Нового часу, пов’язаних з появою класичної та 

некласичної науки, виробляється відповідний тип наукової раціональності. Це 

означає, що змінюється система засад науки, а саме, наукова картина світу, 

ідеали та норми наукового дослідження та філософські засади того та іншого. 

Слід особливо підкреслити, що класичний та некласичний типи наукової 

раціональності не зникають при появі постнекласичного її типу, а продовжують 

успішно працювати в ході досліджень їх власних предметів. 

Однією з найактуальніших проблем дослідження, на думку 

Л.І.Сидоренко, є сфера аксіології постнекласичної науки, яка визначає ціннісні 

виміри ставлення людини до досліджуваного, моральні дозволи та заборони в 

реконструюванні живих систем, включаючи людину [148, с. 204].Мова йде не 

про абстрактного суб’єкта пізнання та діяння, а про особистість у 

багатоманітності та єдності таких її виявів, як інтелектуальне та чуттєво-

емоційне, індивідуальне та колективне, природне та соціальне, тілесне та 

ментальне. Саме таке представлення людини, що пізнає, дослідника цілком 

вписується в картину світу початку ХХІ ст., яка представляє світ, що істотно 

змінився та в якому людина почувається не дуже затишно. 

Особливості постнекласичного пізнання та можливість його 

самоорганізації є одною з центральних тем дослідження українських філософів 

науки, зокрема І.С.Добронравової, В.В.Кізіми, В.А.Рижка, Л.І.Сидоренко, 

Л.О.Шашкової та ін. Як наголошує І.С. Добронравова, в постнекласичній науці 

“для забезпечення об’єктивності пізнання треба зважати не тільки на спосіб 

діяльності суб’єкта, але й на його ціннісні орієнтації” [49 с. 123.]. Суб’єкт 

пізнання в постнекласичному вимірі постає як такий, що обростає 

багатомірністю діючої в суспільстві особистості, породжуючи свою низку 
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конфліктних переживань і виборів, чергове розгалуження, чому віддати 

перевагу: гносеологічній точності чи істинності суджень . 

Л. І. Сидоренко виділяє риси, що характеризують постнекласичне знання. 

По-перше, це знання на межі природничонаукового та гуманітарного, що 

передбачає здійснення оцінювання не лише в гуманітарному, а й в 

природничонауковому дослідженні. Отже, в постнекласичному 

природничонауковому знанні, на відміну від вимог класичної науки з’являється 

момент оцінки. Мова йде не про оцінку в сенсі “істинне – неістинне” (така 

оцінка вочевидь притаманна класичній раціональності), а в сенсі того, що таке 

знання несе людині та суспільству. Оціночні виміри, що з'являються та 

наголошуються в постнекласиці, вписані в широкий аксіологічний контекст, в 

якому виявляється потреба не лише визначень регулятивності ціннісних 

орієнтацій у відношеннях “внутрішньонаукових та позанаукових цінностей”, 

“етично – не етично” стосовно шляхів дослідження та використання їх 

результатів, а й усвідомлення дуже тісного переплетіння аксіологічного та 

методологічного, моральнісного та дослідницького. Якщо говорити про сучасне 

дослідження живих систем, людини, біосфери, що розуміються 

постнекласикою як складності, що самоорганізуються та саморозвиваються, 

вважає Л.І.Сидоренко, оціночний момент, зрозумілий в широкому 

аксіологічному сенсі, стає однією з необхідних умов дослідження. 

Друга особливість постнекласичного знання ‒ трансдисциплінарність 

знань. Постнекласичне знання не може не бути трансдисциплінарним. 

Цікавими прикладами в сенсі трансдисциплінарності є такі галузі, як біоетика 

та біофілософія. Їх знання є трансдисциплінарним, однак їх важко 

кваліфікувати як науки, оскільки вони включають і філософські судження. Як 

зауважує Л. І. Сидоренко, за таких умов, відсутні підстави, які можуть 

визначати біоетику як науку, що виникає на межі біології та етики, або як 

прикладання етичних правил до біологічного пізнання. Але при цьому варто 

говорити про нову якість знання, що постає в процесі відкриття етичних 

аспектів в дослідженні живого як складних систем, що самоорганізуються та 
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саморозвиваються. Отже, стосовно біоетики йдеться не про інтегративні 

процеси між етикою та біологією, а про становлення нової якості знання – 

трансдисциплінарного знання.  

Самоорганізація пізнання має відповідні методологічні основи. Ці основи 

можуть бути закладені такими трансдисциплінарними утвореннями, як 

синергетика. Підґрунтям самоорганізації комунікативної спільноти як носія 

самоорганізації постнекласичного знання може бути і відповідна наукова 

картина світу з її філософськими засадами, і усвідомлені на відповідних 

філософських засадах ідеали та норми наукового дослідження.  

Ця самоорганізація є перш за все засобом створення умов наукової 

комунікації. А вже в процесі цієї комунікації представників багатьох наукових 

дисциплін, об’єднаних прихильністю до нових ідей відбувається і 

самоорганізація наукового знання. З приводу характеристик такої 

самоорганізації видатний російський математик С.П.Курдюмов та його 

співавторка філософ О.М. Князєва пишуть: “Розвиток науки, як і будь-якої 

складно організованої системи носить нелінійний характер. Нелінійність 

наукового прогресу виражається, зокрема, в багатоваріантності та 

альтернативності розвитку наукового знання” [66, с. 179]. Ця 

багатоваріантність, розгалуженість процесу пізнання в принципі 

передбачається діалектичною точкою зору. 

Третя характеристика постнекласичного знання пов’язана з тим, що 

знання і практика по-новому взаємодіють. Як припускають методологи, 

постнекласичне знання виникає на межі теорії та практики. Л. І. Сидоренко 

наголошує, що постнекласичне знання є результатом більш складних взаємин 

тих виявів дослідження, що їх можна означити “теоретичне” та “практичне”. 

Йдеться про дослідження як практикування, про отримання фундаментального 

знання в практикуванні. Знання як практикування передбачає момент 

конструювання, проективності, технологічності [45; 47; 138]. 

Постнекласичне дослідження демонструє, що для пізнання складних 

людиновимірних систем не достатньо норм лише внутрішньо-наукового етосу, 
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оскільки виникають моральні питання, відповідь на які можливо віднайти, 

лише залучаючи широкий культурний контекст гуманістичних цінностей. 

Об’єктивність знання очевидна в класичній науці – як націленість на світ, 

що є поза суб’єктом та як характеристика істини – відтворення в знанні об’єкта 

таким, яким він дійсно є. У постнекласичної науки вже не може бути такої 

претензії, хоча б виходячи з того, що системи, які пізнаються, є складними та 

людиновимірними, втрачається сенс жорсткого розподілу на об’єкт та суб’єкт. 

А органічне “додавання” аксіологічної складової в процес наукового 

дослідження робить картину світу інакшою, на відміну від класичного 

об’єктивізму. Недарма В.С.Стьопін вважає визначення об’єктивності 

постнекласичного знання відносним не тільки до засобів спостереження, а й до 

позанаукових цінностей суб’єкта, що пізнає [157, с. 619-640]. В певному сенсі і 

сам процес пізнання може стати предметом такого постнекласичного розгляду. 

У постнекласичному пізнанні провідною стає роль суб’єкта. В центрі 

пізнання «людина – історично реальна, учасник, яка відповідально вчиняє 

думкою та дією» [101, c. 3]. Суб’єктність пізнання набуває рис креативності. 

Гончаров визначає креативність суб’єктності в філософії як «форму соціальної 

активності, яка характеризує особистості та колективи в аспектах: їх здатності 

до самовизначення, самодіяльності, самоорганізації, самоврядування та 

нормотворчості; реальних повноважень у реалізації суспільно значущих потреб, 

інтересів і цілей; реальної влади над природними, психічними і соціальними 

силами» [42, c. 20]. Така «креативна суб’єктність» має багато спільного із 

«соціальною суб’єктністю», яку визначають як «здатність суспільства, 

соціальних груп, людини виступати в якості активного начала (діяча, творця) 

соціальної реальності» [82]. 

Отже, набуття науковим знанням рис постнекласичності є не лише 

необхідною підставою, але й тією контекстуальністю, в межах якої можливе 

зіставлення та доповнюваність наукового  та художнього пізнання. 

Філософія науки останньої третини ХХ сторіччя зробила актуальною 

проблему „входження” суб’єктних рис у наукове знання, зокрема суб’єктність 
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знання почала розумітися як його історія в контексті соціуму і культури [46; 

100; ]. Почали досліджуватися різні типи наукового мислення, характерні 

різним епохам, що в свою чергу зумовлює своєрідність мислення вченого, 

особливості його занять науковою діяльністю та досягнення результатів. Все це 

надає науковому знанню таких індивідуальних рис, які дозволяють вирізнити 

епохи в науці. Безперечно діалогічною наука може бути представлена у періоди 

фундаментальних наукових революцій, коли переглядаються засади науки і 

цим самим визначається тип наукового мислення, особливий і унікальний, 

притаманний даному історичному періоду [14, с. 297]. Саме унікальність, 

особливість, невідтворюваність в інших умовах різних способів наукового 

теоретизування дозволяє говорити про багатосуб’єктність історії науки. У 

класичній науці суб’єкт один, він накопичує знання, вдосконалює свої 

здібності, але ніякі його індивідуальні особливості не мають значення для 

логічної структури знання, вони виключені з неї. А якщо суб’єкт один і його 

логічні засади беззаперечні, то йому немає з ким вступати в діалог. Коли ж ці 

засади (поняття простору, часу, причиновості, об’єктивності тощо) стають 

сумнівними і з ними в дискусію вступають інші засади інших можливих 

суб’єктів наукової діяльності, тоді й стає реальним діалогічне спілкування.  

Отже, наука багатосуб’єктна у вимірі різних історичних епох, різних культур і 

різних типів мислення [87, c.287-326]. 

Зрозуміло, що суб’єкт наукового  пізнання має розглядатися в контексті 

культури і в межах визначеного історичною епохою стилю мислення. Якщо 

природознавство стає багатосуб’єктним, як і соціально-гуманітарне пізнання, 

то можна розглядати створення наукових теорій, формування парадигм тощо як 

унікальних і особливих творів. Тобто встановлюється необхідність побудови 

відмінної від класичної нової ідеалізації суб’єкта, яка допомагає зрозуміти його 

як особливого та індивідуального. У філософії науки такі спроби представлені 

працями Т.Куна, І.Лакатоса, П.Феєрабенда, М.Полані та ін. У концепції 

наукових революцій Т.Куна розвинуто поняття наукового співтовариства, у 

функціонуванні якого автор убачає найсуттєвіший момент у розвитку науки, а 
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саме – зміну парадигм. Для того, щоб розвиток науки пішов за новим шляхом, 

потрібно, щоб більшість членів наукового співтовариства прийняли нову 

парадигму в ході критичного обговорення попередньої та конструктивного 

обґрунтування  нових ідей. Обмірковуючи проблему впливу певних факторів на 

вибір ученим тої чи тої парадигми, Т.Кун спрямував дискусії з цього питання 

не лише у контекст культури і соціальності, але й у світ повсякденності, побуту, 

біографії вченого, його індивідуальних особливостей, сфери його переживань, 

вірувань та вподобань [70]. Якщо вчений робить вибір через внутрішню 

переконаність у перевагах нової парадигми чи теорії, то діалог залишається під 

великим знаком питання. Проте Т.Кун вважає суб’єктивні обставини вибору 

необхідною частиною науки як структури,  що розвивається, і такі висновки  

вченого дуже важливі для розуміння сучасної ситуації в науці.    

У межах постнекласичної науки застосування синергетичного підходу є 

продуктивним до аналізу самоорганізації наукового співтовариства як системи, 

узгодження рушійних сил – мотиваційних інтенціональностей – дослідників на 

основі духовних та культурних цінностей, чому сприяє діалогічна взаємодія 

науки та інших форм суспільної свідомості – моралі, права, релігії мистецтва. 

Багатоваріантне бачення світу, засадниче для науки, з необхідністю відкриває 

перед людством можливість вибору – вибору, який означає і певну етичну 

відповідальність.  

Нове ставлення до світу передбачає зближення діяльності ученого і 

літератора, вважає І.Пригожин [133, с.51]. Літературний твір, як правило, 

починається з опису вихідної ситуації за допомогою конечного числа слів, 

причому у цій своїй частині розповідь ще відкрита для численних різних ліній 

розвитку сюжету. Ця особливість літературного твору і придає читанню 

цікавість – завжди цікаво, який з можливих варіантів розвитку вихідної ситуації 

буде реалізований. Те саме присутнє і в музиці – у фугах Баха, наприклад, 

задана тема завжди припускає велику кількість продовжень, з яких геніальний 

композитор вибирав на його погляд необхідне. Такий універсум художньої 

творчості вельми відрізняється від класичного образу світу, але він легко 
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співвідноситься з сучасною фізикою і космологією. Вимальовуються контури 

нової раціональності, до якої веде ідея нестабільності. Ця ідея заперечує  

претензії на абсолютний контроль над будь-якою сферою реальності, покінчує з 

будь-яким можливими мріями про абсолютно підконтрольне суспільство. 

Реальність взагалі не контрольована у тому сенсі, що був виголошений 

класичною наукою.  

Для того, щоб зрозуміти процеси, які відбуваються в сучасній науці, 

необхідно взяти до уваги, що наука є культурним феноменом, який формується 

в певному культурному контексті. Для класичної науки немає різниці між 

минулим і майбутнім і час елімінується, немає місця для унікальних подій. 

Матеріальний світ, таким чином, не має історії і розглядається як регульований 

автомат. „Дійсно, – зазначає І.Пригожин, – будь-які людські й соціальні 

взаємодії є виявом невизначеності у відношенні до майбутнього. Але сьогодні, 

коли фізики намагаються конструктивно включити нестабільність у картину 

універсуму, спостерігається зближення внутрішнього й зовнішнього світів, що, 

можливо, є одною з найважливіших подій нашого часу” [133, с.48]. Сучасний 

перегляд відношення до світу на засадах синергетики як нового світогляду 

остаточно руйнує образ „Великого Адміністратора” – доцільності, який 

спрямовує рух кожного атому за даною траєкторією. Достатньо лише збудити 

дію внутрішніх тенденцій, і природа сама збудує необхідну структуру. Треба 

тільки знати потенційні можливості даного природного середовища та способи 

їх стимуляції. Людина-вчений, яка знає механізми самоорганізації може 

свідомо ввести відповідний об’єкт у певну флуктуацію, але спрямувати його 

подальший розвиток не куди завгодно, а у відповідності з його потенційними 

можливостями [133, с.48].  Отже, свобода вибору існує, але вибір обмежений 

можливостями об’єкту, через те, що об’єкт не є пасивним матеріалом, а має, так 

би мовити,  власну свободу. Саме тут постає проблема відповідальності людини 

за вибір конкретного шляху розвитку.  
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Поняття «креативність» найчастіше використовують як синонім поняттю 

«творчість» та пов'язують зі зміною якісного стану людини або результатом 

його діяльності. Обдарованість, оригінальність, фантазія, інтуїція, наснага, 

технічний винахід, наукове відкриття, твір мистецтва – це  лише частина 

феномену креативності, що потрапила в поле інтересів дослідників. 

Проектуючи ці визначення на процес пізнання, виділимо дві складові 

креативності: креативність знання, починаючи з певного його рівня 

(гносеологічна креативність) і суб'єктна креативність. Поняття суб'єктної 

креативності в основному базується на сукупних характеристиках понять 

«творчість», «креативність», що визначаються у дослідженнях Дж. Гілфорда і 

П. Торренса. До характеристик суб'єктної креативності відносять появу 

чутливості до проблем, до дефіциту або до дисгармонії наявних знань, 

ініціативність особистості, здатність ефективно оперувати суперечливою 

інформацією, збільшення розмірності суб'єктивного семантичного простору, 

стимулювання відповідальності та незалежності суб'єкта тощо. В контексті 

постнекласичного пізнання до даних характеристик суб'єктної креативності 

відносяться змістовні елементи, які відбивають основні тенденції пізнання, а 

саме – суб’єктність постнекласичного пізнання. 

Отже, відбувається розширення меж суб'єкта пізнання, пов'язане з 

технологічною та інформаційною модернізацією його когнітивного простору. 

Суб'єкт пізнання стає іншим. Як зазначає  Ю. В. Шичаніна, життя людини як 

творчої істоти може бути представлена діалектичним пошуком ідеального 

балансу між мірою як запереченням крайності розміреністю та мірою як 

досконалим максимумом між постійністю і новизною, мірою та іншим, між 

іномірністю як процесуальним моментом самоідентифікації та іномірностью як 

постійним прагненням за антропологічний горизонт [199, c.129]. Суголосно 

пишуть Є.А. Сайкін та Р.Х. Сіразетдінов: людина може позбутися нав'язаної 

одномірності, розширюючи запас соціальних ролей, поведінкових моделей і 

стати по-справжньому багатомірною [147, c. 136-137], а якісний стан діяльності  

вказує на міру її соціальної потенції ... супроводжується ускладненням 
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культурного та духовного поля особистості [149, c. 269]. Змінюються засоби 

взаємодії людини з реальністю, стає необхідним інтелектуальний потенціал. В. 

Суворов, розробляючи моделі креативності стосовно постнекласичної науки, 

асоціює природу творчості та креативності з вільним вибором інтелектуальних 

засобів: джерело креативності є вкорінений саме щодо осіб засіб» [159, c. 211]. 

Змінюється предмет пізнання, на який спрямована активність суб'єкта пізнання. 

Його комплексний характер вносить в когнітивні процеси правки, які все 

частіше позначаються як синергетичне бачення світу. Синергетика, як сучасна 

міждисциплінарна дослідницька програма, ініціює специфічне бачення 

креативності людини [47]. Наявність альтернативних сценаріїв розгортання 

думок відіграє позитивну, стимулюючу роль у творчому мисленні і виступає 

аналогом хаосу в когнітивної області. Механізм творчого мислення 

розглядається як механізм самоорганізації, самодобудови візуальних та уявних 

образів, ідей і уявлень. Таким чином, суб'єктна креативність, збагачена 

ознаками постнекласичного пізнання - це направлені на породження нових ідей 

інтелектуальні здібності людини, які проявляються в самоорганізації й 

самодобудові внутрішнього світу відповідно до складності розв'язуваної задачі 

[48].  

Фундаментальною основою постнекласичного етапу становлення 

наукового знання є звернення науки до людиномірних, складних систем, які 

саморозвиваються. Якщо класична наука прагнула ізолювати та пізнати 

конкретний, окремо взятий фрагмент реальності, то постнекласична наука, 

навпаки, підтверджує необхідність комплексного, різнобічного вивчення 

об'єктів реальності, в результаті чого виникають комплексні дослідницькі 

програми, які забезпечують цілісний розгляд. Синергетика, відображаючи 

єдність світу в його цілісності, реалізувала міждисциплінарний синтез знань. 

При цьому міждисциплінарність не заперечує дисциплінарну науку, навіть 

вимагає в її рамках принципів доповнюваності та відповідності [156, с. 172]. 

Розвиток науки йде не шляхом остаточно встановлюваних істин, а шляхом 

послідовних синтезів. Для умов конкретної системи синергетичний підхід 
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забезпечує можливість успішного використання принципів доповнюваності, 

відповідності, невизначеності. Синергетика сприймає реальність як мережу 

взаємозв'язків, що включає і саму людину. Не можна дивитися на дійсність зі 

сторони. Участь людини змінює як дійсність, так і її саму. Синергетика 

зумовлює необхідність нового типу мислення: цілісного, нелінійного, 

комунікативного. 

Бурхливий розвиток інформаційної культури став потужним 

антиентропійних фактором. Можливості пошуку, передачі, переробки, 

зберігання, використання інформації звільняють людину від виконання 

формальнологічних операцій, надаючи час для творчої праці. Відкрилися нові 

горизонти взаємного збагачення, злиття природничо-наукових методів 

досліджень з гуманітарними, що робить систему культури стійкішою і водночас 

більш мобільною. Сучасні тенденції розвитку наукового знання полягають як в 

спробі об'єднання, консолідації наук, в цілях пізнання складних, людиномірних 

об'єктів, так і в розробці стратегії коеволюційного співіснування людини та 

природи, необхідність якої на сьогодні, зважаючи на глобальні проблеми 

сучасності, усвідомлюється все ясніше. Інтуїції, що виникають в синергетично 

орієнтованих комунікативних стратегіях пізнання, організації просторів 

міжособистісної «зустрічі» та діалогу, взаємодія природничо-наукового та 

соціогуманітарного знання, моделювання процесів сталого розвитку - все це 

новації подальшого розвитку науки.  

Отже, можемо узагальнити, що звернення постнекласичної науки до 

вивчення людиномірних об'єктів призвело до зміни засобів, необхідних для їх 

пізнання. Актуалізується пошук «духовного». «художнього» розуміння не як 

альтернативи розуму, а його розширення. Формуються комплексні 

дослідницькі програми, в рамках яких можливе пізнання складних, системних 

об'єктів. У ситуації зміни предмета постнекласичної науки відбувається зміна і 

засобів його пізнання. На перший план висувається інтерпретація, 

конструювання та моделювання, які виступають як характерні риси сучасного 

процесу пізнання. Відзначається, що в зв'язку з даною проблематикою 
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актуалізується пошук нової раціональності, основою якої є нові спрямування 

розуму, такі як «комунікативний розум», «духовне розуміння», «інтелектуальна 

віра», «художня інтуїція»  тощо. 

У сучасному інформаційному суспільстві відбуваються зміни, які також 

впливають на наукове пізнання. Посилюються потоки «анонімного знання», 

цьому сприяють інтернет-технології, крім того, інформаційні потоки 

віртуалізуються. Спостерігається дезорієнтація великої кількості людей в світі, 

усвідомлення ними безглуздості свого буття. Велику частину інформації ми 

отримуємо дистанційно, що зменшує можливість її верифікації. Результатом 

даних процесів є той факт, що ми «приймаємо на віру» інформацію, 

«довіряємо» ЗМІ. Основою наукового знання в класичній парадигмі був досвід, 

основним критерієм наукового знання виступав критерій верифікації. В 

інформаційному просторі суспільства інформаційні потоки плюралістичні, 

найчастіше суперечливі, можуть носити недостовірний характер. Тому виникає 

проблема освоєння одержуваної інформації. Дана проблема існувала завжди, 

але саме сьогодні вона приймає глобального виміру, коли потік знання і чужого 

досвіду поглинає особистість.  

Постнекласична наука є принципово людиновимірною, тобто 

абстрагуватися від участі людини як в досліджуваних процесах, так і в самому 

дослідженні неможливо. Результатом є доповнення наукових аспектів пізнання 

аналізом його екзистенціальних складових. Як відомо, у реальному 

пізнавальному процесі логічне й образне мислення не вступають у протиріччя, 

а взаємодіють і доповнюють одне одного й у цій взаємодії образне мислення 

допомагає сформулювати предметний зміст задачі, що змінюється і 

трансформується, а логічне мислення є інструментом рішення пізнавальної 

задачі. Для постнекласичного етапу розвитку науки характерним є 

методологічний плюралізм, конструктивізм, комунікативність, тобто зростає 

необхідність розширення методології пізнання в тому числі й шляхом 

взаємного доповнення методів наукового і художнього пізнання. Важливим є 

знання про самі методологічні процедури, які стосуються діяльності суб'єкта. 
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На сучасному рівні активно використовують методологічні прийоми і засоби 

одне одного, наприклад, метафоричність, символізм тощо. Отже, 

постнекласичне дослідження наукової та художньої форми пізнання привело до 

усвідомлення наявності в них низки пізнавальних прийомів і методів, які 

засвідчують не лише взаємодоповнення, діалог, а й підстави можливого 

синтезу, що в свою чергу  впливає на процедури отримання нового знання та 

його характеристики.   
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2.2. Science Art як феномен сучасного синтезу науки і мистецтва 

Незважаючи на те, що в середині XX століття науку та мистецтво ще 

«охоче ставили поруч» [179, c. 239], проблема «двох культур», проблема 

формування двох типів менталітету ставала все більш очевидною. З особливою 

виразністю ця проблема проявилася у галузі комп'ютерного мистецтва. 

Можливо, саме характерний для нього процес трансформації художників у 

програмістів, а програмістів - у художників, дав поштовх до поглиблення 

процесу взаємної інтеграції науки і мистецтва, що набув розвитку наприкінці 

ХХ століття. Е.Л.Фейнберг писав, що комп'ютерні технології не тільки з 

особливою ясністю «підкреслюють нерозривність науки і мистецтва в рамках 

єдиної культури людства», але у гносеологічному вимірі ведуть до зближення 

їх представників [171, c.12]  

У середині ХХ століття загроза розділення двох культур уважалася 

реальною, а процес розбіжності науки і мистецтва посилювався з розвитком 

наукового пізнання. Водночас усвідомлювався той факт, що «справжнє наукове 

пізнання неминуче використовує методи, що лежать за межами формальної 

логіки» [171, c.37], а наприкінці ХХ століття вже простежувалися ознаки 

зближення двох культур, а на межі століть відбулася навіть справжня 

«інтелектуальна революція», на думку Фейнберга, яка відкрила простір для 

позалогічного, інтуїтивного синтетичного судження в науці [171, c. 262].  Така 

«революційна ситуація» склалася внаслідок комп`ютеризації. Комп'ютерні 

технології показали схожість структур творчого процесу та інтелектуальної 

діяльності в науці та мистецтві, і саме завдяки комп'ютерним технологіям ці 

структури продовжують все більш зближуватися. Розвиток та поширення 

цифрових комп'ютерних технологій істотно впливає на мистецтво, що дозволяє 

пов'язати майбутнє з «віртуальним світом мережевих просторів» [27, c. 139].  

Як зазначає А.С.Мігунов, сучасна естетика має справу з чотирьма принципово 

різними художніми типами: традиційним, концептуальним, віртуальним і 

маргінальним мистецтвом [95, с.195-217]. Інтеграція з наукою відкриває перед 
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мистецтвом ще один, «п'ятий» (за А.С.Мігуновим) шлях. Цей шлях 

представлений численними напрямами, які об’єднані  поняттям «наукове 

мистецтво». 

Досить часто до наукового мистецтва відносять форми, які активно 

використовуються в сучасних досягненнях науки й техніки (робототехнічне 

мистецтво, біоарт, біотехнічне мистецтво, трансгенне, ферофлюїдне та ін.). 

Технічний аспект дійсно є важливою частиною наукового мистецтва, але більш 

цінним є синтез інтуїтивного судження та дискурсивного мислення,  який 

намагається адаптувати методи природничих наук для створення науково-

обгрунтованого мистецтва, а методів мистецтва – для формування нових 

наукових теорій. Мистецство як метод покликане стверджувати «авторитет 

інтуїтивного розуміння» та відтісняти «шкідливу монополію логічного 

мислення» [179, с.189], у втіленні цих цілей роль наукового мистецтва може 

стати вирішальною.  Воно дозволяє побачити більшість проблем сучасності у 

новому, абсолютно несподіваному ракурсі, здійснити неможливі раніше 

відкриття в різних сферах наукового знання. Проілюструвати особливості 

досліджень в межах цієї області можна за допомогою художньо-естетичного 

анализу проекту «Міські паразити» ("ParásitosUrbanos"), який був проведений у  

2006 році  групою дослідників під керівництвом мексиканского художника 

Хильберто Еспарци (Gilberto Esparza) за підтримки Мексиканского 

національного центру мистецтв. Термін «дослідження» використовується в 

найширшому сенсі, тобто як процес пошуку нових знань, а знання, завжди є 

стан «безперервного поглиблення в істину, здатність бачити світ, як він є, без 

ілюзій» [201, с. 91-96]. Але якщо сучасна наука і захоче заглибитись в істину, 

побачити світ без ілюзій, то їй це навряд чи вдасться. Вона не заперечує цей 

факт і це дозволяє використовувати все більш активні спроби подолання 

методологічних обмежень, в тому числі й за рахунок залучення в свій 

інструментарій методів мистецтва. Проект мексиканських дослідників проявляє 

себе у сфері наукового мистецтва, основне значення його у науковому і 

художньо-естетичному аспекті дослідження. І в першу чергу, питання про те, 
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яким чином мистецтво може забезпечити нові шляхи бачення та розуміння 

різних біологічних та соціально-економічних феноменів, яким чином естетичне 

може стати основним чинником природного відбору (американський художник 

та селекціонер Джордж Гессерт (George Gessert) вказував, що «перший посил 

до окультурення рослин і приручення диких тварин у людини мав швидше 

естетичну, ніж практичну основу») [39, c. 128]).  

Проект «Міські паразити» Хільберто Еспарци підтверджував установлений 

американським художником і теоретиком мистецтва Стівеном Вілсоном 

(Stephen Wilson) факт, що людство переживає момент, коли «буває непросто 

відрізнити науково-технічне дослідження від мистецького проекту». Але  така 

особливість, на думку дослідника, свідчить лише про те, що попереду чекає 

нове, більш широке розуміння мистецтва і науки [165, с. 112-126]. І 

формуванню цього розуміння найбільш активно сприяє сфера наукового 

мистецтва, в межах якої здійснюється формування принципово нового 

синтетичного мислення вчених та художників. Значні досягнення біологічних 

наук кінця XX - початку XXI століття стали можливими саме завдяки 

комп'ютерним технологіям. Як приклад, можна навести міжнародний науково-

дослідний проект з розшифровки генома людини. Також в основі 

інформаційних та біологічних процесів лежать алгоритми, що дозволяють у 

першому наближенні «розглядати ДНК як сценарій або програму, записану в 

ядрі живої клітини» [165]. Це свідчить про близькість науки і мистецтва, в 

межах яких у другій половині XX століття поширились цифрові технології, які 

зумовили появу цифрового мистецтва й алгоритмічної естетики. Наукове 

мистецтво не можна назвати ні мистецтвом, ні наукою. Це принципово нова 

трансдисциплінарна сфера, для якої характерним є синтез дискурсивного 

мислення та інтуїтивного судження. Незважаючи на інтенсивний розвиток, 

сфера наукового мистецтва фактично залишилась terra incognita для сучасного 

мистецтва і науки. Слід визнати, що далеко не всі визнають термін «наукове 

мистецтво» вдалим. Художник, куратор та дослідник Дмитро Булатов вважає, 

що термін «наукове мистецтво» не тільки не відповідає поняттю «science art», 
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але й ідеологічно спотворює саму його суть. На думку Булатова, визначення 

«наукове» виводить на перший план прикладну сторону science art - 

функціональність та інструментальність, які займають лише поверхневий шар 

цього складного явища, що призводить до появи численних спекуляції в 

науковій діяльності [59]. Крім того, на думку Булатова, використання терміну 

«наукове мистецтво» у сфері мистецтва практично відразу викликає підозру у 

нездатності розрізнення художніх засобів від художнього змісту. 

На думку Булатова, проблема точного перекладу science art терміну 

російською мовою, може бути вирішена за допомогою використання термінів 

«мистецтво та наука» або «мистецтво дослідження» [59]. Перший варіант як 

синонім терміну science art використовувала, наприклад, Олена Фанайлова 

[166], другий - учасники руху альтернативного мистецтва «Метафутуризм» в 

рамках підготовки та реалізації міждисциплінарної художньої програми 

«SA:Територія майбутнього»(2006-2009) [89] та у спеціальному випуску 

філософско-літературного журналу «ЛОГОС», присвяченого проблемам 

«Мистецтва дослідження». Близький за значенням термін «дослідницьке 

мистецтво» використав Д.Каварга [202]. Вивляється, що терміни «мистецтво та 

наука» та «мистецтво дослідження» являються не найбільшими вдалими 

способами вирішення термінологічної проблеми. Перше визначення є надмірно 

широким. Використовуючи кон'юнкцію, вона об’єднує в собі обидві галузі – 

мистецтво та науку, а не їх «перетин». Science art не можна віднести ні до сфери 

мистецтва, ні до сфери науки. Так, Андрій Ваганов розглядає науку, мистецтво 

і science art як три «сфери», виділяючи science art в окрему сферу творчої 

діяльності [166]. Аналогічної думки притримуєся і Булатов. Підкреслюючи, що 

science art «не належить повністю ні мистецтву, ні науці», він називає його 

«третім утворенням» і нагадує, що саме в міждисциплінарних сферах, саме «на 

перетині» виникають «найцікавіші новинки, новації та проблематизації» [211]. 

Для Булатова дуже важливим є  міждисциплінарний характер science art, в 

рамках якого усі складові привносять свої методи і стратегії роботи з 

оточуючим світом, при цьому «методи ці радикально відрізняються один від 
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одного, тому й виникає ефект додатковості» [211]. Для наукового мистецтва 

характерний синтез методів та стратегій науки і мистецтва. Але при всій 

відмінності, вони мають багато спільного, в першу чергу інтуїтивне судження в 

процесі пізнання.  

Що стосується терміну «мистецтво дослідження», воно викликає не менше 

спекуляцій, ніж термін «наукове мистецтво». По-перше, англійським варіантом 

цього терміну був би скоріше не «science art», а «research art». Що стосується 

скороченого варіанту «sci-art» він виявився досить вразливим. В українському 

написанні термін «саенс арт» ріже око, а «сай-арт» скоріше асоціюється із 

саентологією. Сьогодні існує навіть російсько-англійський варіант терміну 

«научарт», що походить від терміну «наукове мистецтво»  [111]. 

Багато в чому саме завдяки комп'ютерним технологіям, суспільству до 

кінця ХХ століття вдалося запобігти розколу на дві культури, загроза  якого 

була неминучою ще в середині століття [150]. Виявивши схожість структур 

творчого процесу та інтелектуальної діяльності в науці та мистецтві, 

комп'ютерні технології також зробили істотний внесок у поглиблення процесу 

взаємної інтеграції науки і мистецтва, а також у становлення наукового 

мистецтва. До наукового мистецтва часто відносять такі форми які активно 

використовують найсучасніші досягнення науки і техніки [236]. Особливе 

місце серед таких форм займають різні напрями «вологого мистецтва» 

(біологічне, геномне, трансгенное та ін.), існуючі в межах «вологого 

середовища», розташовані на перетині сухого силіконового світу з вологою 

біологією живих систем та представлені бітами, атомами, нейронами і генами 

[211]. Б.В.Раушенбах зазначив, що логічний підхід дає митцям не менше нових 

можливостей, ніж позалогічний - логікам [137, c. 430-434]. Cпівпраця з вченими 

та використання в інсталяціях наукових приладів дозволяє йому на деякий час 

забути, що він є художником і провалитися «в непрояснення дій», коли «звична 

безперервність художнього процесу наче обривається, і з'являється можливість 

поглянути на все зовсім по-новому» [137]. Мистецтво як метод має  

стверджувати «авторитет інтуїтивного розуміння» та руйнувати «шкідливу 
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монополію логічного мислення». Роль наукового мистецтва у виконані цих 

завдань може стати визначною. Розвиваючи здібності до «інтуїтивного 

цілісного судження» і зміцнюючи довіру до нього як до «методу пізання 

истини», воно не тільки може «привести до внутрішнього задоволенню від 

сформованого судження, до кантівського “Wohlgefallen”» [171], але також може 

дозволити побачити багатограневі проблеми сучасності в новому, абсолютно 

несподіваному ракурсі, здійснити неможливі раніше відкриття в різних 

областях наукового знання. Не випадково область наукового мистецтва в даний 

час активно інституалізується в форматах спеціалізованих організацій, фондів, 

лабораторій. 

Science Art - це новий напрям у сучасному мистецтві. Представники даного 

напрямку використовують новітні технології та наукові засоби для створення 

художніх образів. Science Art формується на межі науки і мистецтва. Як нове 

явище, що стає частиною масового медіа-культурного простору, цей напрям 

вимагає пошуку своєї генези. Власне термін «наукове мистецтво», з одного 

боку, вказує на оригінальну актуальну естетику та художні практики, а з іншої, 

виступає елементом наукового процесу. Наукове мистецтво - це 

високотехнологічне мистецтво, яке базується на актуальних наукових ідеях і 

використовує технологічний інструментарій. Наукове мистецтво має досить 

широкі ідеологічні межі, але жорсткі щодо основних принципів створення 

об'єктів: твір наукового мистецтва має базуватися на науково-достовірних 

ідеях, в іншому випадку цілі не будуть досягнуті. Також роботи мають бути 

створені в рівнозначному співавторстві художників і вчених. Їхні функції 

розділені: науковець працює в рамках наукової парадигми, а художник вірний 

принципам концептуального мистецтва, які акцентують інтелектуальне 

осмислення. Наукове мистецтво не перцептивне, його можна вважати 

актуальною в XXI столітті формою концептуального мистецтва, автор не 

копіює дійсність, а проводить аналіз зображених явищ. У разі відсутності 

авторської інтерпретації ми маємо справу не з твором наукового мистецтва, а з 

демонстраційною моделлю нових технологій. Не менш важливим аспектом 
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наукового мистецтва є його міждисциплінарність, взаємодію різних напрямків 

мистецтва і науки.  

Власне термін Science Art визначається неоднозначно. У сучасних 

дослідженнях мистецтва, науки і технологій використовуються терміни: «медіа-

мистецтво», «мистецтво нових медіа» («new media art»), «комп'ютерне 

мистецтво» («computer art»), «цифрове мистецтво» («digital art»), «кібернетичне 

мистецтво» («cybernetic art»),«технологічне мистецтво» («technological art»), 

«інформаційне мистецтво» («information art»), «гібридне мистецтво» («hybrid 

art» ), «віртуальне мистецтво («virtual art»), «мистецтво + наука » («science + 

art»). Термінологічні відмінності бувають досить розмитими,  наприклад, як 

між інформаційним  та віртуальним мистецтвом. Також можуть бути чіткими, 

наприклад,  як відмінності між комп'ютерним і цифровим мистецтвом (цифрові 

технології  застосовуються не лише в комп'ютерах). Все це дає змогу визначити 

комп'ютерне мистецтво виходячи з того, що воно: по-перше, засноване на 

цифрових технологіях, передбачає художню творчість (неможливе без 

комп'ютерів) і його твори втрачають сенс без використання комп'ютера; по-

друге, належить до масштабного художньому руху. Часто зустрічається 

визначення наукового мистецтва як всього різноманіття художніх 

експериментів, на які художників надихають наукові знання. 

  Можливо, причина виникнення Science Art пов'язана із зміною простору 

навколишнього людини. Так, Жиль Дельоз в рамках ідеї гео-філософії, 

підкреслював роль простору у формуванні мислення. Відповідно до цієї ідеї, 

зміна простору викликає відповідну зміну в мисленні, у формах освоєння 

простору, а також у науці та мистецтві. Поширення інформації та 

інформаційних технологій призвело до «стиснення» простору, яке прийняло 

віртуальну форму. За Ж.Дельозом, людина мислить вже не окремими ідеями, а 

цілими концептами, в яких інформація знаходиться в «заархівованому», 

стислому вигляді. Science Аrt є не що інше, як виникнення абсолютно нового 

синтетичного «архіватора», причиною появи якого є зростання обсягу 

інформації, методів її генерування і нових способів зберігання. Актуальність 
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Science Аrt пов'язана з тематичною конкретизацією основних ідей, що склалися 

в результаті технологічного прогресу. Якщо  для концептуального мистецтва 

була цікава ідея в чистому вигляді, то наукове мистецтво відгукується на 

прорив у технологіях і досліджує породжені цим процесом ідеї, також 

аналізуються духовні аспекті втілення новітніх технологій. 

Процес інтеграції науки і мистецтва передбачає адаптацію методів науки 

для створення науково обґрунтованого мистецтва, а методів мистецтва - для 

формування нових наукових теорій, котрі активно проявляють себе в межах 

трансдисциплінарної області наукового мистецтва. При цьому сама область 

наукового мистецтва активно інституалізується, забезпечуючи умови для 

плідної співпраці художників і вчених. В результаті сьогодні буває складно 

відрізнити науково - технічне дослідження від мистецького проекту, що 

підтверджується критичним аналізом робіт таких художників-дослідників як 

Дмитро Булатов, Юлія Борова, Метью Леанно, Ріодзі Ікеда, Шилпа Гупта, Луї-

Філіп Демера, Орон Кеттс, Іонат Цурр та ін. 

У дослідженні інтеграції науки та мистецтва не можна обійти стороною 

проблему взаємовідносин мистецтва і технологій. Розвиток комп'ютерних і 

цифрових технологій, стрімко увійшли у світ мистецтва і зробили величезний 

вплив на його становлення у XX столітті. Протягом минулого століття 

інтеграція мистецтва і технологій мала перманентний і незворотний характер. 

Вона охопила всю жанрову структуру сучасного мистецтва. Комп'ютерні та 

відеоігри, електронна музика, моделі віртуальної реальності, алгоритмічний 

живопис, роботизована скульптура та інтерактивні інсталяції неможливі без 

системи технологічного контролю і постійного функціонування його 

технологічної основи. Сучасне технологічне мистецтво має принципово іншу 

естетику, в якій динаміка реального часу, процесуальність, відкритість, 

інтерактивність і дематеріалізація художнього об'єкта формують зовсім новий 

естетичний досвід. Не слід забувати, що комп'ютерні технології спочатку не 

мали стосунку до світу мистецтва. Чисто військові або чисто комерційні 

розробки, звичайно, не були орієнтовані на світ культури. Нове мистецтво на 



99 
 

основі використання комп’ютерних систем народжується на перетині 

художньої творчості і технологічних засобів, а технології слугують містками 

між наукою і мистецтвом. 

Інституалізація наукового мистецтва здійснюється у форматах 

спеціалізованих виставок, художньо-дослідницьких лабораторій і науково-

освітніх центрів: американська організація співпраці мистецтва і науки, 

художньо-наукова дослідницька лабораторія «SymbioticA» при Школі анатомії 

та біології людини Університету Західної Австралії, Берлінська художня 

лабораторія, Наукова галерея (Трініті коледж, Дублін, Ірландія), міжнародна 

мережа «ArtScience Labs», а також центри наукового мистецтва «The Laboratory 

@ Harvard» у Гарварді та «Le Laboratoire» у Парижі, швейцарська програма 

«Художники в лабораторіях», нідерландський «Центр мистецтв та геноміки» 

при Лейденському університеті та інші. У Росії існує кілька центрів наукового 

мистецтва, одним із найвідоміших є художньо-науковий центр 

«LABORATORIA Art & Science Space». 

Оскільки ми живемо в технологічному світі, технології неможливо 

відокремити від мистецтва. Це стало причиною того, що в актуальному 

мистецтві оформився цілий ряд художніх творів, автори яких прямо 

рефлексують над технічними прийомами і методами новітніх технологій. 

Наприклад, однією з провідних тенденцій у сучасній культурі є застосування 

інформаційних та комунікаційних технологій, котрі часто називають 

медійними, у всіх сферах людської діяльності, а також у мистецтві. Медіа-

художники освоюють не тільки комп'ютери, цифрові фотоапарати, принтери та 

сканери, а й мобільні телефони, системи GPS , камери спостереження. Як засіб 

презентації медійні технології можуть бути застосовані до будь-якого твору 

образотворчого мистецтва, досить згадати віртуальні інтернет-галереї, наявні в 

усіх великих музеях світу. Комп'ютер став незамінним інструментом 

художника [52, с.77-80]. Тобто  комп'ютерна композиція майбутньої картини 

художника передує безпосередньому її малюванню. Поєднання медійних 

технологій та мистецтва є продуктивним, оскільки художня культура 
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збагатилась новими формами презентації, а митці отримали новий 

інструментарій. Мистецтво дозволяє моделювати навколишній світ за нашим 

бажанням і фантазіями, при цьому на основі використання наукових знань, 

ідей, теорій, концепцій. А художники можуть вийти за межі науково-технічного 

опису світу і запропонувати нові стратегії дослідження і нову оптику. Сучасне 

мистецтво використовує новітні досягнення науки, що в свою чергу дозволяє 

по-новому поглянути на творчі можливості людини.  

Як вважають американські та європейські представники science art, одним 

із найбільш продуктивних напрямків розвитку є пошук нового медіуму в 

мистецтві на основі біогенних технологій. Одним з відкривачів нового медіуму 

є Джо Девіс - художник Масачусетського університету, який з 1953 року став 

працювати з тривимірною структурою ДНК. В якості універсального медійного 

носія він запропонував бактерії, від яких неможливо позбавитись,  вони швидко 

поширюються, і в їх генетичну структуру можна швидко та якісно зашифрувати 

будь-яку інформацію. Живий та органічний медіум в мистецтві, в художніх 

проектах дає такий ефект і породжує такі нові ідеї, які раніше не могли 

виникнути. Джо Девіс на рівні модельного ряду зашифрував, наприклад, 

двадцять томів Ґете. Роботу з органічним медіумом в мистецтві він назвав 

«вологими технологіями». Подібний новий клас технологій, на його думку, 

робить клонування неефективним. Одночасно з появою біогенних технологій у 

мистецтві, спрямованих на усвідомлення смислових аспектів буття, з'являється 

і геномний кітч, коли беруться напрацьовані технології й ефектно 

популяризуються. Прикладом цього є проект «Зелений кролик» Едурда Каца, 

де кролик флуоресціює зеленим. Російський медіа художнік Дмитро Булатов 

повторив цей досвід ще ефектніше: він відкрив 26 видів флуоресціюючого 

білка і кролик виглядає як мигалка. Силіконові скульптури як новий етап 

розвитку гіперреалістичної скульптури дозволяють мистецтву ефективніше 

працювати з повсякденністю. 

Термін «технологічне мистецтво» був запропонований французьким 

істориком і мистецтвознавцем Франком Поппером, який є авторитетом у галузі 
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дослідження техно-культурної гібридизації в історії мистецтва. На його думку, 

технологічне мистецтво є результатом фундаментальної інтеграції мистецтва і 

технологій, а не просто естетизацією. Це - одна з найважливіших тенденцій 

культурної динаміки XXI століття, початок якої було покладено фотографією і 

кінематографом ще наприкінці попереднього століття. Технологічне мистецтво 

з самого спочатку активно намагалося зблизити візуальність кіно з театральним 

і музичним виконанням.  

Ще одним напрямом наукового мистецтва є цифрове мистецтво, яке 

засноване на використанні інформаційних технологій, тобто художніх витворів 

у цифровій формі. Цифрове мистецтво тісно пов'язане з традиційним 

живописом, графікою і скульптурою, це голографічні зображення, що імітують 

картину, скульптуру, рельєф. У 90-ті роки ХХ століття простота і швидкість 

використання цифрових зображень принесла в систему обробки численні 

варіанти отримання результатів, що зробило їх використання незамінним. 

Наукова технологія і мистецтво розвивалися у взаємодії з ХХ століття, тому 

ставлення до технологій виражалося через роботи художників. З появою 

піксельних зображень з'явився комп'ютерний фотомонтаж, зробити будь-яку 

зміну у фотографії або створювати щось нове стало досить просто. Зв'язок між 

живописом і фотографією яскраво видно у зображеннях комп'ютерного 

фотомонтажу при використанні Adobe Photoshop з широким спектром різних 

ефектів таких як «акварель », «зернистість плівки» та інших фільтрів. Отже, 

якщо спочатку художник моделював фарбами на полотні, то поступово з 

плином часу і прогресом став передавати свою творчість технологіям. Сьогодні 

цей процес розвивається досить швидко. Технічний прогрес приніс нові види 

художніх новинок таких, як цифровий живопис, ASCII графіка, піксельна 

графіка, демосцена. Сьогодні у світі в умовах формування наукових технологій 

картини багатьох художників стали експонатами, за якими можна простежити 

прогрес у даній галузі. Цифрові технології перетворили старі художні форми і 

створили нові види мистецтва, які включають музику, голограми, трьохвимірні 

зображення, інтерактивні інсталяції та віртуальну реальність. Цифрові 
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комп`ютерні технології не лише вивели художнє мистецтво на новий рівень, а 

також трансформували його структуру та визначили необхідність 

переосмислення взаємодії мистецтва з наукою [54, с.55]. Американський 

художній критик Г. Розберг зазначає що прийом колажу найбільш чітко 

визначає «початок індуструальної ери» завдяки цьому «мистецтво більше не 

копіює природу і не шукає її еквіваленти ... воно освоїло зовнішній світ, 

частково включивши його в себе» [140, с.56]. Канадійський художник А. 

Томсон стверджує, що фактично використання фільтрів дає художнику ті ж 

безмежні можливості, що і використання інструментів традиційних форм 

малювання і живопису. Деякі образи можуть бути створені тільки завдяки 

використанню комп'ютерних програм за рахунок нескінченного зміни форми і 

ритміки [229]. 

Загальновідомо, що наукові відкриття завжди суттєво впливали на 

мистецтво. Наприклад, створені завдяки науковим відкриттям нові технічні 

засоби призвели до оформлення принципово нових галузей мистецтва, таких як 

фотомистецтво і кіномистецтво. Інтеграція науки, мистецтва і технологій - це 

один із найбільш складних і загальних процесів культурної гібридизації або 

імплозії в сучасному світі: змішання сфер та об'єктів, які до цього існували  

роздільно і самостійно. Відповідно постає завдання зрозуміти таку культуру і  

досліджень, спрямованих на вирішення цього питання з’являється все більше. В 

їхніх межах акцентується на тому, щоб мистецтво/митці брали участь у 

розробці наукових планів, у проведенні досліджень та в аналізі результатів, не 

менш важливо, щоб художники були зацікавлені в тому, що роблять і про що 

думають вчені, а вчені й технологи - у художніх експериментах. Можна 

стверджувати, що в рамках сучасної культури формується трансдисциплінарна 

галузь наукового мистецтва. 

Науково-технічні дослідження сьогодні слід розглядати в більш широкому 

контексті: не просто як проведення чергових спеціалізованих технічних 

експериментів, а як творчість і висловлювання з елементами мистецтва (тобто 

художню творчість). «Творці програмних алгоритмів художньої діяльності 
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базуються, з одного боку, на своєму (або своїх помічників-мистецтвознавців, 

художників) особистому досвіді, тобто на досить суб'єктивному виборі 

сімейства творів мистецтва, виходячи з чого комп'ютер розробляє відповідний 

алгоритм; з іншого - на деяких, начебто об'єктивних, характеристиках аналізу 

творів, закладених, однак, в програму її розробником» [25, с.56]. Це доводить, 

що усі комп`ютерні технології залежать від художнього смаку і таланту того, 

хто розробляє програми. Художники можуть виступати в ролі інноваторів в 

різних дослідницьких галузях, створюючи або вдосконалюючи нові технології 

та способи реалізації новітніх наукових досягнень [202, с.27] 

Розглядаючи процес інтеграції науки і мистецтва, багато дослідників  

фокусують свою увагу на одній з двох основних його складових: використанні 

методів природничих наук для створення науково-обгрунтованого мистецтва і 

використанні методів мистецтва в науці.  Перша складова лежить в основі 

популярної останнім часом точки зору на мистецтво як дослідження. Але існує і 

протилежна думка, про те що мистецтво не може бути дослідженням, але 

дослідження може бути мистецтвом. Однак наукові методи та прийоми все 

частіше знаходять своє відображення в мистецтві. Наприклад, методи 

математичного моделювання - в театральній режисурі, концепція 

нейрофізіологічних кадрів Франциско Варели - в дослідженнях сприйняття часу 

в мистецтві, а дослідження мистецтвознавства вимагають залучення новітніх 

досягнень з галузі теорії інформації, системного аналізу, емпіричної  естетики, 

нейроестетики, когнітивної психології. Однією з причин взаємної інтеграції 

вважають зближення наукової та художньої форми пізнання, а результатом є 

формування нових вимірів наукового знання і художніх практик. Наприклад, 

наукового мистецтва як синтезу наукового й художнього способів пізнання. 

Поєднання науки та мистецтва у формі наукового мистецтва обумовлене 

процесом освоєння людиною інформаційного простору, постійним зростанням 

обсягу інформації, методів її генерування та способів зберігання. 

 У ХХІ столітті виникла і закріпилася  стійка тенденція до поєднання 

наукової та художньої діяльності. Взаємне тяжіння мистецтва та науки 
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призвело до появи наукового мистецтва. Така «зустріч» виявилась досить 

продуктивною, про це свідчать публікації в ЗМІ, дослідження спеціалістів, 

музейні експозиції, а також активна участь science art художников у різних 

виставках сучасного мистецтва. Особливу роль у функціонувані сучасного 

мистецтва відіграють інформаційні структури – телебачення, преса, Інтернет. 

Розвиток массової преси, на думку М. Маклюєна – це ключ до художнього 

розуміння світу симультанності. Адже популярна преса, вважає він, не 

пропонує ні індивідуального погляду, ні узагальненого погляду, а пропонує 

лише мозаїку позицій колективної свідомості [83, c.183]. В сучасних умовах 

зникає принцип опозиційності, нівелюються розмежовувальні бар'єри. В 

багатьох випадках зникає межа між мистецтвом та буденною сферою: 

відбувається естетизація повсякденності, зростає роль декоративних та 

прикладних видів мистецтва, в тому числі дизайну, реклами, моди та ін. Ця 

сфера стає об'єктом різноманітних інноваційних процедур, в тому числі 

заснованих на експериментальних та теоретичних художніх пошуках. Але 

головним лідером, який відкриває і використовує можливості наукового 

мистецтва є Інтернет. Будь-яке мистецтво, створюване за допомогою цифрових 

(комп'ютерних) технологій, вже може вважатися науковим. Саме ця проблема 

(використання цифрових (комп'ютерних) технологій у мистецтві) визначає  

новий формат стосунку мистецтва і науки, мистецтва і техніки [98, c. 22]. 

Відомий американський теоретик мистецтва і художник Стівен Уілсон 

зазначає, що «наукове дослідження стало центром усіх культурних інновацій: 

його результати роблять визначальний вплив на мислення і соціальне життя» 

[165, c.112]. При такому взаємодоповненні сфер інтересуа тільки збагачується 

майбутнє. Крім того, науково-технічні дослідження «сьогодні належить 

розглядати в більш широкому контексті, ніж раніше: не просто як проведення 

чергових спеціалізованих технічних експериментів, але як культурна творчість і 

культурну вислів, що вже має на увазі собою елементи мистецтва» [165, c.114]. 

На данному етапі розвутку науки та мистецтва не просто відрізнити науково-

технічне дослідження від художнього проекту. В теперішній час наука, 
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технології та мистецтво нерозривно пов'язані, є  джерелом інформації та 

натхнення один для одного. Найчастіше технологам доводиться працювати в 

таких сферах, які лише частково відповідають межам існуючого на 

сьогоднішній день наукового світогляду. Спроби створення нових інсрументів 

та використання принципово інших технологічних рішень вимагають розгляду 

нових наукових питань та призводять до змін в описах наукової картини світу.  

 Межу між наукою і технологією можна провести за цілями, вважає 

Уілсон. Технологи зазвичай ставлять перед собою специфічно утилітарні, 

прикладні задачі, в свою чергу вчені прагнуть  отримати більш абстрактне і 

фундаментальне знання. Художники виступають у ролі технологів, 

намагаючись знайти практичне застосування наукового знання і процесам, і 

вже виходячи з перспектив використання, формулюють нові мистецькі цілі. 

Інші ж втягують представників науки в більш відкриті, вільні від конкретних 

цілей вишукування, пропонуючи допомогою ігрової форми поглянути на межі 

науки ззовні і тим самим оцінити якість цих кордонів» [165, c. 119]. Таким 

чином, наукове та художнє пізнання постійно взаємодіють, доповнюючи один 

одного. На користь цього свідчить, за Уілсоном, те, що  багато сучасних 

науково-арт художників використовують досить незвичайні для традиційного 

мистецтва матеріали, інструменти та ідеї, джерелом яких є світ науки і техніки. 

Деякі з них свідомо задіють у своїй творчості «немистецькі» соціально-

технологічні контексти лабораторій, промислових виставок, Інтернету, вулиці. 

Інші намагаються вибудувати свою діяльність як низку інтервенцій в 

повсякденне життя або в світи науки і техніки. У третьому художнє кредо, яким 

вони керуються у своїй роботі, взагалі чуже світу мистецтва» [165, c. 123]. 

Творчість таких художників можна розглядати як певну тенденцію розширення 

художнього пізнання та доповнення його новими смислами. На думку Стівена 

Уілсона, людство переживає той момент коли досить складно відрізнити 

науково-технічне дослідження від художнього проету, тому уявлення, що 

мистецтво уникнуло впливу науково-технічного прогресу, є хибними.  
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Хайтек-художники, так само як і їхні колеги, які займаються 

технологічно-прикладними дослідженнями, постійно взаємодіють зі світом 

науки, використовуючи теоретичні постулати та результати наукових 

досліджень. У своїй роботі вони задіюють систематичні експериментальні 

методи, вироблені та представлені наукою. Історик науки і техніки Сиріл 

Стенлі Сміт присвятив свою книгу проблемам взаємовідношення науки, 

техніки і мистецтва «Від мистецтва до науки: природа наукового відкриття в 

сімдесятидвох ілюстраціях». У цій книзі він наголошує на тому, що в таких 

сферах як  хімія, фізика та в інших природничих науках художники та 

дослідники відкривають і використовують «приховані властивості матерії» 

набагато раніше до того, як вчені це помітять. Праця написана в 1978 році, ще 

до того, як цифрові комунікаційні, симулятивні, репрезентаційні та 

інформаційні технології вийшли на нинішній рівень розвитку. 

П.Феєрабенд у доповіді «Теоретики, художники та майстри» зазначає, що 

вчені відіграють велику роль у формуванні тих явищ, які вони досліджують. 

При цьому наголошуює, що розроблені мистецтвом теми абсурдності та 

парадоксів можуть бути корисними для наукових досліджень.  Як приклад 

наводить слова Платона про те, що єдиний вірний спосіб пізнати чисте буття 

можливий при використанні тих відчуттів, за допомогою яких ми пізнаємо 

матерію. Відомо, що Платон відносив художників та ремісників, Феєрабенд 

прослудковує такий розвиток недовіри до спостереження в сучасності, коли 

теоретикам приписується біль високий статус, ніж емпірикам [216, c. 26]. У 

якомусь сенсі, стверджує він, учені та наукові напрямки, в цілому племена і 

народи діють подібно художникам або ремісникам, які намагаються виліпити 

світ із незнайомого матеріалу. Тому дослідники - суть художники, які 

працюють з невідомою першоматерією буття, створюють безліч світів, які 

помилково ототожнюють із самим Буттям [216, c. 27] Філософ наголошує на 

тому, що вчені мають поставити собі за мету створення масштабних 

теоретичних структур, за допомогою яких можна біло б зв’язати спостереження 

з «реальністю». Як би вчені не так пишалися  своєю об’єктивністю,  вони так 
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само, як і художники, створюють неіснуюче [216, c. 27]. На висновок він 

підкреслює, що наука багато в чому дуже близька до мистецтва, оскільки 

дослідники також вибудовують фігури висловлювань та проводять певні 

операції,  щоб представить широкому загалу свої думки. 

Проекти наукового мистецтва – проекти, виставки та презентації, які 

об’єднують в собі різні типи знання. З одного боку, це ідеї та матеріали різних 

наукових дисциплін, а з іншого – знання запозичені зі сфери мистецтва. Багато 

наукових досліджень несуть досить  цікаву та вагому інформацію, яка нажаль 

недоступна для широкого загалу. Тому більшість учених переосмислюють межі 

науки, поступово відмовляються від академічної ізоляції. Використовуючи нові 

способи презентації наукових досягнень, вчені запозичують їх зі сфери 

мистецтва та активно співпрацюють із художниками. Наразі існує велика 

кількість проектів science art: наукові досягнення можуть бути представлені в 

вигляді фільмів, перфомансів, виставок, інсталяцій. В результаті на межі 

перетину науки та мистецтва виникають дуже оригінальні, цікаві за формою та 

важливі за змістом проекти. Такі проекти ефективно впливають на аудиторію: 

пропонують їй нові знання, переживання, підштовхують до дискусій та нових 

реакцій, а також роблять внесок в розвиток соціальних наук і мистецтва. В 

результаті праці вчених стають частиною публічної дискусії, створюють нову 

дискурсивну сферу, в яку окрім вчених будуть залучені широкі кола 

суспільства. Саме процес синтезу дискурсивного мислення та інтуїтивного 

судження, адаптація методів природничих наук для створення науково 

обґрунтованого мистецтва, а методів мистецтва  - для створення нових 

наукових теорій, активно втілюються в межах сфери наукового мистецтва. При 

цьогому наявним є той факт, що сфера наукового мистецтва активно 

інституалізується, забезпечує умови для плідної співпраці вчених та 

художників, формує ситуацію, коли  наукові лабораторії стають все більш 

доступники для художників, а художні студії для науковців [57, c. 58-79]. 

Активізація процесу інституалізації наукового мистецтва фіксується 

зростанням  спеціалізованих фондів, лабораторій,  дослідних центрів, діяльність 
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яких спрямована на поглиблення і розширення стосунків науки і мистецтва. 

Одним з таких інститутів є американська організація «Співпраця мистецтва і 

науки» (Art & Science Collaborations Inc. - ASCI), заснована у 1988 р. 

художником Сінті Паннуччі. Організація активно залучає до співпраці 

художників, які використовують у своїй практиці найсучасніші досягнення 

науки і техніки, а також вчених, теоретиків мистецтва і кураторів, сфера 

інтересів яких розташована на кордоні мистецтва, науки  і  техніки (Френк 

Палая, Мері Міслер, Аніта Тачер, Пітер Терезакіс, Майкл вон Ачтрап, Майкл 

Хейден, Клайд Ліндс, Кевін Деніел, Меттью Тентері та ін.). Організация 

суттєво вплинула на активізацію художньо-наукового руху не лише в США, але 

й у світі в цілому. Члени ASCII брадт участь в таких заходах, як CyberFair for 

Artists (1995), Bell Labs & the Origins of the Multimedia Art (1998), Collectibility 

of the Digital Print (1998), CyberArt'99 (1999). Щомісячно організація випускає за 

передплатою електронний бюлетень, а також підтримує базу даних ArtSci 

INDEX, що дозволяє художникам та вченим підібрати команду для реалізації 

проектів наукового мистецтва.  

Ще однією організацією, яка повязна зі сферою наукового мистецтва та 

створена в США, є міжнародна мережа ArtScience Labs, заснована професором 

Гарвардського університету, фахівцем в галузі біомедичної інженерії, науковим 

художником Девідом Едвардсом. Ця організация реалізує принципово нову 

модель, дозволяє істотно розширити експериментальне поле традиційних 

науково-дослідних лабораторій. Едвардс проаналізував у своїй праці 

«ArtScience: Креативність покоління Post-Google» (2008), потенціал мистецтва і 

науки, прихований у сфері наукового мистецтва, а процес створення та 

розвитку мережі ArtScience Labs докладно описаний в іншій праці 

«Лабораторія: креативність і культура» (2010). У роботі ArtScience Labs 

найактивнішу участь беруть Керрі Фіцсіммонс, Ксав'єр Мессон, Том Хедфілд, 

Хуго Ван Ваарен, Бет Алтрінгер та ін. У праці наголошується, що художньо-

наукові лабораторії можуть стати простором «культури співробітництва» не 

тільки художників і вчених, але також викладачів та студентів.  
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Мається на увазі співпраця між викладачами і студентами у новій 

ситуації комунікації, що склалася. З розвитком Інтернету студенти можуть 

отримувати інформацію online набагато швидше, ніж викладачі включають її до 

своїх лекцій. Виникає ситуація, коли, говорячи словами Едвардса, «студенти не 

вірять своїм професорам». Ця ситуація вимагає кардинальних змін ролі 

викладача в освітньому процесі, коли одним з його основних завдань стає 

допомога студентам в організації процесу пошуку, інтерпретації, оцінки та 

систематизації інформації, а також формування середовища, в межах якого 

творчий потенціал може розкритися найбільшою мірою. Тому творча, відкрита 

для спілкування викладачів і студентів сфера має бути організована у формі 

художньо-наукових лабораторій, artscience-лабораторій. Крім того, модель 

необхідна для здійснення ефективної співпраці науки, мистецтва та освіти з 

бізнесом, пропонуючи такий культурний простір, в межах якого можливо 

довести ідею до її реальної комерційної реалізації. Таким чином, результати 

діяльності наукового мистецтва варіюються від наукових відкриттів, винаходів 

мистецтва і дизайну до створення нових комерційних та громадських 

організацій. В рамках мережі ArtScience Labs були створені інноваційні центри 

The Laboratory @ Harvard в Гарварді і Le Laboratoire в Парижі як платформи 

для реалізації «Програми перекладу ідеї» (The Idea Translation Program - ITP) - 

безперервного процесу художньо-наукових досліджень, експериментів, 

виставок. У дану програму залучені не тільки вчені й художники, а й студенти 

університетів та вищих шкіл, таких як Гарвардський університет (Harvard 

University) або Трініті коледж (Trinity College) в Дубліні. В рамках ITP також 

реалізуються освітні ініціативи, метою яких є підтримка студентів,  які 

працюють над дослідженнями в галузі наукового мистецтва і розробляють 

інноваційні  художньо-наукові проекти. У The Laboratory @ Harvard і Le 

Laboratoire художники і дизайнери в співпраці з ученими щорічно здійснюють 

кілька художньо-наукових експериментів, результати яких демонструються на 

виставкових майданчиках інноваційних центрів. У виставковому просторі Le 

Laboratoire в Парижі відбулись виставки французького дизайнера Метью 
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Леанно, японського художника Ріодзі Ікеди, індійського художника Шилпа 

Гупти та інших дослідників, які працюють на межі мистецтва і науки 

Виставка HUMAN+, що відбулася в квітні 2011, була присвячена 

науково-художньому осмисленню технологій сучасної біології та медицини, які 

в тому числі дозволяють здійснити «авторську» еволюцію виду Homo Sapiens. 

На виставці були представлені такі роботи, як «Пісня машини» (Song of the 

Machine), створена в дослідницькому підрозділі компанії Superflux спільними 

зусиллями дизайнерів Джона Ардерна і Енаб Джейн, фахівців в області 

біоелектроніки Патрика Дегенаара і Ендера Сендберга, а також футуриста і 

«гонзо-етнографа» Джастіна Пікарда; французького лікаря і художника Іва 

Желі, присвячена проблемам, пов’язаних із створенням людиноподібних 

роботів; Aphasia Mechanica Денні Ворнера, дослідження взаємовідносин 

організму та технологій на нанорівні й молекулярному рівні. Центр 

постприродної історії (The Center for Postnatural History); Стратегії запобігання 

генетичного копіювання (Strategies in Genetic Copy Prevention) спрямовані на 

осмислення сучасних технологій управління та відтворенням живих організмів; 

проект «Місія вічності, цифрові і фізичні останки Тімоті Лірі» (Mission Eternity, 

Digital and Mortal Remains of Timothy Leary) досліджує естетику простору 

людської пам'яті та електронної віртуальної реальності, взаємовідносини життя 

зі смертю, мистецтвом і технологіями.  

У Швейцарії в 2006 році спільними зусиллями університету мистецтв  

Цюріху (Zürcher Hochschuleder Künste - ZHdK), інституту культурних 

досліджень в мистецтві (Institute for Cultural Studies in the Arts-ICS) і 

Федерального агентства культури (Bundesamt für Kultur - BAK) була створена 

програма «Художники в лабораторіях» (Artists-in-Labs Program). Вона 

спрямована на створення сприятливих умов для співпраці художників і вчених, 

розвиток наукового мистецтва. Сфокусована на синтезі біології, фізики, 

інженерії і обчислювальної техніки з такими формами мистецтва як 

архітектура, скульптура, відео, кіно, театр і танець, програма забезпечила 

доступ до науково-дослідних лабораторій багатьом сучасним художникам. До 
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них видносяться Аліна Мнацаканян, Крістіан Гонзенбах, Клаудіа Толуссо, 

Олівер Вольф, Ніколь Оттіже,  Пабло Вентура, Сильвія Хостеттлер, Івон Вебер. 

В 2009 р. в рамках програми почали здійснюватися міжнародні обміни. Перший 

обмінний проект був присвячений проблемам біології та навколишнього 

середовища та був реалізований в рамках програми «Швейцарсько – китайські 

дослідження» (Swiss Chinese Explorations). Особливу увагу учасники групи 

приділяють взаємодії мистецтва і науки, тобто тій галузі, яка практично 

збігається з науковим мистецтвом. Крім виставок Берлінська лабораторія 

мистецтва проводить творчі зустрічі, лекції, майстер–класи. Керують 

лабораторією художник та фотограф Крістіан де Лютц та історик мистецтва 

Реджина Репп. Активну участь в роботі організації беруть художник, дизайнер, 

культуролог і куратор Хеіко Фроінд, історик і теоретик мистецтва Христина 

Корзо. 

  В Австралії за підтримки австралійської ради мистецтва (AustraliaCouncil 

for the Arts) була створена Австралійська мережа мистецтва і технологій 

(Australian Network for Art & Technology - ANAT). Інтереси організації не 

обмежуються науковим мистецтвом і охоплюють більш широку 

трансдисциплінарну сферу, в межах якої здійснюється тісна взаємодія 

мистецтва, науки, бізнесу, держави та суспільства в цілому. Завдання її полагає 

у забезпеченні ефективної екстрадисциплінарної співпраці художників і 

вчених, яке може привести до формування принципово нової, «неочікуваної» 

дисципліни. Ще однією  австралійською організацією, діяльність якої 

спрямована на розкриття потенціалу взаємної інтеграції науки і мистецтва, є 

художньо-наукова дослідницька лабораторія (The Art & Science Collaborative 

Research Laborator y) SymbioticA. Вона була створена у 2000 році при Школі 

анатомії та біології людини (The School of Anatomy and Human Biology) 

Університету Західної Австралії (University of Western Australia) з ініціативи 

біолога Міранди Граундс (Miranda Grounds), фахівця з еволюційної нейрології 

Стюарта Банта (Stuart Bunt) і художника Орона Кеттса (Oron Catts), який 

заснував у 1996 році разом з Іонатом Цурр (Ionat Zurr) групу «Культура і 
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мистецтво тканин» (The Tissue Cul- ture & Art Project - TC & A). Структурний 

підрозділ Школи спеціалізується на біологічних напрямках наукового 

мистецтва (Biological Arts). Лабораторія є ініціатором проведення виставок 

наукового мистецтва (одна з виставок, (Visceral: The Living Art Experiment), 

відбулася в дублінській Науковій галереї в січні 2011 р.),  а також науково-

практичних конференцій, лекцій та семінарів, пов'язаних з мистецтвознавчим 

та філософсько-естетичним осмисленням цієї галузі. Лабораторія є базовою для 

програм «Естетичні зв'язки мистецтва і науки» (Aesthetic Crossovers of Art and 

Science) і «Мистецтво і маніпулювання живим» (Art and Life Manipulation), а 

також платформою для дворічної академічної програми «Магістр біологічних 

мистецтв» (Master of Biological Arts). У стінах лабораторії проводяться також 

художньо-наукові дослідження в рамках підготовки докторських (PhD) 

дисертацій з естетики, теорії та історії наукового мистецтва. На дослідженнях у 

галузі біо- (bio-) і генетичного мистецтва (genetic-art) також зосереджена увага 

Центру мистецтв та геноміки (The Arts & Genom- ics Centre - TAGS), 

створеного в Лейденському університеті (University of Leiden) у Нідерландах. 

Одним з основних стратегічних завдань Центру є виявлення потенціалу 

візуальних форм мистецтва для отримання критичної оцінки і поширення 

результатів досліджень сучасної геноміки, привертання уваги суспільства до 

актуальних і потенціальних проблем, пов'язаних з розвитком генетичних 

технологій. Центр також був учасником програми (New Representational 

Spaces), реалізованої в 2004-2008 рр. під керівництвом Роберта Цвіжненберга 

(Robert Zwijnenberg) у співпраці з Нідерландською дослідницькою школою 

науки, технологій та сучасної культури (Netherlands Graduate Research School of 

Science, Technology and Modern Culture - WTMC), Амстердамським 

університетом (Universiteit van Amsterdam) та Інститутом історії та культури 

Хейзінга (Huizinga Institute for History and Culture). У рамках програми був 

здійснений науково-дослідницький проект «Значення й експеримент у 

мистецтві та геноміці» (Міріам ван Ріджсінген), а також підготовлені 

докторські дисертації на теми «Мистецтво взаємодії мистецтва та геноміки» 
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(Дані - ЕЛЛ Хофманс) та «Поширення знання як функція мистецтва» (Дженні 

Булбуйе).  

У Росії перша ініціатива створення організацій, спрямованих на 

формування простору, в межах якого художники та вчені можуть активно 

взаємодіяти, відкриваючи для себе цікаві та корисні теми у творчості один 

одного, була реалізована Дариною Пархоменко в 2008 році  як 

експериментально художньо-науковий центр Laboratoria Art & Science Space. За 

час існування «Лабораторії» в ній були проведені численні виставки наукового 

мистецтва, творчі зустрічі, круглі столи та дискусії, в яких взяли участь 

вітчизняні та зарубіжні вчені, художники та мистецькі групи. Істотний внесок у 

становлення наукового мистецтва в Російській Федерації добавляє художник і 

теоретик мистецтва, куратор Калінінградського філіалу ГЦСІ Дмитро Булатов. 

Він є редактором і упорядником перших виданих російською мовою праць, які 

містять глибокий філософський і мистецтвознавчий аналіз проблемного поля 

наукового мистецтва [202], а також куратором першої в Росії виставки 

наукового мистецтва «Наука як передчуття» (Science as Suspense), що пройшла 

в березні 2009 в Москві в рамках рамках організованого Міжнародного науково 

- популярного фестивалю ScienceArtFest. Булатов також був куратором 

виставки «Життя. Версія науки», що відбулася в березні - квітні 2011 в рамках 

Другого організованого фондом «Династія» міжнародного фестивалю (на цій 

виставці Дмитро Булатов представив свій проект «Те, що живе в мені»). Таким 

чином, активно розвивається на сьогоднішній день трансдисциплінарна сфера 

наукового мистецтва, в межах якої здійснюється конвергенція науки і 

мистецтва, що є суттєвим чинником їх модернізації. Отже, з початку 2000-х 

років у багатьох країнах наукове мистецтво інституалізується в форматах 

спеціалізованих виставкових просторів, художньо-дослідницьких лабораторій 

та науково-освітніх центрів.  
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2.3. Методологічні перспективи трансдисциплінарності 

 

2.3.1. Трансдисциплінарні стратегії: підхід філософії науки 

Тема філософії трансдисциплінарності постає із осмислення новітніх 

тенденцій розвитку сучасної науки та культури в цілому. Серед основних 

причин виникнення філософії трансдисциплінарності можна виділити 

внутрішні та зовнішні для наукової діяльності причини. До зовнішніх причин 

належать, по-перше, практична необхідність у розвитку проблемно-

орієнтованих досліджень, у пошуку вирішення життєвих екзистенціальних 

завдань. У таких ситуаціях автономія та відносна незалежність наукового 

знання порушується, межі дисциплін стають не жорсткими, виникають та 

вирішуються питання поєднання істини та практичної корисності. Другою 

зовнішньою причиною, нерозривно пов'язаною з першою, є зміна характеру 

науки. Вона виходить за межі лабораторій, стає формою суспільного 

виробництва, гібридом фундаментального (зацікавленого в отриманні 

істинного знання) і прагматичного (зацікавленого в отриманні корисного 

ефекту) дослідження. Наука переступає дисциплінарні кордони, стає 

трансдисциплінарною. 

  Внутрішньо науковими причинами появи та прояву феномену 

трансдисциплінарності є зростання значення проблемно-орієнтованих форм 

дослідницької діяльності, таких як проектування, прогнозування, 

конструювання, цільове програмування. Ставиться питання не лише про межі 

дисциплінарної науки, які є класичною формою наукового знання, але й 

трансформації наукового досвіду як такого в нових трансдисциплінарних 

конфігураціях, що об'єднує в собі чуттєвість і розум, емпіричне і логічне, 

різноманіття та єдність. Філософія трансдисциплінарності орієнтована на 

відстеження спільного становлення як предмета проблемної області, так і 

методу, що вбирає в себе мистецтво наукового пошуку, що реалізує життєву 

установку і моральні переконання дослідника [109]. 
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У типології наукової раціональності, яка була розроблена В.С.Стьопіном, 

філософ виділяє три основні типи (і відповідно періоди науки): раціональність 

класичної науки ХVII –  початку XX століття, некласична раціональність 

першої половини ХХ століття та постнекласична раціональність – кінця ХХ – 

початку ХХІ століття. Наука класичної епохи передбачала те, що «суб’єкт  

дистанційований від об'єкта, як би з боку пізнає світ, а умовою об'єктивно-

істинного знання вважала елімінацію з пояснення і опису всього того, що 

відноситься до суб'єкта і засобів діяльності». Для некласичної науки 

характерною рисою є ідея співвіднесеності об’єкта та засобів спостереження, 

експлікації ролі яких відкриває дорогу істинному знанню. У постнекласичній 

науці особливого значення набуває «співвіднесеність знань про об’єкт не лише 

за допомогою засобів, але і ціннісно-цільовими структурами діяльності, 

передбачуючи експлікацію внутрішньо наукових цінностей та їх співвіднесення 

із соціальними цілями та цінностями». Як зазначалося у попередніх 

підрозділах, специфічним предметом постнекласичної науки є «людиномірні 

системи», до яких відноситься людина та її діяльність у якості основного 

компоненту» [158, c. 27-29] Це дозволяє говорити про існування суб’єктної (не 

суб’єктивної) об’єктивності. До яких відносяться об’єкти сучасних 

біотехнологій, в першу чергу, генної інженерії, медично-біологічні об’єкти, 

великі екосистеми та біосфера в цілому, людино-машинні системи та складні 

інформаційні комплекси (включаючи системи штучного інтелекту), соціальні 

об’єкти тощо» [158]. 

Так, наприклад, класична наука представляє собою вид езотеричної 

діяльності, яка має свій внутрішній контроль. Зовнішніми спробами 

регулювання вона може бути знищена. Але якщо їй надати незалежність та 

підтримку, то вона буде ефективно продукувати об’єктивне і тим самим 

ефективне знання. Класичний тип наукової раціональності ґрунтується на таких 

засадах: уявлення про універсум (наукова картина світу) – природа єдина, 

тотожна сама собі; основні цінності – усунення всього суб’єктивного, 
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довільного, випадкового; закони, правила, теорії очевидні та стійкі; діяльність 

за зразком у вирішенні «головоломок». 

Саме тому класичний тип наукової раціональності набуває таких рис як 

автономність та езотеризм. Оформлення уявлення про дисциплінарність, як 

організацію  виробництва наукового знання, професійної інтелектуальної 

діяльності, в основі якої лежать прийняті суспільством певні цінності та норми, 

отримало назву великої наукової революції [157, c. 579]. І не лише тому, що 

вона дала можливість Т.Куну розгледіти структуру наукових революцій, 

визначити закономірності змін парадигм, вказати шляхи, на яких відбуваються 

значні зміни в критеріях, визначаючих правильність, як вибору проблем, так і їх 

вирішень [70, c. 143]. Дисциплінарність таким чином дає можливість оцінити 

феномен міждисциплінарності, який можна назвати відмінною рисою 

некласичної науки. Формування некласичного типу наукової раціональності 

відбувається в сфері міждисциплінарних досліджень. При цьому збереження 

дисциплінарних областей необхідне для того, щоб зберігався діалог між 

дисциплінами [180]. Таким чином наукові революції можливі як «результат 

внутрішньодисциплінарного розвитку, коли у сферу дослідження включаються 

нові типи об’єктів, освоєння яких потребує змін основ наукової дисципліни. 

Вони можливі завдяки міждисциплінарним взаємодіям, основаних на 

«парадигмальних вакцинах» - перенесенні уявлень спеціальної наукової 

картини світу, а також ідеалів та норм із однієї наукової дисципліни в іншу» 

[157, с. 578-579]. В результаті нова картина досліджуванної реальності та нові 

форми дослідження відкривають нове поле наукових проблем, які стимулюють 

спрямованість на відкриття нових законів та явищ. Міждисциплінарними є такі 

наукові дослідження, коли різні дисципліни вступають у взаємодію одна з 

одною, утворюючи при цьому нову дисципліну. Крім того, міждисциплінарний 

підхід проявляє себе у тому, що теоретичні уявлення або дослідницькі практики 

однієї дисциплінарної сфери проникають в інші та використовуюся там для 

вирішення дисциплінарних питань, які  виникають у новій сфері дослідження.  
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Некласичний тип наукової раціональності характеризується такими 

особливостями: уявлення про універсум – загальнонаукова картина світу являє 

собою динамічну, нестійку мозаїку взаємодій різних дисциплін; основні 

цінності – контингентна згода, вступаючих у взаємодію методів, стилів 

мисленні, мов та парадигм; закони, теорії та правила не завжди очевидні та 

нестійкі; діяльність за зразком, який виникає в результаті вирішень 

міждисциплінарних проблем. 

Некласична схема організації наукового пізнання спирається на 

відкритість дисциплінарних галузей знання, як умова взаємодії, гетерономія на 

предметній, ціннісній та методологічній основі, як результат 

міждисциплінарних відношень. Виникнення трансдисциплінарного підходу 

обумовлене необхідністю вирішення життєво-практичних проблем. Якщо в 

класичній науці каноном були автономія, езотеризм, непроникність меж для 

ненаукового знання, то у постнекласичній науці у зв’язку зі зміною характеру 

та предмету дослідження настрій кардинально змінюється. Предмет формується 

спільними зусиллями як учених, так і представників громадської думки. 

Сучасне наукове пізнання включає в себе дослідницькі напрями наукової 

думки. Поки що вони виникають та формуються на перетинах наукових 

дисциплін, як ефект міждисциплінарного  спілкування. В результаті норми 

набувають динамічного характеру,  демонструючи залежність від цілей, 

поставлених тією чи іншою науковою спільнотою. На сучасного вченого участь 

у дослідженнях накладає подвійні обов’язки, так  як на систему цінностей та 

норм, яка є характерною для наукового пізнання, накладається ще система 

соціальних цінностей та норм. Тепер вчений відповідальний за свою позицію не 

лише сам перед собою, але і перед конкретною науковою спільнотою. 

Постнекласична наука по-новому визначає статус наукового по відношенню до 

ненаукового. Демаркаційне розмежування з ненауковим змінюється на 

толерантне відношення. У постнекласичній науці межа, яка розділяла окремі 

галузі науки, стає об’єднуючою сферою спілкування,  в якій відбуваються 

трансдисциплінарні обмінні процеси. 
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Постнекласична наукова раціональність, яка формується,  характеризується 

наступними рисами: уявлення про універсум - єдність багатогранних та 

множинних світів; співвіднесення внутрішньонаукових цінностей з цілями та 

цінностями універсума; закони мінливі, незворотні, виходять за рамки 

дисциплінарного знання; діяльність за зразком загальних закономірностей та 

принципів, які лежать в основі процесів самоорганізації в у відкритих системах 

природи. 

Узагальнені основні характеристики трансдисциплінарності як нового 

типу продукування знання такі: 

1. Нові способи організації досліджень, які виходять за дисциплінарні межі та 

ініціюють звернення до ресурсів поза дисциплінарного знання, вираженого на 

мові повсякденного спілкування. 

2. Формулювання проблемного поля та проектування досліджень з 

урахуванням ціннісних і цільових установок, а також практичних потреб 

зацікавлених сторін (науки і суспільства). 

3. Необхідність формування нових організаційних структур («гібридних груп», 

«трансдисциплінарних колективів»), в яких методи та способи розв'язання 

проблеми формуються і коригуються, як правило, в процесі роботи; по ходу 

діяльності можуть додатково залучатися різні фахівці, а склад самої групи може 

змінюватися в залежності від контексту і виникаючих перспектив проблеми. 

[155]. 

Уперше термін «трансдисциплінарність» був використаний у 1970 році 

швейцарським психологом та філософом Ж. Піаже в обговоренні перспектив 

розвитку програм вищої освіти. Цим поняттям він позначив принцип наукового 

дослідження (а також внутрішньо дисциплінарної практики), яка описує 

перспективи нової стадії наукових досліджень та є системою відкритої 

взаємодії вчених, не обмеженої встановленими академічними кордонами. Він 

залучив до співробітництва вчених з  різноманітних наукових дисциплін, у 

тому числі залучений  був І.Пригожин, автор теорії відкритих нерівноважних 

систем. 
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У 1987 р був створений Міжнародний центр трансдисциплінарних 

досліджень, на першому з'їзді якого було  прийнято Хартію 

трансдисциплінарності. Під цією хартією стоять підписи Едгара Морена та 

румунського фізика Басараба Ніколеску, який вважається одним з лідерів 

трансдисциплінарного руху у світі. На думку Ніколеску, трансдисциплінарність 

базується на трьох методологічних постулатах, що принципово відрізняє її від 

міждисциплінарності. Вони такі: 

1. Визнання існування рівнів реальності. Кожна дисципліна вивчає тільки 

якийсь фрагмент реальності, тільки один з її рівнів. Трансдисціплінарна 

стратегія прагне зрозуміти динаміку процесу на декількох рівнях реальності 

одночасно, тому вона переступає межі конкретних дисциплін та створює 

універсальну картину процесу, його холісттичне або наскрізне бачення. 

Трансдисциплінарності не протиставляється міждисциплінарність, вона 

доповнює її, оскільки з'єднує різні фрагменти реальності в єдину картину. 

2. Логіка включеного третього. Трансдисциплінаність не протиставляє,а 

об'єднує, синтезує за принципом додатковості те, що розглядалось як 

протилежне. 

3. Складність. Трансдисциплінарності намагається зрозуміти реальність в 

її складності, а це саме та установка, яка властива теорії складних систем. 

Тільки трансдисциплінарні дослідження здатні впоратися зі складністю світу, 

його розумінням та описом. 

Трансдисциплінарність розглядається як  стимулювання синергії між 

дисциплінами, справжня інтеграція знання. Вона лежить у руслі нинішньої 

практики трансформації знання, пошуку конструктивного вирішення проблем 

та залучення вчених у вирішення проблем реального світу. 

Трансдисциплінарність передбачає, що експерти, які проводять аналіз, вчені-

дослідники, діячі в сферах соціальної практики, політичні лідери об’єднують 

свої зусилля, щоб вирішити проблему. Але ця практична орієнтація 

трансдисциплінарних досліджень не виключає, а навпаки базується на їх 

фундаментальності, на холістичному баченні реальності та спробах схопити 
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реальність у її універсальних (еволюційних, складних, поведінкових 

тощо)проявах. Трансдисциплінарність передбачає креативний підхід до 

вирішення проблем, раціональність відкритого творчого розуму. Синтетичні 

прагнення трансдисциплінарності полягають в тому, що завдяки їй 

встановлюється зв'язок між природними та гуманітарними та соціальними 

науками, а також мистецтвом, літературою, поезією та іншими сферами 

духовного досвіду. Трансдисциплінарність може виступати основою для 

конвергенції науки, технології, мистецтва, дослідження свідомості та духовних 

практик. Трансдисциплінарні когнітивні стратегії стають повною міру дієвими 

тільки тоді, коли виробляється загальна трансдісціплінарна мова - метамова, а 

це не така проста задача. Трансдисциплінарність в ідеалі полягає в тому, щоб 

кожна наукова дисципліна, яка входить до полі- та трансдисциплінарного 

комплексу, була одночасно відкритою і закритою. Відкритою по відношенню 

до нових когнітивних схемам, готовою до кооперації з іншими науковими 

дисциплінами, до реалізації спільних дослідницьких проектів. Закритою маю 

бути тому, щоб зберегти свій специфічний предмет та ракурс дослідження, 

розвивати свої прогресивні та найбільш просунуті дослідницькі методи та 

стратегії. 

У 1980 р австрійський філософ Е.Янч інтерпретував поняття 

трансдисциплінарності в більш широкому соціальному контексті. На його 

думку, трансдисциплінарність передбачає об'єднання в загальній структурі 

таких необхідних елементів соціальної системи, як наука, освіта, інновації. Жан 

Піаже був впевнений у тому, що після міждисциплінарних досліджень варто 

очікувати більш вискокого етапу трансдисциплінарного, який не обмежиться 

міждисциплінарними дослідженнями, а розмістить ці відношення всередині 

глобальної системи, без трогих меж між дисциплінами. Трансдисциплінарність 

слід розглядами як нову сферу знання, відмінну від міждисциплінарності та 

інтердисциплінарності. Еріх Янч не лише підримав, але і далі розвинув думку 

Жана Піаже за запропонував, що трансдисциплінарність – це новий простір без 

стійких меж між дисциплінами, це свого роду нова сфера зання, яка має бути 
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супер – або гіпердисциплінарною. На його думку сама така дисциплінарність 

може бути координатором усіх дисциплінарних та інтердисциплінарних систем 

дослідженб та новацій на основі загального аксіоматичного підходу [233]. 

Трансдисциплінарність не прагне до панування над декількома 

дисциплінами, але ставить за мету розкрити всі дисципліни до того, в чому 

вони єдині, і до того, що лежить за їх межами. Слід звернути увагу, що за 

відсутності універсуму, заснованого на філософських передумовах 

єдиноцентризму, монодисциплінарний дослідник виявить, що за межею його 

наукової дисципліни лежить не те що їх обєднує, а лише поле знань іншої або 

інших наукової дисциплін. Виходить, що трансдисциплінарний підхід має бути 

науковою дисципліною. І як вважали Ж. Піаже і Е.Янч, їй мають бути 

притаманні усі атрибути наукової дисципліни (концепція, власний об'єкт та 

предмет дослідження, моделі дійсності, методологія, мова). Саме одночасне 

використання мови цієї особливої наукової дисципліни у безлічі інших наук є 

ознакою трансдисциплінарності науки [108]. 

Трансдисциплінарність характеризує такі дослідження, які йдуть через, 

скрізь кордони багатьох дисциплін, виходять за межі конкретних дисциплін, що 

випливає зі змісту самої природи приставки «транс». Тим самим створюється 

холістичне бачення предмета дослідження. Трансдисциплінарні дослідження 

характеризуються переносом когнітивних схем з однієї дисциплінарної області 

в іншу. Ключове поняття, яке тут використовується, це кооперація або спільний 

проект [ 66, с. 193-201.]. Очевидно, що таке визначення трансдисциплінарності 

є «кроком назад» у порівнянні з тим, як розуміли трансдисциплінарність її 

засновники. Наприклад, перенесення когнітивних схем з однієї дисциплінарної 

області в іншу є не що інше, як міждисциплінарний підхід, що реалізував себе в 

так звані бінарні наукові дисципліни (біофізика, геохімія тощо). А ідея 

«кооперації» або «спільного проекту» вже реалізована як метод експертних 

оцінок або мультидисциплінарний метод, який широко використовується в 

наукових дослідженнях і вирішенні практичних завдань. 
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 Мультидисциплінарний та міждисциплінарний підходи не є засобами 

ефективного захисту від триваючої в даний час фрагментації знань, оскільки, 

через просте зіставлення або збірку дисциплінарних підходів, вони не 

досягають тієї глибини інтеграції фундаментального єдності, що лежить в 

основі всіх форм знання. Їх концептуальні та методологічні інструменти 

повинні бути переосмислені. Трансдисциплінарність спочатку задумана як 

«мета-методологія», тому трансдисциплінарності підхід приймає як об'єкта 

саме ті різні методики різних дисциплін, для того, щоб перетворити і 

перевершити. 

 У деяких випадках термін «трансдисциплінарність» використовується як 

синонім між- або мультидисциплінарності. Виникає питання про коректність 

подібного використання понять. 

Існує декількох підходів до визначення таких форм інтеграції знання, як 

між- (інтер) дисциплінарність, плюродисциплінарність, мульти- (полі) 

дисциплінарність. Першим варіантом розмежування зазначених феноменів 

може бути класифікація Г. Бергера. У її межах визначено: 

 Мультидисциплінарність є поєднання різних дисциплін, які, як правило, 

не мають явних зв'язків між собою за змістом, наприклад, музика + 

математика + географія. 

 Плюродисциплінарність розуміється як поєднання дисциплін, між якими 

передбачаються певні змістовні відносини, наприклад, українська мова + 

латинь + польська мова. 

 Міждисциплінарність - взаємодія двох або декількох різних дисциплін, 

яке може варіюватися від простого обміну ідеями до взаємної інтеграції 

концепцій, методології. 

 Трансдисциплінарність - створення загальної системи аксіом для певного 

набору дисциплін [224]. 

Інший варіант класифікаційного розрізнення виділяє в терміні 

«міждисциплінарність» стратегії інтеграції знання в рамках комунікативного 

підходу. Так В.Г. Буданов виділяється п'ять типів міждисциплінарності: 
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1) Міждисциплінарність як узгодження мов суміжних дисциплін. 

2)  Міждисциплінарність як трансузгодження мов не обов'язково близьких 

дисциплін. 

3) Міждисциплінарність як евристична гіпотеза, аналогія, що переносить 

конструкції однієї дисципліни в іншу спочатку без належного 

обґрунтування. 

4) Міждисциплінарність як конструктивний міждисциплінарний проект -  це 

організована форма взаємодії багатьох дисциплін для розуміння, 

обґрунтування та управління феноменами надскладних систем. 

5) Міждисциплінарність як мережева, або самоорганізована комунікація [24, 

c. 29-33]. 

          Дослідники швейцарського центру трансдисциплінарності К. Пол і Г. 

Хадорн визначають специфіку різних підходів до визначення 

трансдисциплінарного знання, ґрунтуючись на чотирьох критеріях:  

трансцендування та інтеграція дисциплінарних парадигм; спільне дослідження; 

увага до проблем життєвого світу; пошук єдності знання. 

Таким чином, до першого критерію відносяться підходи, в яких 

трансдисциплінарність постає як доповнення міждисциплінарності за участю 

представників суспільства. Наприклад, Лоуренс пов'язує міждисциплінарність з 

поєднанням дисциплінарних моделей знання, які утримують встановлені 

концепції та методи, а трансдисциплінарність розкривається як синтез 

дисциплінарного знання з ноу-хау непрофесіоналів. Результатом інтеграції 

дисциплінарних та позадисциплінарних ресурсів стає розширення уявлень про 

суб'єкта, розвиток теорій і краще розуміння синергії нових методів. [219] 

Другий критерій виходить із специфіки проблеми, яка виникає в життєвій 

практиці та ініціює використання наукового методу для її вирішення. 

Насамперед проблема повинна відповідати науковому контексту, але при цьому 

не мати ідеологічного характеру. 

Третій критерій пов'язаний з переосмисленням дисциплінарної організації 

знання і закріпленням моделей, відповідної оцінки та аналізу проблем 
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життєвого світу. Ю. Міттельштасс вказує на суттєву асиметрію у пізнанні 

такого роду комплексних проблем, насамперед, пов'язаних з навколишнім 

середовищем, енергетикою і здоров'ям [106, c. 100-121]. Розвиток мислення в 

рамках трансдисциплінарного підходу дає можливості для подолання 

диференціації наукового знання та потенціалу для розвитку інтегративної ідеї 

знання, в якій єдність обумовлена не об'єднанням комплексу дисциплін, а 

спільністю на рівні дослідницьких програм у вирішенні життєво важливих 

проблем. 

Четвертий критерій визначає трансдисциплінарність через зв'язок з 

проблемами життєвого світу та затверджує особливу методологічну роль 

філософії як медіатора, посередника цієї взаємодії. Ця роль передбачає 

реалізацію низки функцій: 1) визначення складності дослідницьких об'єктів і 

проблем; 2) визначення епістемологічних позицій суб'єкта дослідження; 3) 

вибір операціональних концептів; 4) детальна розробка когнітивно-

комунікативних дослідницьких стратегій; 5) поєднання дослідницьких методів 

пояснення і розуміння і 6) створення пояснювальних теоретичних структур 

[24]. 

Трансдисциплінарність слід розуміти як трансценденцію наукової 

дисципліни при здійсненні проектів. Вихід за власні межі пов'язаний із 

зустріччю з іншим. У цій зустрічі і народжується нова предметність, яку можна 

охарактеризувати як трансдисциплінарність. Наука сьогодні розвивається, 

породжуючи все більш складні трансдисциплінарності комплекси знань. Часто 

саме на трансдисциплінарних полях досліджень здійснюється конструктивний 

діалог між фахівцями різних дисциплін, народжується нове знання, 

відбуваються прориви в розумінні світу. Дуже часто поряд з терміном 

«міждисциплінарність» для характеристики наукових напрямків, 

використовується термін «трансдисциплінарність». Крім того, іноді можна 

почути і про таку характеристику знання, як полідисциплінарну. Хоча ці три 

терміни досить близькі один до одного за змістом, між ними все ж можна 

провести деякі конконцептуальні розмежування. 
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Полідисциплінарність, або як її називають в міжнародному 

співтоваристві мультидисциплінарність (multidisciplinarity), являється 

специфічною особливістю такого дослідження, коли який-небудь феномен або 

об'єкт (планета Марс, людина і т.д.) вивчається одночасно з різних сторін 

декількома науковими дисциплінами. Полідисциплінарність - це неінтегративна 

суміш дисциплінарних підходів, в якій кожна дисципліна зберігає свою власну 

методологію і свої власні теоретичні допущення, що не видозмінюються і не 

доповнюються під впливом інших дисциплін. Полідисциплінарність 

відрізняється від міждисциплінарності характером відносин, які 

встановлюються між різними дисциплінами. Всередині полідисциплінарного 

комплексу знань кооперація може бути взаємною і кумулятивною, але вона не 

являється інтерактивною, взаємно коректуючою або взаємностимулюючою. 

Міждисциплінарність поєднує різноманітні теоретичні допущення, 

методології та практики, які запозичуються із різних наукових дисциплін. 

Міждисицаліннарність, на думку О. Князевої,  це кооперація різних наукових 

областей, циркуляція загальних понять для розуміння певного явища. У XX 

столітті термін «міждисциплінарність» спочатку застосовувався для позначення 

певних способів освіти та педагогічної практики [66]. Але тепер 

міждисциплінарність використовується набагато ширше, вона допомагає 

досліднику відійти від дисциплінарної обмеженості, виправити шкідливі 

наслідки надмірно вузької спеціалізації наукових дисциплін та їх окремих 

розділів. Міждисциплінарність часто часто застосовується як синтез 

теоретичного знання та технологій, знання і вмінь. Саме в цьому сенсі 

міждисциплінарними є сучасні конвергентні технології (біо-, інфо-, нано- та 

когні- технології). 

Яскравим прикладом трансдисциплінарності наукового та художнього 

мистецтва є Art- (social) science «проекти» - це проекти, презентації, виставки та 

інші форми публічних презентацій, які поєднують у собі різні типи знання. З 

одного боку, це ідеї та матеріали різних наукових дисциплін, а з іншого – 

знання запозичені зі сфери мистецтва. Це нова форма представлення 
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результатів наукових досліджень з використанням художніх засобів - із 

залученням до участі в проектах професійних художників і дизайнерів. 

Сучасна наука спрямована на переосмислення своїх меж, учені поступово 

відмовляються від академічної ізоляції, звертаючись до суспільства. 

Використовуючи нові способи презентації знання, вчені запозичують їх у сфері 

мистецтва та вдаються до співпраці з художниками. Художня форма дозволяє 

глибше і багатогранніше передати деякі аспекти соціальної реальності. 

Використання техніки і методів, вироблених у сфері мистецтва, співпраці з 

фахівцями з інших областей знання і сфер діяльності, дає можливість ученим 

ефективніше презентувати свої ідеї масовій аудиторії. В результаті на перетині 

науки та мистецтва виникають оригінальні, цікаві за формою та важливі за 

змістом проекти, які об'єднують в собі три важливі елементи: експертне знання, 

естетику і подійність [55]. Такі проекти ефективно впливають на публіку, 

пропонують нові, раніше не знайомі відчуття, знання, переживання; 

провокують публічні реакції і дискусії. Art-(social) science "проекти» одночасно, 

роблять внесок у розвиток, як соціальних наук і мистецтва, так і 

громадянського суспільства. Вони дозволяють зробити результати роботи 

соціальних вчених "природною" частиною публічної дискусії з актуальних 

питань, створити нове дискурсивне середовище, в яке крім учених, залучені 

широкі кола громадськості. 

Трансдисциплінарність – це новий напрям в розвитку філософії науки, це 

своєрідна трансформація способів сучасних наукових досліджень. Феномен 

трансдисциплінарності власне є містком між розвитком наукового пізнання та 

вирішенням конкретних проблем повсякденності. Важливо зазначити, що 

існують відомі особливості феномену трансдисциплінарності за місцем його 

виникнення та в залежності від оцінки існуючих тенденцій розвитку наукового 

знання. В останні десятиліття в європейських дослідженнях 

трансцисциплінарність в значній мірі була пов’язана з інтеграцією знання, які 

отримуємо за допомогою наукового знання та практики. 
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Трансцисципілнарність тісно пов’язана також із різними способами 

отримання знання та стилями мислення. На сьогоднішній день в академічній 

традиції можна виділити два трактування поняття трансдисциплінарності. 

Перше акцентує на ситуації, коли поняття або методи різних дисциплін 

змішуються. Друге має на увазі деякий метарівень або мегаструктуру, яка 

дозволяє поєднувати різноманітні когнітивні стратегії та способи мислення, 

ґрунтовані на поєднанні теорії та практики, які знімають обмеженість 

дисциплінарно організованої науки. В межах другого підходу цікава робота  Б. 

Ніколеску щодо можливості «науки наук».  Автор піддає сумніву існування 

«міцних меж між науковими дисциплінами» і припускає виникнення нового 

трансцисиплінарного  ступеню розвитку науки. На його думку, мова 

математики може об’єднати усі сфери теоретичного знання з урахуванням 

признання їх специфічності. Крім того, він визнає обмежений та складний 

характер людського пізнання та враховує багаторівневу природу Всесвіту [233, 

c. 142-166]. 

Сучасні трансдисципланарні наукові дослідження  підводять до думки 

розмежування  станів нормальної та постнормальної науки. Останнє поняття 

було висунуто Фунтовичем та Равіцем на початку 90-х років в контексті 

осмислення екологічних проблем. Постнормальна наука (Post-Normal Science - 

PNS)) – нове поняття, прийняте в концепції управління складними системами. 

Постнормальна наука акцентує свою увагу на складних проблемах, якими 

нехтують у традиційних наукових дослідженнях і там, де «об’єктивність та 

однозначність наукових передбачень вже неможлива» [219]. Перехід до 

постнормальної науки зумовлює критична та радикальна зміна когнітивного 

інструментарію. Ідеї та поняття прийняти в PNS підтверджують появу нових 

стратегій вирішення проблем, у якій роль науки ціниться за її здатність 

працювати зі складністю та враховувати людські фактори та цінності в умовах 

співпраці із складними природними системами, які відрізняються 

невизначеністю своєї поведінки [219]. 
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Для українських досліджень в контексті філософії та методології науки 

феномен трансцисциплінарності є логічним продовженням і одночасно 

конкретизацією та філософським узагальненням постнекласичного напряму. 

Наукова діяльність в даному контексті є сукупністю соціальних практик, 

обумовлених, у тому числі, неявними засновками, стереотипами, цінностями 

культури. Суб’єкт науки у таких ситуаціях  виступає як член спільноти, в 

рамках якої досягається раціональній консенсус щодо істинності наукового 

результату та правил взаємодії вчених.  

Отже, різні методологічні підходи ураховують різні ступені інтеграції 

складного об'єкта з навколишнім середовищем. Мінімальна інтеграція властива 

монодисциплінарним і міждисциплінарним підходам. Максимальна інтеграція 

досягається завдяки використанню мультидисциплінарних та 

трансдисциплінарних підходів. У сучасній науці розробляється декілька видів 

трансдисциплінарності, кожен з яких тою чи іншою мірою використовується 

науковою спільнотою та ефективно вирішує поставлені цілі.  

Трансдисциплінарність також розглядається як спосіб розширення 

наукового світогляду. Розширення світогляду можна здійснювати за рахунок: а) 

вдосконалення наукової картини світу; b) вдосконалення комплексною, 

синтетичної моделі складного об'єкта; c) вдосконалення методології їх 

пізнання. Термін «трансдисциплінарність науки» використовується для 

підтвердження здатності до синтезу моно- та міждисциплінарних знань, за 

допомогою яких може бути описаний складний об'єкт на різних рівнях своєї 

організації [231]. 

Слід зауважити, що з позиції монодисциплінарних, міждисциплінарних та 

мультидисциплінарних підходів уніфікація всіх областей знань та їх зведення 

до уявлення про об'єкт якої-небудь однієї науки не прийнято. Таке зведення 

зруйнувало би принцип рівноправності та важливості кожної наукової 

дисципліни. В цьому випадку дослідники вимушені використовувати різні 

методи пізнання, які, на їхню думку, можна вважати трансдисциплінарними 

[24]. В результаті  такі методи мають обмежену сферу застосування, тобто, 
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ефективні для вирішення завдань в одній галузі науки, але зовсім не підходять 

для інших галузей. Терміном «трансдисциплінарність науки» позначає собою 

методологію дослідження складного об'єкта у складі єдиного впорядкованого 

середовища. У такому випадку уніфікація усіх областей знання та їх зведення 

до уявлень про об'єкт одного наукового напряму «трансдисциплінарності» 

прийнятна.  

Практично значимі варіанти напрямків розбудови загальнонаукової 

методологічної концепції стали з'являтися в науці вже в першій чверті XX 

століття, з моменту накопичення критичної маси монодисциплінарних знань. 

Так, уже в 1925-1929 роках особливий погляд на будову світу, нову основу 

світосприйняття виклав російський вчений А.А.Богданов в рамках науки 

«Тектология». Вперше А. А. Богдановим пропонувалися структурні методи 

опису складних систем, які часто не вимагали детального вивчення фізичних 

механізмів реалізації якої-небудь конструкції. У цей же період, в 1926 році, 

південноафриканський філософ Я. Сметс сформулював методологічний 

«принцип цілісності», який отримав назву «холізм». Виникнення такого 

принципу свідчило про початок закінчення епохиа «аналітичної» філософії та 

адекватної їй науки. На зміну їм прийшла філософія міждисциплінарності, 

мультидисциплінарності. На підтвердження цього в 1937 основну ідею 

загальної теорії систем висунув Людвіг фон Берталанфі. Численні наступні 

спроби побудувати універсальне системне бачення природи та суспільства 

сприяли тому, що в 1960-х роках почалося формування мультидисциплінарного 

напрямку - синергетики [30]. Паралельно з синергетикою, починаючи  з кінця 

1980-х років виник напрям «трансдисциплінарності» [30]. Трансдисциплінарне 

дослідження об'єкта «поза рамками» наукових дисциплін не означає 

автоматичний «вихід за їх межі». Щоб розглянути об'єкт «поза рамками» 

наукових дисциплін, спеціалісту досить уявити світ в образі його 

трансдисциплінарної картини, а також скористатися методологічним апаратом 

(трансдисциплінарним підходом), який дозволяє вивчити складний об'єкт за 

допомогою монодисциплінарних знань. 
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Під терміном трансдисциплінарності на відміну від міждисциплінарних 

розуміються такі пізнавальні ситуації, в яких науковий розум змушений (у 

пошуках цілісності та власної обґрунтованості) здійснити трансцендуюче 

зрушення у помежову сферу із життєвим світом. Підставами цього є потужні 

імпульси, що йдуть з чисто практичної сфери. Це потреба у розвитку 

проблемно орієнтованих досліджень, що спрямовані на пошук вирішення 

повсякденних практичних завдань.  

Трансдисциплінарність «характеризує такі дослідження, які йдуть через, 

крізь кордони багатьох дисциплін, що випливає зі змісту самої префікса 

«транс» ... Трансдисциплінарні дослідження характеризуються перенесенням 

когнітивних схем з однієї дисциплінарної області у іншу, розробкою та 

втіленням спільних проектів дослідження» [66, c. 193-194]. 

Термін «трансдисциплінарність» в науковій літературі вживається в 

наступних значеннях: У першому значенні «трансдисциплінарність» 

розуміється як «декларація», яка проголошує рівні права відомих і маловідомих 

вчених, великих і малих наукових дисциплін, культур та релігій в дослідженні 

навколишнього світу. У такому значенні трансдисциплінарність грає роль 

«охоронної грамоти» для будь-якої точки зору, що не суперечить знанням 

наукових дисциплін [230]. Таке значення трансдисциплінарності є своєрідним 

позначенням епістемологічного анархізму П.Феєрабенда. 

У другому значенні «трансдисциплінарності» трактується як високий 

рівень освіченості, різнобічності, універсальності знань конкретної людини. 

Про таких людей зазвичай говорять, що вони володіють енциклопедичними 

знаннями. 

У третьому значенні «трансдисциплінарність» асоціюється з «правилом 

дослідження навколишнього світу». Передбачається, що трансдисциплінарність 

буде реалізована, якщо проблема досліджується відразу на декількох рівнях. 

Наприклад, на фізичному і ментальному рівнях, глобально та локально [232]. 

У четвертому значенні «трансдисциплінарності» сприймається як 

«принцип організації наукового знання», що відкриває широкі можливості 
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взаємодії багатьох дисциплін при вирішенні комплексних проблем природи і 

суспільства. Слід зазначити, що трансдисциплінарність в четвертому значенні 

дозволяє вченим офіційно виходити за рамки своєї дисципліни, не побоюючись 

бути звинуваченим у дилетантстві. Залежно від того, в якій кількості і в якому 

поєднанні вчені будуть використовувати інші дисципліни у науковому 

дослідженні, трансдисциплінарність в четвертому значенні часто асоціюється з 

мультидисциплінарністю, плюродісціплінарністю або інтердисциплінарністю 

[232]. 

В останні роки з'явилися роботи, в яких пропонується виділяти три форми 

трансдисциплінарності: теоретичну, експериментальну та феноменологічну. 

Терміном «теоретична трансдисциплінарність» пропонується позначати таку 

наукову діяльність, яка має відношення до дослідження самої 

трансдисциплінарності та її методології. Терміном «феноменологічна 

трансдисциплінарність» пропонується називати таку її форму, моделі якої 

здатні з'єднувати теоретичні принципи зі спостережуваними 

експериментальними даними та приводити до прогнозованих результатів. До 

«експериментальної трансдисциплінарності» відноситься та її форма, яка при 

проведенні експериментів використовує чітко визначену процедуру, що володіє 

прийнятним для наукової спільноти, рівнем відтворення, як самої процедури, 

так і її результатів. Уважається, що одночасний розгляд теоретичної, 

феноменологічної та експериментальної трансдисциплінарності може бути 

здійснено в рамках єдиної, недогматично обгрунтованої трансдисциплінарності 

філософії, теорії та практики [233]. 

Отримала свій розвиток математична форма трансдисциплінарності, 

необхідність якої відстоював у 1970 році Андре Ліхнерович. З позиції вчених, 

роботи яких можна віднести до цієї форми трансдисциплінарності, складні 

об'єкти або їх фізичні, біологічні, технічні, інформаційні та соціальні складові 

мають однакову інваріантну структуру, а тому можуть описуватися єдиним 

математичним апаратом гіперболічних (негаусових) розподілів. Сьогодні 

позначена велика кількість об'єктів у різних областях, яким властивий 
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гіперболічний закон розподілу. Ця обставина дозволила математикам висунути 

парадоксальну гіпотезу, що в основі еволюції лежить не безліч і розмаїтість 

видів, а закон їх розподілу всередині відповідного співтовариства. 

У літературі з трансдисциплінарності найбільшого поширення набула 

класифікація напрямків (видів) трансдисциплінарності, запропонована 

бельгійським дослідником Е. Джаджем [231]. У такій класифікації існує п'ять 

видів трансдисциплінарності.  

Трансдисциплінарність - 0 використовує ілюстративний потенціал 

метафори та образної мови. Тому цей вид трансдисциплінарності часто 

використовується такими формами духовної діяльності людини як філософія, 

мистецтво, релігія, а також тими науковими дисциплінами, які мають інтереси у 

спільних з цими формами духовної діяльності областях.  

Трансдисциплінарність - 1 грунтується на формальному взаємозв'язку 

наукових дисциплін. При цьому фахівці з різних наукових дисциплін 

демонструють толерантність (терпимість) та довіру до приватних висновків у 

комплексному дослідженні об'єкта. Тому трансдисциплінарність-1 часто 

використовується в роботі експертних груп, визначаючи тим самим свою 

приналежність до інтердисциплінарності та мультидисциплінарності.  

Трансдисциплінарність - 2 має більш тісний внутрішній зв'язок з 

особистим досвідом дослідника, включаючи медитацію. Прихильники 

трансдисциплінарності-2 вважають, що дослідження тільки фізичної суті 

об'єкта, без врахування його ментального (духовного) рівня, не дозволить 

скласти про нього повне уявлення.  

Трансдисциплінарність - 3 використовує генеральні метафори, що мають 

фундаментальне пізнавальне значення. Прикладом таких метафор може 

служити твердження: «Всесвіт, найбільша з відомих науці систем». Це дозволяє 

говорити про те, що саме трансдисциплінарність-3 сприяла становленню та 

розвитку системного підходу, його концепції, термінології та методології.  

Трансдисциплінарність - 4 використовує трансдисциплінарність 

(універсальну) картину світу, засновану на філософських передумовах 



133 
 

єдиноцентризму. У такій картині світ виступає в ролі єдиного впорядкованого 

середовища. Об'єкти будь-якого рівня дійсності є її природними фрагментами. 

У цьому випадку, системою є не сам Всесвіт, а порядок, що обумовлює єдність 

її фрагментів. Така картина світу дозволяє досліджувати кожен об'єкт, на будь-

якому рівні дійсності застосовуючи одні й ті ж методологічні прийоми у 

вигляді універсальних трансдисциплінарних моделей цього порядку. 

Трансдисциплінарні моделі просторової, тимчасової та інформаційної одиниці 

порядку складають основу методології трансдисциплінарності-4, яка 

оформлена у вигляді самостійної наукової дисципліни та забезпечує 

координацію дисциплінарних знань на основі загального аксіоматичного 

підходу так, як спочатку уявляли собі трансдисциплінарність Жан Піаже і Еріх 

Янч. 

Трансдисциплінарність як термін спочатку почав використовуватися 

науковими центрами у франкомовному середовищі. У першу чергу, це Центр 

Едгара Морена (CETSAH - Центр трансдициплінарних досліджень у соціології, 

антропології та історії) в Парижі. Слідуючи Морену, доцільніше говорити про 

полідисциплінарність дослідницьких сфер, міждисциплінарні дослідженнях і 

трансдисциплінарні стратегії дослідження. Цікаве міркування з цього приводу 

Морена, який загострює відмінності між поняттями «міждисциплінарність» та 

«трансдисциплінарність»: На його думку, міждисциплінарність може означати 

лише те, що різні дисципліни сідають за загальний стіл, для вирішення певного 

питання. Але міждисциплінарність може прагнути також і до обміну і до 

кооперації, в результаті чого міждисциплінарність може ставати чимось 

органічним. У сфері трансдисциплінарності все дещо по-іншому. Тут часто 

приводяться приклади когнітивних схем, які можуть переходити з одних 

дисциплін уінші, іноді це відбувається настільки різко, що дисципліни 

занурюються в стан трансу [66]. 

Фактично, саме інтер-, полі- і трансдисциплінарні комплекси знання 

працюють та відіграють  плідну роль в історії науки. Трансдисциплінарність - 

це дослідницька стратегія, яка перетинає дисциплінарні межі та розвиває 
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холістичне бачення досліджуваних явищ, подій або процесів. 

Трансдисциплінарність у вузькому сенсі означає інтеграцію різних форм та 

методів дослідження, включаючи спеціальні прийоми наукового пізнання, для 

вирішення наукових проблем. Трансдисциплінарність в широкому сенсі 

означає єдність знання за межами конкретних дисциплін. 

Майже одночасно зі становленням теорії програмування, в середині 1930-

х років був зроблений найважливіший крок у напрямку сучасної 

трансдисциплінарності наукової революції. У роботах В.І. Шестакова і К. 

Шеннона була знайдена інтерпретація булевої алгебри в електротехніці, мовою 

кої можуть бути змодельовані неелектричні об'єкти довільної фізичної природи 

(Бажанов В.А., В.И. Шестаков и К. Шеннон: разные судьбы творцов одной 

красивой идеи // Вопросы истории естествознания и техники. 2005. № 2. С.112–

121.). Мається на увазі ідеологія принципових засад дії та технології тих 

пристроїв, які спочатку називалися «рахунковими обчислювальними 

машинами», потім електронними обчислювальними машинами (ЕОМ), а тепер 

їх прийнято називати комп'ютерами. Саме бурхливий розвиток комп'ютерної 

техніки у кінці 1960 - початку 1970-х років, системи Інтернету викликало 

формування нової методології, нового стилю наукового мислення та нових 

соціальних інститутів, що складають ядро сучасної трансдисциплінарності 

наукової революції. Феномен комп'ютера тут відіграє ключову роль. 

Математичне моделювання, яке передбачає широке використання комп'ютерної 

техніки та інформаційних технологій, відкрило перспективи аналізу нелінійних 

систем, які вкрай складно було вивчати чисто аналітичними методами. Такий 

стиль мислення пронизує увесь спектр наук, включаючи навіть такі традиційні 

гуманітарні науки, як історія. Комп'ютери доводять і проводять перевірку 

доказів вельми складних за своїм змістом теорем. Розробку процедур 

формальних доказів тепер оцінюють як третю революцію, пов'язану з самою 

природою доказів. 

Обчислювальний експеримент став звичним інструментом, який дозволяє 

успішно замінювати реальний експеримент. Більше того, інтерактивний та 
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наочний характер обчислювального експерименту та математичного 

моделювання суттєво змінює сприйняття суб'єкта, який може йому давати 

уявлення про майже повну чуттєву достовірність роботи із досліджуваним 

об'єктом, а аналітичну роботу доповнити візуальним елементом. 

Відомий французький вчений Джозеф Бренер, який тісно співпрацює з 

Б.Ніколеску в рамках Міжнародного Центру трансдисциплінарних досліджень, 

говорить про три форми трансдисциплінарності: теоретичну, феноменологічну 

та експериментальну. Під терміном «теоретична трансдисциплінарність» Д. 

Бренер розуміє  такий вид діяльності, який має відношення до дослідження 

самої трансдисциплінарності та її методології. Прикладом такої форми 

трансдисциплінарности являються роботи самого Б.Ніколеску, Жана Піаже та 

Едгара Морена. «Феноменологічна трансдисциплінарність» це така форма, 

моделі якої здатні поєднувати теоретичні засади із експериментальними даними 

для прогнозування подальших результатів. «Експериментальна 

трансдисциплінарність» при проведенні експериментів використовує чітко 

визначену процедуру, яка володіє прийнятним для наукової спільноти рівнем 

відтворення як самої процедури, так і її результатів. Таке роздільне 

використання різних форм трансдисциплінарності призводить до 

трансформування самої трансдисциплінарності. 

У сучасній філософії науки трансдисциплінарність розуміється як 

мінімум у двох значеннях. По-перше, в рамках тіла дисциплінарної науки 

існують універсальні методи та підходи, що пронизують (лат. transire - 

переходити через кордони чого-небудь) багато дисциплін. Ще Г. Галілей 

говорив, що книга природи пишеться мовою математики. І сьогодні все 

природознавство та й багато гуманітарних дисциплін спираються на її 

формалізм, в чому і полягає її трансдисциплінарність. Саме таке розуміння 

трансдисциплінарності принято багатьма вченими та філософами науки (Н.Н. 

Моїсєєв, В.С. Стьопін, Е.Морен, В.І.Аршинов). 

По-друге, трансдисциплінарність можна пов'язувати не з універсальними 

методами науки, а з феноменами взаємодії науки з іншими формами життєвого 



136 
 

світу людей, тут відбувається перехід через (за) межі власне науки та 

розглядаються її проекції у повсякденному житті та інших формах культури. 

Такий підхід виник в останній третині ХХ століття в роботах Е.Вайнберга і 

деколи називається транснаукою. Він особливо актуальний у проблемах 

соціогуманітарної експертизи науково-технічних проектів та біоетики (П.Д. 

Тищенко, Л.П. Киященко, В.І. Моїсеєва, Є.Г. Гребенщикова). У 

постнекласичному підході використовуються обидва варіанти. 
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2.3.2. Наукове мистецтво як трансдисциплінарна платформа 

На сьогоднішній день відносини між наукою та мистецтвом можна 

назвати творчими. Адже художники використовують різні аспекти наукових 

праць та знань. У мистецтво проникають численні візуальні форми зі світу 

наукових зображень як в макро-, так і мікромасштабі: телескопічні зображення 

віддалених небесних тіл, картини, що показують внутрішній склад клітин, 

рентгенівські, томографічні та ультразвукові знімки, візуалізації структури 

ДНК тощо. В консрукціях скульптур та художніх інсталяціях 

використовуються елементи наукових приладів і лабораторних реквізитів. 

Художні об'єкти, особливо ті, які носять кінетичний характер, існують завдяки 

застосованню наукових знань, відображаючи при цьому творчий образ науки. 

Все це підтверджує факт виокремлення наукового мистецтва у якості 

самостійної галузі. Художники включилися в діяльність, основною метою якої 

є розробка нової художньої форми або нового типу естетичного переживання. 

Мистецтво в такому підході є альтернативним для наукового методу 

формування знань. Художні пізнавальні дискурси приймають різні форми, 

відносяться до різних областей дослідження. Можна виділити художні мета-

практики, в яких мистецтво знайомиться зі своєю власною структурою, 

засобами, установами. Інший різновид цього типу відносин створюють художні 

практики, що розглядаються як методи громадських і культурних досліджень. 

Біо-арт, трансгенне мистецтво, нано-арт, мистецтво інформаційне та штучних 

екосистем, або ж мистецтво, пов'язане з дослідженнями штучного інтелекту – 

це все різновиди наукового мистецтва.  

Самі вчені та інженери поступово перетворюються на художників, вони 

записують та слухають ультразвуковий спів крис, проектують «дихаючі» 

будинки та усіма способами намагаються реалізувати творчі амбіції за 

дапомогою  наукових знань і лабораторного обладнання. Наприклад, Тимур 

Щукін, учений-психофізіолог, все декілька років займається науковим 

мистецтвом. Нщодавно він вирішив провести  експеримент –  чи може криса 

стати предметом наукового мистецтва. Криси спілкуються не лише за 



138 
 

допомогою піщання, але й ультразвуків. Цей звук досить мелодійний. 

Використовуючки ультразвуковий мікрофон, пісні переводяться у той діапазон, 

який можемо чути людина. Яскравим прикладом наукових-акт об’єктів є 

корейський проект Everyware  та їх не менш відома робота «Оаза», яка дозволяє 

відчути себе у ролі творця еволюції й повністю прослідкувати за подіями 

розвитку живої природи. Стіл покритий чорним піском. Під піском знаходиться 

інтерактивний екран, якщо пісок зсунути,  на екрані «зароджується життя» – 

з’являються інфузорії, бактерії, поступово вони еволюціонують у медуз, потім 

у черепах і мілких риб, а згодом – у великих риб. Такий об’єкт не існує без 

спостерігача, він обов’язково має стати учасником процесу, створити цю оазу 

власними руками. Можна також створити дві незалежних оази, розділивши їх 

піском, але якщо забрати пісочний бар’єр та поєднати оази, то  еволюція  буде 

пришвидшуватися [232]. 

Як відомо, скульптури намагаються працювати з матеріалами, які добре 

тримають форму, наприклад, з каменем, металом або глиною. Китаєць Лі 

Хунбо вирішив піти своїм шляхом - він створює скульптури з паперу. На 

перший погляд творіння Хунбо практично не відрізняються від глиняних або 

кам'яних статуй, проте у них є унікальна властивість, яким не можуть 

похвалитися звичайні статуї - еластичність. Скульптури Хунбо можна гнути, 

розтягувати і скручувати як завгодно - вони завжди відновлюють свою форму. 

Дивовижна еластичність досягається за рахунок особливої технології 

виготовлення скульптур - вони складаються з тисяч аркушів паперу, з'єднаних 

між собою клейкою речовиною. Хунбо створив кілька десятків статуй, в числі 

яких - бюст античної богині Афіни і копія голови знаменитого «Давида» 

Мікеланджело. Деякі роботи китайського скульптора можна побачити у відомій 

галереї «Klein Sun Gallery» у Нью Йорку. 

Людство давно навчилося використовувати вітер у своїх цілях - наприклад, 

вітряні електростанції, яких з кожним роком у світі з'являється все більше, 

дозволяють виробляти дешеву електроенергію, при цьому вони прості в 
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обслуговуванні, а неполадки в їх роботі набагато безпечніші для 

навколишнього середовища, ніж аварії на АЕС. 

Для голландця Тео Янсена вітер служить джерелом натхнення при 

створенні незвичайних кінетичних скульптур, які він сам називає «Strandbeest» 

(в пер. З гол. - «Пляжні звірі»). Його творіння здатні пересуватися без участі 

людини, використовуючи лише силу вітру. Для створення своїх творів 

інженерно-скульптурного мистецтва Тео використовує дешеві матеріали, які  

знаходить на сміттєзвалищах. В основі створених Янсеном «Звірів» - складні 

конструкції з пластикових труб, пляшок і своєрідних вітрил. Коли вітер надуває 

вітрила, вони приводять у рух спеціальні насоси, що заповнюють пляшки 

стисненим повітрям. Переповнюючись, пляшки стравлюють надлишки повітря, 

змушуючи всю скульптуру рухатися - при цьому створюється враження, що 

«Пляжний звір» оживає [219]. 

В одній з художніх галерей Лондона – існує «Дощова кімната» Площа 

інсталяції, створеної фахівцями компанії «Random International», становить 100 

м² і на кожному квадратному сантиметрі тут йде справжня злива, проте коли в 

«Кімнату» входить людина, строго над нею утворюється невелика область, де 

дощу немає. Гість може вільно переміщатися по кімнаті, при цьому суха 

«пляма» всюди слідує за ним, створюючи ілюзію «управління погодою». Чудо-

ефект досягається поєднанням мистецтва та сучасних технологій - в «Дощовій 

кімнаті» є кілька камер, які відстежують переміщення відвідувачів і за 

допомогою спеціальної технології відправляють зафіксовані пересування на 

пристрої, що створюють «дощ», а ті відключають подачу води саме там, де в 

даний момент знаходиться відвідувач [213]. 

Інсталяція «The Treachery of Sanctuary» (можна перекласти як «Зрада 

недоторканності»). Цей твір інтерактивного мистецтва представляє собою три 

вертикальних панелі, розміром три на три метри кожна, на які виводиться 

оброблений і спотворений силует глядача, що стоїть перед арт-об'єктом, щось 

на зразок кривого дзеркала, тільки набагато складніше й витонченіше. 

Інсталяція захоплює рухом за допомогою камер з технологією Kinect, 
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спеціальне програмне забезпечення створює модель силуету і додає до нього 

ефектні деталі, потім результат виводиться на панель. На першому екрані тінь 

людини розпадається на безліч птахів, що символізує появу на світ, на другому 

птахи атакують тінь і розривають її на шматки, уособлюючи собою 

жорстокість, а третя частина інсталяції показує як у людини «виростають» 

крила - так Кріс Мілк, автор інсталяції, зобразив смерть. Зі слів художника, 

його «Зрада» розповідає людям історію народження, смерті та преображення за 

допомогою їх власних тіней. 

Не всі винаходи наукового мистецтва можуть поміститись у 

виставковому залі. «Дихаючий» будинок у Мілані – одночасно взуттєвий 

магазин і твір мистецтва. Задум цього шедевру в тому, що магазин мав 

символізувати дихаючу здатність взуття. Архітектор Данте Беніні вирішив 

перебудувати стару міланську споруду так, щоб її не прийшлось зносити. П’ять 

поверхів покриті пластинами, які можуть підніматись і опускатись. Будівля 

сама аналізує температуру повітря, концентрацію покупців та кисню й по мірі 

необхідності вентилює приміщення. За допомогою сенсорів відслідковується 

положення сонця, а панелі відчиняються та зачиняються, змінюючи освітлення 

в будівлі. 

Австралійський перформаніст Стеларк зрозумів, що нові досягнення 

анатомії та медицини мають глибокий художній потенціал. Він вирішив, що 

людське вухо у тому вигляді, що існує, застаріло, тому його модифікував. 

Такий арт-рух називають біопанком. Учені на основі власного ДНК Стеларка  

виростили йому третє вухо. Новий орган він помістив собі на руку. Для цього 

провели складну операцію – до вуха провели кровоносну систему, воно 

залишилось живим, але нічого не чуло. Але винахідник вживив у вухо 

мікрофон із системою Bluetooth та виходом в Інтернет. Відразу декілька 

виставок по усьому світі встановили у виставкових залах зліпки руки 

художника із вбудованою начинкою. Онлайн на виставках транслювали все те, 

що чує третє вухо Стеларка [228]. 
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Наукове мистецтво на сьогоднішній день все більше набуває 

популярності. Художники, з одного бошу, шукають натхнення в наукових 

об'єктах та технологіях, а іншог, самі вчені починають вбачати у своїй роботі 

великий мистецький потенціал. 

Один з недавніх прикладів наукового мистецства - медіаспектакль 

«Нейроінтегрум» який проводився у Санкт-Петербурзі. У рамках програми 

цього проекту відбулася лекція кандидата біологічних наук Олександра 

Єфремова, в якій він розповів про взаємини мистецтва і науки. На його думку 

досить складно говорити про те, що науковцям дуже потрібно мистецтво. 

Наприклад, наукова фотографія. Це гарно? Так. Чи можна це назівати 

мистецтвом? Скоріше ні. Більшість дослідників притримується тієї думки, що 

більшість так званих наукових фото є просто ілюстраціями і нічим більше. 

Тому дуже важно встановити межу між наукою та мистецтвом. Проте можна 

показати, як змінюються ці межі на прикладі молекули ДНК. З тих пір як в 1953 

році Уотсон і Крик відкрили структуру «молекули життя», подвійна спіраль 

дуже швидко стала символом сучасної біології. З часом їй стало тісно на 

сторінках наукових журналів і вона перетворилася на повноцінний 

дизайнерський об'єкт. Скульптури, постери, навіть оформлення дитячих 

майданчиків - знайомий кожному образотворчий ДНК-мотив можна зустріти у 

найнесподіваніших місцях. Більше того, художньому осмисленню піддалася не 

тільки молекула сама по собі, а й методи її дослідження. Так один з 

найпоширеніших - гель-електрофорез, знайомий кожному студенту-генетику 

або молекулярному біологу. Цей метод дозволяє розділяти різні біомолекули за 

розміром і формою. ДНК вносять в гелеву пластину, після чого через цю 

пластину пропускають електричний струм. ДНК несе на собі електричний 

заряд, і коли вона опиняється в електричному полі, її молекули починають 

рухатися в товщі гелевої пластини, при цьому різні молекули або різні 

фрагменти молекул будуть рухатися з різною швидкістю та обганяти один 

одного. Щоб побачити, де яка молекула знаходиться, ДНК змішується з 

флуоресцентною міткою, завдяки якій в ультрафіолетовому світлі можна 
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спостерігати своєрідну смугасту картинку - гелева пластинка з смугами, 

відповідними різним фрагментам ДНК.  Це приклад одного з найбільш 

рутинних аналітичних методів, але з цієї банальної, на перший погляд, наукової 

картинки зробили постер. І виявилося, що навіть далекі від біології люди 

знайшли в цьому зображенні щось привабливе. Зараз разом з компаніями, які 

можуть провести генотипування будь-якої людини для виявлення небезпечних 

мутацій, є й такі, які зроблять з ДНК унікальний витвір мистецтва. Ще далі 

пішов Пол Ваноус (Paul Vanouse) - в його роботах електрофорез відбувається в 

реальному часі і зображення проектується на великий екран - в результаті 

отримується актуальний мультимедійний витвір мистецтва [222]. 

З іншого боку, художникам часом і взагалі не потрібно самим 

осмислювати наукові результати, від них вимагається лише підбирати ідеї 

вчених. У 2006 році в журналі «Science» була опублікована стаття, автори якої, 

використовуючи здатність ДНК до комплементарної збірки, підібрали 

послідовність таким чином, що молекули змогли збиратися в фігурки - зірочки, 

смайлики, квадрати тощо. Результати таких наноманіпуляцій швидко отримали 

назву «ДНК-орігамі», і наступним етапом тут стало створення тривимірних 

моделей, в навіть закриваючі та відкриваючі коробочки. Використовуючи знову 

ж природні властивості, вчені створили молекулярний замок. Такі «арт-об'єкти» 

мають цілком практичне застосування: з їх допомогою можна здійснювати 

доставку лікарського засобу не тільки в потрібне місце, але і в потрібний час - 

замок відкриється тільки у разі появи конкретного збудника.  

ДНК можна використовувати як метод художньої обробки матеріалу. 

Взяти, приміром, ГМ-технології, які стали не тільки великою підмогою в 

біологи і в сільськогосподарській індустрії, а й прекрасним інструментом для 

художників. 

Американський художник німецького походження Фосс-Андре Юліан 

створив кілька скульптур, заснованих на структурі GFP-білка. Одна з них 

встановлена на біологічній станції Лабораторії П'ятничної гавані (Friday Harbor 

Laboratories) Університету штату Вашингтон (University of Washington), де в 
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1962 році Осама Сімомура здійснив свою видатне відкриття. Виникає питання 

чи є утилітарне значення наукового мистецтва? В деяких випадках малюнок або 

фотографія стають методом наукового дослідження, від цього результат стає 

більш цікавим. З одного боку наукове мистецтво дозволяє по новому поглянути 

на свою роботу, з іншого – це територія свободи. Ученим необхідне мистецтво 

для того, щоб популяризувати науку, та розвивати свою наукову діяльність 

[237,231]. 

Мистецтво – спосіб самовираження особистості, а його результат 

залежить від того, наскільки оригінальна та чи інша особистість. Коли мова йде 

про наукове мистецтво, то необхідно розрізнювати відкриття та винаходи. 

Результат діяльності вченого може складатись лише із відкриття певних 

законів, або фактів, які вже існували, але не були відомі людству. Наприклад, 

Кеплер відкрив закони руху планет, Ньютон відкрив закон тяжіння, Лавуазьє 

виявив, що атмосферне повітря має склад тощо. Всі ці речі існували, а вчені 

лише виявили їх існування. Інша справа винахід: колеса, теплового двигуна, 

велосипеду, ці речі створила людина. З цієї точки зору, винахід більше нагадує 

мистецтво, ніж відкриття. В процесі відкриття вчений майже не має свободи 

самовираження, він скутий законами природи і фактами, зовнішнім станом 

справ [219]. Єдине, що він можете вибирати та корегувати, це маршрути своїх 

пошуків - в цьому виборі проявляться риси особистості. В процесі винаходу 

людина більш вільна, тому винахід має більше спільного з мистецтвом.  

Як зазначають Бичков і Маньковська, потужний стрибок науково-

технічного прогресу ХХ ст., що призвів до сучасної техногенної цивілізації, 

здійснив безпрецедентний уплив на художню культуру в цілому, на всі види 

традиційного мистецтва і викликав до життя нові різновиди арт-практик, що 

формуються виключно на технологічній основі. Виникли принципово нові види 

технічно орієнтованого мистецтва, утворюються не лише нові арт-мови і арт-

простори, але й формується нова художня свідомість. Змінюється мова 

традиційних (література, живопис, музика, театр, балет) і технічних 

(фотографія, кінематограф та інші екранні мистецтва, мультимедіа) мистецтв, 
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виникли актуальні технізовані арт-практики (перформанси, акції, інсталяції), а 

також новітні мережеві арт-феномени. Мистецтво стало втрачати або суттєво 

модифікувати свої традиційні й, здавалося б, непорушні заснування: міметичну, 

ідеалізацію, символізм, вираз сутнісних підстав буття, художньо-естетичну 

основу, духовність [26]. В результаті стрімкого розвитку на початку нашого 

століття з'явились нові експериментальні види мистецтва, такі як «арт-об'єкти, 

артефакти, інсталяції, акції, енвайронмент, хепенінги, перформанси, а також 

принципово нові за художніми засобам арт-проекти. Практики, що виникли на 

мультимедійній основі - в кіно, телебаченні, сучасних шоу, в відеоарті, 

комп'ютерній графіці, комп'ютерних інсталяціях, трансмузиці, інтернет-арті, 

інтерактивному мистецтві, виртуал-арті та інших новітніх видах арт-практик, 

що виникають у мережі або використовують фрагменти віртуальності в 

традиційних мистецтвах» [26]. При цьому їх автори повністю відмовились від 

традиційних принципів та методів мистецтва. На рівні конкретних художніх 

практик розробляються радикальні, принципово нові у порівнянні із класикою, 

правила гри в арт-просторі, засновані на використанні дисгармоній, 

деформацій, дисонансів, принципів конструювання/реконструювання,  монтажу 

/ демонтажу, алогічності. В контексті таких стратегій і реалізуються арт-

проекти. Більшість акт-практик тяжіють до маргінальних для класичної 

естетики сфер  мистецтва. 

Радикальні втілення сучасної науки в мистецтво несподівані. Наприклад, в 

останній третині минулого століття кібернетики працювали над створенням так 

званого машинного мистецтва. Існував цілий напрямок розробників 

комп'ютерних програм та спеціальних пристроїв для створення музики, 

живопису, поезії без втручання людини. Такий рух отримав назву алгоритмічне 

мистецтво, прихильники якого прагнули довести, що сучасним технологіям 

доступно буквально все, в тому числі і повна заміна художника "розумною 

машиною". Самі досліди зі створення подібного мистецтва почалися ще у 60-х 

роках, а термін Algorithmic art був уведений в обіг одним з ентузіастів і 

послідовних творців цього мистецтва американським художником, або 
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алгористом - algorist, Романом Веростко у 80-х роках. коли він почав активно 

розробляти програми для цього мистецтва та створювати відповідні 

комп'ютерні твори у сфері абстрактної графіки та живопису. В процесі 

вивчення кібернетиками механізмів мислення та роботи інтелекту вчених 

цікавила творчість художників, процеси створення творів мистецтва - музики, 

живопису, поезії. Розроблялися спеціальні комп'ютерні програми, які на основі 

аналізу певного класу видатних творів мистецтва намагалися виявити творчий 

алгоритм або ряд алгоритмів цих творів, а потім на їх основі створювати 

подібні твори мистецтва.  Але яким би універсальним не був алгоритм, його 

творіння залежить від художнього смаку та таланту того, хто розробляє такі 

програми [229]. 

Широко застосовується таке поняття як «новий медіа-арт» (НМА), New 

Media Art. Сучасні дослідники визначають НМА як  арт-практики, що виникли 

на основі відеоарту, експериментального кіно, технологічного мистецтва, до 

якого відносяться електронні мистецтва, робот-арт, геномік-арт. Всі ці арт 

практики формуються на електронній та комп’ютерній основі на початку 

нашого століття. Яскравим прикладом є геномне мистецтсво (Genomic Art, 

Bioart), що існує на засадах сучасних експериментів учених, які займаються 

біотехнологіями, генною інженерією, мікробіологією та основі комп’ютерних 

технологій. Головна мета НМА – тісна співпраця вчених, техніків та 

художників у створенні мистецтва майбутнього на межі перетину досягнень 

культури, науки і мистецтва. При цьому арт-об'єкти продовжують наукові 

дослідження та експерименти, переносять їх в аудіовізуальну технологічно або 

електронно сформовану сферу. Зразком НМА стала виставка "LEXUS.HYBRID 

ART. Виставка мистецтва майбутнього", що проходила в квітні 2010 р. в 

московському арт-центрі "Вєтошний". На ній були представлені аудіовізуальні 

перформанси абстрактної комп'ютерної анімації американця Скота Древса, 

заснований на деконструкції видимої реальності п'ятиканальний 

аудіовізуальний концерт японця Ріочі Курокава. Демонструвалася низка 

складних з технологічної точки зору і видовищних у візуальному плані об'єктів 
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та інсталяцій, реагуючих на зміни навколишнього середовища (шуму міста, 

фігур які наближались, звукових сигналів тощо) [224]. 

Як дві форми духовної діяльності людини, мистецтво та наука завжди 

відігравали важливу роль у людському житті й ніколи не вступали в активний 

конфлікт між собою. Наука молодший феномен культури, ніж мистецтво, однак 

це твердження легко поставити під сумнів, бо мистецтво виділилося в 

самостійну професійну сферу тільки в епоху пізнього Відродження, саме в цей 

час народжується і Новоєвропейська наука. Мета наукового знання - істина, 

мистецтво прагне до краси, але філософія завжди розуміла красу як чуттєву 

форму істини. Саме тому мистецтво здатне навчати, а наука розважати 

(доставляти задоволення від цікавості). Про це писав Арістотель, він ставив 

пізнавальні можливості поезії вище історії, а вищу благодать пов'язував із 

заняттями теорією. Естетична і пізнавальна потреби людини відносяться до 

екзистенціальних,  про це свідчить постійна інтенція до трансцендентного та 

спроби відкрити таємниці буття: навколишня емпірична реальність здається 

людині недосконалою чи незавершеною, що підштовхує на пошук 

альтернативи. 

Мистецтво та наука відображають прагнення людства до порядку, 

космічної улаштованості світу, вони пов'язані зі сприйняттям світу як цілісного 

єдиного універсуму. В першу чергу мова йде про єдність матеріальної і 

духовної (смислової) сторін реальності: світ або містить в собі певний смисл 

або приймає його. Навіть в культурній ситуації постмодерну, коли питання про 

порядок, структурну єдність та сенс виявляються зрозумілими, ці дві форми 

духовної активності продовжують стверджувати єдність і навіть синкретизм 

(абсолютна оборотність всього) сущого, правда вже на інших засадах - не 

космосу, а хаосу,  не логіки, а абсурду, не буття, а небуття. Розподіл людей на 

«фізиків» і «ліриків» за ознакою домінуючого півкулі головного мозку - всього 

лише умовність, не означає відмову від ідеалу цілісної людини, яка гармонійно 

поєднала у собі раціональне та ірраціональне. Наука і мистецтво в рівній мірі 

зближують людей, сприяють їх діалогу, розумінню один одного. Це особливо 
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очевидно сьогодні в умовах глобалізації, коли будь-які мистецькі проекти та 

наукові відкриття з легкістю перетинають національні кордони, стаючи 

доступними всьому людству. Сучасне мистецтво знаходить і транслює ідею 

сучасності через її науково-технологічні форми. Художня цінність формується 

через звернення до наукових концептів, а науковий дискурс виявляє в естетиці 

дослідний потенціал. У світі, де художні «об'єкти» вже не є такими, вони 

претендують на особливу автономію, нагадуючи живі істоти, з'являється нова 

естетика техно-мистецьких гібридів, які нерозривно пов'язані з передовими 

досягненнями у сфері науки та технологій [230]. 

Уперше термін «технологічне мистецтво» запропонував французький 

історик та мистецтвознавець Ф. Поппер [221], який має досвід дослідження 

техно-культурної гібридизації в історії мистецтва. На його думку, технологічне 

мистецтво – результат фундаментальної інтеграції мистецтва та технологій. 

Культуролог і дослідник технологічного мистецтва Д.Галкін зазначає, що 

протягом ХХ століття розвиток технологічного мистецтва пройшов чотири 

історичні етапи: технологічне мистецтво кінця XIX – і першої половини XX 

століття; кібернетичне мистецтво 1950-1960-х років; цифрове мистецтво 1970-

1990-х років; гібридне мистецтво 1990-2000-х років [36]. Технологічне 

мистецтво спочатку активно намагалося зблизити візуальність кіно з 

театральним та музичним виконанням. Однак авангардні експерименти початку 

ХХ в. привнесли значний технологічний елемент в скульптуру (кінетичне 

мистецтво, світлове мистецтво), а також  в театральну та музичну творчість. 

Всеволод Мейєрхольд в Росії, Енріко Памполіні і Філіппо Марінетті в Італії, 

Оскар Шлеммер в Німеччині були початківцями машинізації театрального 

мистецтва та творцями нової естетичної платформи для обгрунтування своїх 

експериментів.Технологічне мистецтво знаходилось під впливом європейського 

авангарду та естетики. Започаткування експериментів технологічного 

мистецтва дало поштовх до розвитку кібернетичного мистецтва. У 

післявоєнний час стрімко розвивалась кібернетика на комп’ютерні технології, 

які поступово стають інтерактивними. Прикладом вважають інтерактивні 
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машини та скульптури Гордона Паска, комп'ютерну музику Лорена Хіллера, 

Яніса Ксенакіса і Макса Метьюса, кібертеатр Біла Клювера та Роберта 

Раушенберга, алгоритмічний живопис та анімація (Майкл Нолл, Чарльз Шури, 

Кен Нолтон, Манфред Мор та ін.) [226]. 

Такий етап гібридизації мистецтва та науки охопив всю палітру художніх 

жанрів (роботизована скульптура, алгоритмічний живопис, комп'ютерна 

поема). Цю жанрову тотальність нового мистецтва продемонструвала виставка  

«Кібернетична проникливість», що пройшла в Лондоні у 1969 році. 

Кібернетичне мистецтво наповнене новою ідеологією та новим науковим 

світоглядом. Використання комп’ютерної техніки  в художніх цілях створює 

новий тип техно-художньої гібридності. Оскільки програмування дає 

можливість розвитку відносно автономної машинної творчості, а механізми 

зворотнього зв’язку створюють ефект інтерактивності. Художники за 

допомогою технологій прагнуть створити враження того, що відомий 

американський мистецтвознавець Джек Бернем у 1970-х рр. визначив як 

«штучне життя» - поведінка штучних об'єктів, дуже схожа на поведінку живих 

істот. Гібриди кібернетичного мистецтва поєднали в собі комп'ютерні 

технології та художні традиції. Комп'ютер був успішно випробуваний не лише 

в якості інструменту кібернетичного контролю, але і як машина, яка здатна до 

самостійної творчості (мисляча машина) [218, с. 44-47]. Сформувалося нове 

бачення використання можливостей комп'ютерної техніки у художньому 

контексті. Зокрема, щодо закладеного в комп'ютері механізму універсальної 

обробки будь-якого типу даних - переведення в цифрову іформацію інформації 

різних типів. У той момент, коли ці функції комп'ютерних технологій з 

технічної точки зору починають виконуватися з достатньою швидкістю і на 

досить великому обсязі даних, а цифрування об'єднує їх у єдину систему, 

кібернетичне мистецтво стає цифровим, поступово починає втрачати свою 

машинну матеріальність і переміщується в новий віртуальний простір 

мистецьких об'єктів. Довгий час комп’ютери були доступні лише в дослідних 

інститутах та центрах. Згодом комерційні прототипи почали завойовувати 
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споживчий електронний ринок. Відеоігри – це перший інтерактивний знаково-

художній гібрид. Цифрове мистецтво торкнулось усіх аспектів культурного 

виробництва. Візуальні комп’ютерні єфекти та трьохмірна анімація створили 

новий візуальний ландшафт. Графічний та промисловий дизайн перейшов на 

комп’ютерні інструменти. До них приєдналось мистецтво фотографії, фото 

реалістичної графіки, електронна музика. Формуються нові оригінальні 

художні жанри, серед яких віртуальна реальність, інтерактивні та телепатичні 

інсталяції, автономні агенти та роботи, мережеве мистецтво. Системи 

віртуальної реальності стають стимуляційними інтерактивними комп’ютерними 

моделями реальності, які суспільство сприймає як фізичний світ [218]. 

Інтерактивні інсталяції включають людину  у взаємодію з технологічним 

обєктом та візуальним образом. Мистецтво «штучного життя» на основі 

генетичних алгоритмів створює екранних (Річард Браун, Кріста Зоммерер) та 

роботизованих (Білл Ворн, Кен Фейнгольд) автономних агентів, а також різні 

форми шточного органічного життя (Карл Сімс та його моделі еволюції 

віртуальних організмів). У даному випадку інтерактивність дозволяє звичайній 

людині самостійно створювати штучне життя  у віртуальному світі. Цифрове 

мистецтво на відміну від технологічного та кібернетичного отримало широке 

інституціональне оформлення у вигляді виставкових центрів (Ars Electronica, 

ZKM, Laboral, V2), фестивалів (Ars Electronica), компаній (ART+COM) та 

студій (ILM, Pixar). Цифрове мистецтво дало поштовх до формування 

подальших траєкторій конвергенції мистецтва та технологій. Гібридність стає 

одниим из найважливіших естетичних принципів сучасного мистецтва. 

Яскравим прикладом є художні експерименти з біо- та медицинськими 

технологіями, які ми вже описували вище. Ці приклади нової естетики 

репрезентують горизонти креативної гібридизації мистецтва, науки і 

технологій. 

Розвиток гібридного мистецтва тісно пов'язаний з теорією та методологією 

штучного життя. Наприкінці 1990-х рр. зявляються яскраві художні проекти. 

Засновниками такого руху можна назвати Уільяма Лейтена та Карла Сімса.  У. 
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Лейтен здобув популярність завдяки своїм «привидам скульптур» - синтетичні 

трьохмірні форми, які він вирощував на екрані свого комп’ютера за допомогою 

спеціального комп’ютерного забезпечення. Лейтем деякий час активно 

виставлявся в музеях та галереях і швидко став відомим художником завдяки 

своїм комп'ютерним скульптурам, а також популярним програмам, за 

допомогою яких будь-яка людина могла створювати свої комп'ютерні 

скульптури (наприклад, комп'ютерна програма Organic Art). Вчений активно 

працює і сьогодні, але все більше віддає перевагу комп'ютерним іграм, 

створюючи програми для спецефектів у кіно. Творчість Карла Сімса відома 

тим, що він займався моделюванням еволюції.  Художник створив інтерактивну 

модель еволюції, яка дає можливість спостерігачу самому активно брати участь 

[222, с.152-155]. Морфологія віртуальних організмів та їх нервова система, 

контролюється поведінкою і рухами, які створюються автоматично за 

допомогою генетичних алгоритмів. Істоти (або «анімати», від англ. Аnimal - 

тварина і robot) володіють віртуальним мозком, який контролює їх поведінку і 

складається з сенсорів (реагують на світло, рух, контакт), нервових клітин 

(обробляють сигнали сенсорів, інтегрують, диференціюють, визначають 

мінімальне і максимальне, більше - менше, запам'ятовують) і ефекторів 

(активують рух, реакцію). Штучні організми можуть стрибати, плавати, ходити, 

однак різним рухам вони навчаються в ході взаємодії один з одним  та 

середовищем. 

Яскравим прикладом гібридного мистецтва є БіоАрт. Bio Art - художні 

практики, де люди працюють з живими тканинами, бактеріями, живими 

організмами та життєвими процесами. Використовуються наукові процеси, такі 

як біотехнології (такі як генна інженерія, культура клітин тканин і клонування), 

твори мистецтва вироблені в лабораторіях, галереях або студіях художників. 

Обсяг BioArt, на думку деяких художників, суворо обмежений "живими 

формами" [223]. 

Створення живих істот та здійснення їх функціонування в науках про 

життя викликають етичний, соціальний та  естетичний інтерес. Фраза 
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«Біомистецтво» була вигадана Едуардо Каком у 1997 щодо витворів мистецтва 

і його Капсули часу. Хоча це відбулося ще наприкінці ХХ-го століття за 

допомогою розвідок піонерів, таких як Джо Девіс та художників в SymbioticA, 

BioArt почав більш широко розиватись на початку ХХІ-го століття. 

Більшість людей, які практикують BioArt, представляють художників та 

вчених одночасно, оскільки фактична сфера роботи пов'язана з молекулярними 

структурами, роботою з бактеріями або живою тканиною. 

Навколого практик БіоАрту триває багато дискусій. Основний пункт 

дебатів зосереджується на тому, чи має право Біоарт маніпулювати біологічним 

матеріалом. Прикладами Біоарту є відоме взуття, виготовлене із шаблону з 

генетично спроектованої шкури ската, а також BiteLabs, стартап біотехнології, 

який спробував зробити салямі з м'яса, культивованої від зразків тканини 

знаменитості. Існують і такі проекти Біоарту, які обмежуються роботою 

disclude, котра не використовує біологічні матеріали. Але більша частина 

мистецтва включає культивування тканини і transgenics, термін для безлічі 

процесів генної інженерії, за допомогою яких генетичний матеріал від одного 

організму змінюється додаванням синтезованого або пересадженого 

генетичного матеріалу до іншого організму.  Практиків Біоарту звинувачували 

у тому, что вони використовують біологічний матеріал незаконно і для власної 

користі. Олка Чандна, один із провідних дослідників із Вірджинії, заявив про 

те, що використання тварин заради наукового мистецтва нічим не відрізняється 

від використання хутра тварин для створення одягу [223]. 

Однак багато проектів BioArt мають справу з маніпуляцією клітин, а не 

цілих організмів, таких як шкіра Victimless SymbioticA. Реалізована можливість 

використання шкіри, не вбиваючи тварину пропонується як відправна точка для 

культурного обговорення. Такі проекти були розвинені, щоб висунути на 

перший план проблему відносин між людиною та тваринами, а також 

використання продуктів тваринного походження в наукових процесах. 

Хантер Коул - художник і генетик, нещодавно вона створила ряд Живих 

малюнків з біолюмінесцентнимм бактеріями. Ці Живі Малюнки зображують 
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цикл життя та смерті, який залучає увагу до смертності людської. Вона створює 

малюнки, лінії, якими керують, використовуючи біолюмінесцентні бактерії. 

Спочатку картинки сяють яскравим світлом, поступово вони гинуть і світло 

поступово зникає. Це процес триває два тижні. Біологія через мистецтво 

допомагає студентам з усіх дисциплін думати ширше. Цей курс зосереджується 

на кількох областях в біологічних науках від молекулярної біології до людської 

анатомії. Студенти розглядають мікроорганізми, використовують ДНК в якості 

артистичного середовища, створюють музику, засновану на послідовності ДНК, 

і дивляться на анатомію як на мистецтво. Дослідженням живих організмів через 

мистецтво, курс зосереджується на мистецтві та включає живі організми, Коул 

приносить унікальну і складну перспективу до світу біотехнології через 

мистецтво. Яскравими представниками біомистецтва є такі митці, як Лаура 

Чінті, Хантер Коул, Джо Девіс, Ганна Дмитріу, Джорд Гессет, Ріт Гібсон, 

Едуардо Як, Франческо Моніко та ін. 

Трансгуманне мистецтво - художній напрям, який зосереджується на 

понятті транслюдства, перехідній стадії у сприйнятій прогресії від людини до 

надлюдського - постлюдини. Трансгуманное мистецтво вимагає ролі 

художників як постачальників футуристичного прагнення і провидінь, 

мислячих в сфері наукових та технологічних проблем, піддаючи сумніву 

традиційні ролі художника. Трансгуманне мистецтво відображає ідеї Маршалла 

Маклухена, що люди тягнуть себе і тіла через технологію. Згідно Золтану 

Іствену, трансгуманное мистецтво - транспортний засіб для прагнення до 

товариства з прагненням до науки. Художні роботи трансгуманного мистецтва 

відображають модельне бачення майбутнього, відштовхуючись від наукової 

фантастики та від традиційної беллетристики [223]. 

Багато нових проектів медіа арту також працюють з такими темами як 

політика і соціальна свідомість, допускаючи соціальну активність через 

інтерактивний характер ЗМІ. 

Поява 3D друку ввело новий зміст новому медіа арту, приєднавшись до 

віртуального і фізичного світу. Підвищення цієї технології дозволило 
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художникам змішувати обчислювальну основу нового медіа арту з 

традиційною фізичною формою скульптури. Піонер у цій області був художник 

Джонт Хурвіц, який створив першу відому скульптуру анаморфозу, 

використовуючи цю техніку. 

Такі роботи ставлять питання про роль науки в суспільстві, більшість цих 

робіт схиляється до соціального відображення, передаючи політичну і 

соціальну критику через комбінацію артистичних і наукових процесів. 

Протягом 1990-х років мистецтво штучного життя стрімко розвивалося і 

еволюційна проблематика стала лише одним з естетичних натхнень. Штучне 

життя проникло в інтерактивні та графічні інсталяції, комп'ютерні ігри, 

роботизовані скульптури та онлайнові віртуальні світи. Критики 

використовують різноманітну термінологію для характеристики нової естетики: 

«генетичне мистецтво», «органічне мистецтво», «гібридне мистецтво», 

«алгоритмічне мистецтво». Відомий німецький художник та мистецтвознавець 

Пітер Вайбель виділяє декілька типів художніх експериментів з біологічним та 

штучним життям. 

1. Еволюційне мистецтво – інтервенція в процеси росту (прискорення, зупинка) 

і структурні модифікації біоматеріалу, а також комп'ютерні симуляції 

еволюційних процесів.  

2. Біогенетичне мистецтво – створення та відтворення різних біологічних форм 

життя від мікроорганізмів до мурашок, включаючи їх комп'ютерні моделі. 

3. Алгоритмічне мистецтво – абстрактні математичні форми життя мови, 

граматика якого створює творчий формалізм, схожий з алгоритмами росту 

рослин. 

4. Роботік-арт – створення тривимірних матеріальних машин, що володіють 

рисами поведінки живих організмів (пошук об'єктів, самозбереження, 

взаємодія). 

5. Штучне життя - комп'ютерна програма створює віртуальних істот з якостями 

живих організмів і здатних взаємодіяти з людьми на екрані чи за  допомогою 

інших способів [234]. 
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Такий прорив науки та мистецтва дає можливість на основі штучного 

життя зрозуміти в контексті біології біологічне життя. Таким чином художнє 

пізнання розширює межі наукового, а наукове в свою чергу дає натхнення 

художньому. 

Дослідження в сфері штучного життя (скорочено ШЖ, англ. Artificial Life 

- AL) відносяться до міждисциплінарних напрямів сучасної науки і мистецтва, 

та вивчають можливості створення і функціонування штучних систем, які 

імітують чи мають деякі властивості живих систем. Вважається, що вони 

оформилися наприкінці 1980-х років в Інституті Санта Фе (США), де група 

математиків під керівництвом Крістофера Ленгтона запропонувала концепцію і 

методологію ШЖ. Вчені трактують життя як матеріальний біологічний процес, 

а живі організми - як біохімічні машини. Життя народжується з безлічі 

динамічних взаємодій найдрібніших елементів (наприклад, молекул), що 

породжують комплексні структури, які організуются далі в усі більш складні 

динамічні структури (наприклад, подібним чином формується поведінка зграї 

птахів або колонії мурах). Для цього необхідний управляючий центр, що 

підтримує складну інтеграцію та поведінку «живого» матеріалу. Моделювання 

контролера здійснюється за допомогою комп'ютерів. Таким чином, вчені 

прагнуть отримати модель процесу зародження живого з неживої механіки 

елементарних мікровзаємодій. Біологічне життя стає науковою концепцією, 

технологією, інженерною розробкою, що відтворюється як в якості існуючих 

життєвих форм, так і в якості абсолютно нових живих істот. Природне та 

штучне стає все складніше розрізнити – концептуально та практично. Але для 

того щоб «штучне життя» як науковий концепт отримало художню ідею 

необхідний місток між наукою та мистецтвом. Таким містком у 1980-х роках 

стали роботи відомого британського біолога Річарда Доукінза. 

У книзі «Сліпий годинникар» (The Blind Watchmaker, 1986) Доукінз як 

послідовник дарвінізму описує комп'ютерну програму, яку він самостійно 

розробив як модель біологічної еволюції. У цій моделі процес еволюції (як її 

трактує Доукінз) рухається від більш-менш випадкових простих форм через 
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поступові зміни до складних форм життя. Кожна успішна зміна в поступовому 

процесі еволюції досить проста у відношенні до попередньої зміни, щоб 

виникнути випадково. Проте вся еволюційна послідовність кумулятивних 

кроків в цілому конституює невипадкову динаміку» [214, с. 43]. На  невеликому 

експерименті він показує як із 28 символів алфавіту можна отримати поетичну 

фразу із трагедії Шекспіра всього за 41 «покоління» «мутацій». Докінз створює 

комп’ютерну модель життя із безцільної ланки поступових ускладнень. Він 

намагається пояснити ефект краси в природі за допомогою графічних моделей.  

Відомий мистецтвознавець Джек Бернем (Jack Burnham) бачить в 

ентузіазмі, з яким скульптори сприйняли ідеї кібернетики та можливості 

створення автоматичних об'єктів, як давнє прагнення художника відтворити 

живий об’єкт [212]. Бернем один із перших використовує термін «штучне 

життя» в естетичному контексті ще задовго до того, як сформувався такий 

науковий напрям. На його думку, художники отримують нові орієнтири від 

того, що в кібернетиці сформувалась ідея життя та її здатність взаємодіяти з 

середовищем. 

Піонери кібернетичного мистецтва прагнули створити ефект «життя» 

через інтерактивність своїх творів. Наприклад, Гродон Паск - британський 

вчений і художник - конструював машини, які взаємодіяли з людиною, 

створюючи ефект розмови (англ. Conersation), вони привносили елемент 

новизни та допомагали боротися із «нудьгою». Паск описує, як його 

знаменитий «Музколор» захоплював професійних музикантів своїм світловим 

акомпанементом настільки, що вони не помічали, як пролітали години за 

імпровізаційним діалогом із машиною. Таким чином, технологічний мимесис 

як прагнення перетворити художній об'єкт не просто на щось схоже на життя, а 

в щось «живе», розвивався як самостійна естетика ще до появи 

міждисциплінарних досліджень штучного життя. Натхнення кібернетикою дає 

свої плоди у творчості художників та науковців, формуючи очікування того, що 

мистецтво та технології неминуче повинні прийти до його розуміння через його 
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творення. І в цьому сенсі штучне життя - це одне з призначень мистецтва та 

науки.  

Мистецтво і наука завжди співпрацювали, нові винаходи часто 

допомагають художникам освоїти нові техніки або винайти новий жанр 

(наприклад, відеоарт), але термін science art з'явився порівняно недавно. Сайнс-

арт, або «наукове мистецтво», найчастіше є результатом довгої співпраці 

художника і вченого, а кінцевий твір - плід їхнього спільного дослідження. 

Саме тому багато що залежить не тільки від бажання художника, а й від 

наявності необхідних наукових лабораторій та дослідницьких центрів. Багато 

великих закордонних університетів підтримують science art і навіть пропонують 

спеціальні курси для молодих людей, які хочуть займатися таким видом 

мистецтва. У MIT, одному з найбільших технологічних університетів США, 

відкрився Center for Art, Science and Technology, який підтримує співпрацю 

художників і вчених [211]. 

Science art викладають навіть в арт-школах. Наприклад, нью-йоркська 

School of Visual Arts оголосила про набір студентів на курс по біоарту - це вид 

сайнс-арту, заснований на співпраці художників з біологами. Біоарт є одним з 

найпопулярніших видів «наукового мистецтва», і це не дивно: багато 

художників не тільки беруть натхнення в природі, але і самі активно діють у 

цьому «творчому процесі». Серед таких авторів знаменитий австралійський 

художник і піонер сайнс-арту Стеларк, який за допомогою вчених імплантував 

вухо собі в руку. Звичайно, воно не може чути, але зате воно оснащене 

мікрофоном і Bluetooth. 

Також в Австралії існує безліч інших сайнс-арт-художників - деякі з них 

отримали можливість співпраці з ученими завдяки лабораторії Symbiotica, 

заснованої в 2000 році, яка  підтримує біологів та художників. Крім появи 

нових лабораторій популярності біоарта сприяє ще й поява більш доступних 

способів взаємодії з ученими - наприклад, в 2009 році з'явився онлайн-ресурс 

Hackteria. Це одночасно і екнціклопедія біоарта, і дискусійна платформа для 

біологів, хакерів і художників. 
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Художників надихають не технології, а скоріше ідеї, відкриття, винаходи 

а іноді харизматичні вчені, які можуть за собою повести. Дотепер багатьох 

художників надихають Ціолковський, Тесла, Федоров. Але живих героїв-

вчених мало. Якщо в країні розвивається наука, то тоді і у science art буде 

простір для зростання. Є видатні вчені, які убачають у науково-художній 

взаємодії потенціал і знаходять час для спілкування з художниками. Один з них 

- нейробіолог Костянтин Анохін, завідувач відділом нейронаук в інституті 

Курчатова (Росія) [211]. 

Цікаво, що вчені охочіше йдуть на контакт з художниками, вони відкриті 

до їхніх пропозицій та ідей. А деякі художники теж готові на експерименти: 

наприклад, у німецької художниці Агнес Майер-Брандіс є проект «Лабораторія 

тропосфери» - про природу утворення хмар. Щоб створити її, вона проводила 

досліди над аерозолями в стані невагомості на борту літака. Є художники, які 

їздять в CERN і ставлять досліди в прискорювачі або досліджують арктичні 

льоди разом з вченими. 

Лабораторні дослідження набули свого розповсюдження і у сфері 

живопису. Завдяки використанню рентгенівських  променів були зроблені 

сенсаційні відкриття щодо відомих картин, які зберігаються в Луврі, згодом ці 

наукові методи стали відомі широкому загалу. 

Однак, для того щоб займатися сайнс-артом, не обов'язково мати 

спеціальну освіту або присвячувати дослідженням і науковим експериментам 

роки. Багато сучасних художників, далекі від сайнс-арту і займаються, 

наприклад, перформансом, звертаються до вчених для втілення конкретних ідей 

і проектів. Наприклад, Марина Абрамович, яка все життя присвятила 

перформансу, співпрацювала з нейробіологією, щоб зрозуміти, як працює 

людський мозок під час тривалого зорового контакту. Ідея проекту виникла в 

2010 році під час знаменитого перформансу «У присутності художника» в 

MoMA, коли Абрамович могла подивитися в очі будь-якому відвідувачу музею. 

У 2011 році в центрі «Гараж» пройшла друга частина перформансу, якою 

займалася Дар'я Пархоменко. Новий твір на межі мистецтва і науки називався 
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«Вимірюючи магію погляду»: мозкову діяльність двох людей, які дивляться 

один одному в очі, фіксували за допомогою енцефалографа. Цей експеримент 

спричинив подальші дослідження нейробіологів: зазвичай люди дивляться один 

одному в очі не довше семи секунд, а діяльність мозку людини, яка дивиться 

іншому в очі довше декількох секунд, мало вивчена [211]. 

Перформанси здатні створювати нестандартні ситуації, в яких більшість 

людей губляться - діяльність мозку в цей момент особливо цікава вченим. Так, 

перформанси Тіно Сегала (правда, художник називає їх «ситуаціями»), 

нещодавно теж зацікавили нейробіологів.  

На виставці DOCUMENTA  були виставлені працюючі квантові 

установки відомого австрійського фізика Антона Цайлінгерф. А на відкритті 

був і сам учений, який працював прямо у виставковому залі, записував 

формули на грифельній дошці. Куратор виставки Каролін Христов-Бакарджіев 

не називала це сайнс-артом або якимось спеціальним терміном, а просто 

виставила наукові експерименти в одному ряду з творами. Сайнс-арт є  

мистецтвом та наукою одночасно, результати взаємодії важливі для обох 

сторін, оцінити їх повною мірою ми зможемо через деякий час. Сьогоднішній 

стан сайнс-арту можна порівняти з експериментами у квантовій фізиці: 

частинки і явища стають фіксованими на мить, але за цим можуть стояти явища 

космічного масштабу. 

Сайнс-арт не має чітких меж - іноді до цього напрямку зараховують 

художників, які просто надихаються наукою, а не співпрацюють з ученими. 

Наприклад, в MIT Center for Art, Science and Technology читає лекції Томас 

Сарасено, відомий сучасний художник, який не проводить досліджень, але 

надихається наукою.  

З іншого боку, сайнс-артом часто називають результат наукової 

діяльності, який має якусь естетичну цінність. Наприклад, Прінстонський 

університет щороку проводить конкурс Art of Science, в якому беруть участь 

молоді вчені, яким вдалося створити красиву і точну візуалізацію якогось 

біологічного процесу або якимось іншим чином перетворити свої дослідження 
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на витвір мистецтва. Ще один цікавий приклад того, як учені ненавмисно 

стають художниками - це історія вченого Дрю Беррі, який створює красиву 3D-

графіку, яка ілюструє молекулярні процеси, і робить «наукові» кліпи для Бйорк. 

Завдання Laboratoria дати художникам можливість співпрацювати з 

ученими, забезпечити умови роботи. Зараз міждисциплінарні практики стають 

все більш популярними, і професіонали з різних областей знань намагаються 

йти назустріч один одному, знаходити спільну мову. Робота з художником 

може вивести науковця з «шкаралупи», дати новий поштовх рефлексії. Ми 

визначаємо science art як не тільки технологічне мистецтво, але також і 

дослідницькі художні практики. Технологія - це тільки мова і засіб, а перш за 

все важлива ідея, зміст [211,226]. 

Отже, наукове мистецтво – це нова трансдисциплінарна сфера 

досліджень, у  межах якої здійснюються спроби адаптувати методи 

природничих і технічних наук для створення науково-обгрунтованого 

мистецтва, а методи мистецтва - для формування нових наукових теорій. Саме 

на перетині науки та мистецтва виникають новації. Представники даного 

напрямку використовують новітні технології та наукові засоби для створення 

художніх образів. Актуальність наукового мистецтва пов'язана з тематичною 

конкретизацією основних ідей, що склалися в результаті технологічного 

прогресу.  

Для наукового мистецтва характерний синтез методів та стратегій науки і 

мистецтва. Наукове мистецтво - це високотехнологічне мистецтво, яке 

формується на засадах актуальних наукових ідей і використовує технологічний 

інструментарій. До наукового мистецтва відносять такі форми, які активно 

використовують найсучасніші досягнення науки і техніки. Поєднання науки та 

мистецтва у формі наукового мистецтва обумовлене процесом освоєння 

людиною інформаційного простору, постійним зростанням обсягу інформації, 

методів її генерування та способів зберігання. Наукове мистецтво є 

найширшою транс дисциплінарною платформою взаємодії різних напрямків 

мистецтва і науки, його особливістю є множина напрямків.  
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Висновки до розділу 2. 

Урахування сучасної культурної ситуації  призводить до пошуку шляхів 

оновлення стосунку науки і мистецтва, наукового і художнього пізнання, 

реінтерпретації принципу їхньої доповнюваності. Цей процес відзначається 

взаємозбагаченням новим досвідом, новими експериментами (в тому числі й 

художніми), новими завданнями і спробами розширення існуючих 

інституційних меж.  

Усвідомлення впливу нових соціально-культурних практик на 

перспективи розвитку науки спрямовує до аналізу комунікативного, 

трансдисциплінарного вимірів науки. Обґрунтовано, що концепція 

постнекласичної наукової раціональності, спрямована на розуміння того, в яких 

формах цінності входять в наукове знання, формують або деформують його, як 

ціннісно «навантажена» активність суб’єкта може виконувати конструктивні 

функції в пізнанні. Перегляд критеріїв науковості знання та його ознак 

уможливлює зіставлення наукового і художнього підходів до осягнення 

реальності. Спираючись на існуючі дослідження, виявлено що ознаками 

постнекласичності наукового знання стають його ціннісне навантаження, 

трансдисциплінарність, практикування і процесуальність.  

В розділі обґрунтовано, що набуття науковим знанням рис 

постнекласичності є не лише необхідною підставою, але й контекстуальністю, в 

межах якої можливе оновлення сучасного дискурсу науки і мистецтва. 

Постнекласична наука є принципово людиновимірною, тобто абстрагуватися 

від участі людини як в досліджуваних процесах, так і в самому дослідженні 

неможливо. Результатом є доповнення наукових аспектів пізнання аналізом 

його екзистенціальних складових. Як відомо, у реальному пізнавальному 

процесі логічне й образне мислення не вступають у протиріччя, а взаємодіють і 

доповнюють одне одного й у цій взаємодії образне мислення допомагає 

сформулювати предметний зміст задачі, що змінюється і трансформується, а 

логічне мислення є інструментом рішення пізнавальної задачі. Для 
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постнекласичного етапу розвитку науки характерним є методологічний 

плюралізм, конструктивізм, комунікативність, тобто зростає необхідність 

розширення методології пізнання в тому числі й шляхом взаємного доповнення 

методів наукового і художнього пізнання. Важливим є знання про самі 

методологічні процедури, які стосуються діяльності суб'єкта. На сучасному 

рівні активно використовують методологічні прийоми і засоби одне одного. 

Отже, постнекласичне дослідження наукової та художньої форми пізнання 

привело до усвідомлення наявності в них низки пізнавальних прийомів і 

методів, які засвідчують не лише взаємодоповнення, діалог, а й підстави 

можливого синтезу, що в свою чергу  впливає на процедури отримання нового 

знання та його характеристики.   

Мистецтво традиційно використовувало наукові знання, а характерною 

рисою сучасного мистецтва є входження у загальний процес науково-

технологічної модернізації. Проблематика зв’язків науки і мистецтва в 

контексті нових технологій окреслює формування нових тенденцій і стратегій. 

Поява наукового мистецтва як результату взаємодії складних і різноманітних 

явищ є однією з таких. Вивчення мистецтва із залученням досягнень науки 

поступово сформувалося як провідний напрям діяльності художника. Більшість 

дослідників схиляються розглядати наукове мистецтво як феномен сучасного 

синтезу науки і мистецтва.  

Вплив науки на мистецтво помітний саме через його пізнавальну 

складову, а зворотній вплив мистецтва на науку зумовлений наявністю 

естетичної складової  у науковій діяльності. Про це свідчить використання цілої 

низки явно естетичних характеристик, критеріїв, принципів, які 

використовують учені в оцінці гіпотез, теорій, концепцій. Прикладом є вчення і 

творчість І.Ґете, П.Дірака, А.Ейнштейна, М.Планка, А.Пуанкаре, І.Пригожина  

та багатьох інших. Осмислення перспективи співпраці, як правило, 

відбувається на «полі» мистецтва і репрезентує звернення саме художників-

митців до науково-дослідних розробок.  
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Культурні трансформації , які відбуваються на межі ХХ – ХХІ століття, 

оцінюються вченими як відображення за своїми масштабами помежових 

перехідних процесів попередніх  століть, в тому числі це стосується і стосунку 

науки і мистецтва. Визначально це пов’язано з переходом до інформаційного 

суспільства, а щодо впливу науки – до новітніх технологій – комп’ютерних, 

комунікаційних, біотехнологій тощо. Відповіддю на ці процеси є реактуалізація 

проблематики стосунку науки і мистецтва, формування тенденції об’єднання 

художньої і наукової діяльності, але вже інституціоналізоване у якості 

конкретного напрямку в мистецтві. Рух на зустріч, взаємний інтерес науки й 

мистецтва, які протягом ХХ століття залишалося стійким трендом, завершилися 

появою феномена наукового мистецтва. Новий напрям активно розвивається, 

про що свідчать багаточисельні проекти, заходи, події, виставки, акції science-

art художників і постійно зростаюча увага до них масової аудиторії. У 

підрозділах другого розділу дисертаційного дослідження описано, 

охарактеризовано такі процеси, виявлено вплив науковий ідей і концепцій на 

формування інноваційно-синтетичних художніх практик.  

Особливістю сучасної культурної ситуації є наявне ускладнення 

проведення розрізнення між різними вимірами культурної діяльності, 

ослаблюється принцип опозиційності, протиставленості, дисциплінарності, а 

навпаки підсилюється дія тенденцій до конвергенції, синтезу, інтеграції, 

рецепції, трансдисциплінарності тощо. Такі методологічні підходи і принципи 

використовуються як у розробці наукових інновацій, так і особливо в 

застосуванні на їхніх засадах експериментальних і теоретичних художніх 

розвідок. 

Проекти наукового мистецтва об’єднують в собі різні типи знання. З 

одного боку, це ідеї та матеріали різних наукових дисциплін, а з іншого – 

знання запозичені зі сфери мистецтва. Оскільки значна кількість сучасних  

наукових досліджень за складністю інформації недоступні для широкого 

загалу, то вчені  прагнуть розширити межі науки і поступово відмовляються від 
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академічної ізоляції. Нові способи презентації наукових досягнень учені 

запозичують зі сфери мистецтва та активно співпрацюють із художниками. 

 Наразі існує велика кількість проектів science art: наукові досягнення 

можуть бути представлені в вигляді фільмів, перфомансів, виставок, інсталяцій. 

В результаті на межі перетину науки та мистецтва виникають оригінальні, 

цікаві за формою та важливі за змістом проекти. Такі проекти ефективно 

впливають на аудиторію: пропонують нові знання, переживання, підштовхують 

до дискусій та нових реакцій, а також роблять внесок в розвиток соціально-

гуманітарних наук і мистецтва. Як результат наукові праці залучені у відкриту 

публічну дискусію, створюють нову дискурсивну сферу. Процес синтезу 

дискурсивного мислення та інтуїтивного судження, адаптація методів 

природничих наук для створення науково обґрунтованого мистецтва, а методів 

мистецтва  – для створення нових наукових теорій, активно втілюються в 

межах сфери наукового мистецтва. При цьому наявним є той факт, що сфера 

наукового мистецтва активно інституалізується, забезпечує умови для плідної 

співпраці вчених та художників, формує ситуацію, коли  наукові лабораторії 

стають доступними для художників, а художні студії – для науковців. 

 Головним лідером, який відкриває і використовує можливості наукового 

мистецтва, є Інтернет. Будь-яке мистецтво, створюване за допомогою цифрових 

(комп'ютерних) технологій, може вважатися науковим. Саме проблема 

використання цифрових (комп'ютерних) технологій у мистецтві визначає  

новий формат стосунку мистецтва і науки, мистецтва і техніки. Активізація 

процесу інституалізації наукового мистецтва фіксується зростанням 

спеціалізованих фондів, лабораторій, дослідних центрів, діяльність яких 

спрямована на поглиблення і розширення сучасного синтезу науки і мистецтва.   

Трансдисциплінарність розглянута в науковому і філософському 

контекстах з позиції трансформацій ціннісних пріоритетів у способах пізнання і 

розв’язання практичних завдань. Обгрунтовано, що трансдисциплінарність 

характеризує дослідження, які проходять через, крізь межі багатьох дисциплін, 

виходять за межі конкретних дисциплін, сприяють формуванню цілісної 
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стратегії. Трансдисциплінарні дослідження характеризуються перенесення 

когнітивних схем з однієї дисциплінарної галузі до іншої, розробкою та 

здійсненням спільних проектів дослідження, пов’язаних з перенесенням таких 

схем. Отже,  трансдисциплінарні дослідження актуальні для тих проблем, які 

виникають, як правило, при розгляді складних явищ у процесі становлення на 

межі компетенцій природничо-наукового і соціально-гуманітарного знання. 

Наукове мистецтво визначається як трансдисциплінарна платформа для 

втілення подібних експериментальних проектів.  
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ВИСНОВКИ 

У висновках підводяться підсумки проведеного дослідження, які 

втілюють наукову новизну, відображають мету, розв’язують завдання 

дослідження. У дисертаційному дослідженні на підставі переосмислення 

принципу доповнюваності наукового і художнього пізнання, розкрито і 

обґрунтовано особливості формування наукового мистецтва як 

трансдисциплінарної стратегії дослідження перспектив оновлення пізнавально-

методологічного досвіду науки і мистецтва. Висновки можуть бути узагальнені 

у таких положеннях. 

У дослідженні обгрунтовано, що вплив науки на мистецтво відбувається 

через його пізнавальну складову, а зворотній вплив мистецтва на науку 

зумовлений наявністю естетичної складової  у науковій діяльності. Тому 

осмислення дійсності як доповнюваності наукового і художнього способів 

пізнання пов'язана з постійно зростаючою необхідністю розширення 

методології пізнання шляхом взаємного доповнення методів. Показано, що 

спроби зіставлення наукового і художнього пізнання наявні  у філософії з 

античних часів, коли проблема специфіки і взаємодії наукового і художнього 

пізнання стає предметом аналізу. До формування класичної науки ці два види 

пізнання розглядалися як органічні в розвитку. А з перетворенням науки на 

експериментально-математичне природознавство формується тенденція до 

їхнього розмежування чи навіть протиставлення. Затвердження в класичній 

науці розмежування об'єкта і суб'єкта призвело до того, що поступово 

об'єктивне стали пов'язувати з досвідом і наукою, а суб'єктивне – з художньо-

образним мисленням, яке формується світом емоційно-чуттєвих переживань 

суб'єкта.  

Обґрунтовано, що до аналізу наукового та художнього пізнання доречно 

застосовувати принцип доповнюваності, який складається з доцільності 

пізнання об'єкта у взаємовиключних, доповнюваних системах опису. Тобто 



166 
 

науковий та художній способи пізнання доповнюють один одного і разом 

складають єдине ціле. Взаємне доповнення наукового і художнього методів 

пізнання здійснюється за участю взаємного доповнення логічного та образного 

мислення. Наукове пізнання вивчає існуючі незалежно від суб'єкта закони. 

Знання цих законів допомагає суб'єкту вивчати предмети та явища художньої 

реальності та ясніше висловлювати власне бачення. Водночас методи, прийоми 

та специфіка художнього пізнання є рушійними силами у науковому пізнанні, 

оскільки будь-яка наука починається з первинних, логічно бездоказових, 

одержуваних шляхом прямого узагальнення дослідних даних. Застосування 

Копенгагенської інтерпретації (принципу доповнюваності Н. Бора) до 

наукового і художнього способів пізнання починає новий період аналізу їхніх 

стосунків в межах некласичної науки. 

Розкрито, що в межах некласичної епістемології формується тенденція 

розширення поняття знання, подолання жорсткого розрізнення наукового і 

ненаукового знання, переходу від когнітивного до соціально-культурного і 

ціннісного розуміння знання. 

У дискусіях щодо відмінності наукового і художнього сприйняття 

дійсності, як правило, наголошують на їхньому  протиставленні як чуттєвого і 

раціонального, образного і логічного, ціннісно-емоційного та пізнавально-

теоретичного. У дослідженні особливо акцентовано на плідності для 

досягнення мети обґрунтування спільності рис наукового і художнього 

способів пізнання.  Серед спільних функцій наукової і художньої діяльності 

евристичний потенціал мають функція впорядкування – створення і 

систематизація уявлень про порядок світу, та функція інноваційна –  створення 

нових соціально-культурних цінностей. 

Обґрунтовано, що набуття науковим знанням рис постнекласичності є не 

лише необхідною підставою, але й контекстуальністю, в межах якої можливе 

оновлення сучасного дискурсу науки і мистецтва. Концепція постнекласичної 

наукової раціональності, спрямована на розуміння того, в яких формах цінності 

входять в наукове знання, формують або деформують його, як ціннісно 
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«навантажена» активність суб’єкта може виконувати конструктивні функції в 

пізнанні.  Спираючись на існуючі дослідження, виявлено що ознаками 

постнекласичності наукового знання стають його ціннісне навантаження, 

трансдисциплінарність, практикування і процесуальність.  

Урахування сучасної культурної ситуації  призводить до пошуку шляхів 

оновлення стосунку науки і мистецтва, наукового і художнього пізнання, 

реінтерпретації принципу їхньої доповнюваності. Усвідомлення впливу нових 

соціально-культурних  і художніх практик на перспективи розвитку науки 

спрямовує до аналізу комунікативного, трансдисциплінарного вимірів науки. 

Цей процес відзначається взаємозбагаченням новим досвідом, новими 

експериментами (в тому числі й художніми), новими завданнями і спробами 

розширення існуючих інституційних меж.  

Постнекласичне дослідження наукової та художньої форми пізнання 

привело до усвідомлення наявності в них низки пізнавальних прийомів і 

методів, які засвідчують не лише взаємодоповнення, діалог, а й підстави 

можливого синтезу, що в свою чергу  впливає на процедури отримання нового 

знання та його характеристики.  Проблематика зв’язків науки і мистецтва в 

контексті нових технологій окреслює формування нових тенденцій і стратегій. 

Доведено, що формування наукового мистецтва як результату взаємодії 

складних і різноманітних явищ є однією з таких. Вивчення мистецтва із 

залученням досягнень науки поступово сформувалося як провідний напрям 

діяльності художника. Більшість дослідників схиляються розглядати наукове 

мистецтво як феномен сучасного синтезу науки і мистецтва.  

Визначено, що реактуалізація проблематики стосунку науки і мистецтва є 

відповіддю на процеси переходу до інформаційного суспільства, а щодо впливу 

науки – до новітніх технологій – комп’ютерних, комунікаційних, біотехнологій 

тощо. Виявлено вплив науковий ідей і концепцій на формування інноваційно-

синтетичних художніх практик, що засвідчує формування в межах 

постнекласики  стійкої тенденції об’єднання художньої і наукової діяльності, 

яка супроводжується процесами  інституціоналізації конкретних напрямків в 
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мистецтві. Рух назустріч, взаємний інтерес науки й мистецтва, які протягом ХХ 

століття залишалося стійким трендом, завершилися появою феномена 

наукового мистецтва. 

Процес синтезу дискурсивного мислення та інтуїтивного судження, 

адаптація методів природничих наук для створення науково обґрунтованого 

мистецтва, а методів мистецтва  – для створення нових наукових теорій, 

активно втілюються в межах сфери наукового мистецтва. При цьому наявним є 

той факт, що сфера наукового мистецтва активно інституалізується, забезпечує 

умови для плідної співпраці вчених та художників, формує ситуацію, коли  

наукові лабораторії стають доступними для художників, а художні студії – для 

науковців. Головним лідером, який відкриває і використовує можливості 

наукового мистецтва, є Інтернет. Будь-яке мистецтво, створюване за 

допомогою цифрових (комп'ютерних) технологій, може вважатися науковим. 

Саме проблема використання цифрових (комп'ютерних) технологій у мистецтві 

визначає  новий формат стосунку мистецтва і науки, мистецтва і техніки. 

Активізація процесу інституалізації наукового мистецтва фіксується 

зростанням спеціалізованих фондів, лабораторій, дослідних центрів, діяльність 

яких спрямована на поглиблення і розширення сучасного синтезу науки і 

мистецтва.   

Обгрунтовано, що трансдисциплінарність характеризує дослідження, які 

проходять крізь межі багатьох дисциплін, виходять за межі конкретних 

дисциплін, сприяють формуванню цілісної стратегії. Трансдисциплінарні 

дослідження характеризуються перенесення когнітивних схем з однієї 

дисциплінарної галузі до іншої, розробкою та здійсненням спільних проектів 

дослідження, пов’язаних з перенесенням таких схем. Отже,  

трансдисциплінарні дослідження актуальні для тих проблем, які виникають, як 

правило, при розгляді складних явищ у процесі становлення на межі 

компетенцій природничо-наукового і соціально-гуманітарного знання. Наукове 

мистецтво визначається як трансдисциплінарна платформа для втілення 

подібних експериментальних проектів. Тобто, з одного боку, наукове 
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мистецтво представляє оригінальні художні практики, а з іншого – мистецтво 

виступає елементом наукового процесу від постановки гіпотези та 

експерименту до соціалізації наукового знання. Наукове мистецтво представляє 

втілення тенденції культурної гібридизації в сучасному світі. 

Наукове мистецтво є найширшою платформою взаємодії різних 

напрямків мистецтва і науки. Актуальність його пов'язана з тематичною 

конкретизацією основних ідей, що склалися в результаті технологічного 

прогресу. Наукове мистецтво репрезентує синтез дискурсивного мислення та 

інтуїтивного судження, адаптацію методів природничих, математичних, 

тезнічних наук для створення науково обґрунтованого мистецтва, а методів 

мистецтва – для формування нових наукових теорій.  На підсумок, наукове 

мистецтво можна визначити як напрям, який репрезентує актуальні культурні 

тенденції активного взаємопроникнення наукових досліджень і художніх 

практик. При цьому наукове обґрунтування розглядається як метод і стратегія 

розвитку нових форм актуального мистецтва, а розвідки наукового мистецтва – 

як інструменти реклами наукових досліджень та інноваційних продуктів.   

Обґрунтовано, що переосмислення принципу доповнюваності  наукового і 

художнього способів пізнання задає в умовах сучасної культурної і наукової 

ситуації нові перспективи стосунку науки і мистецтва не лише на рівні 

зіставлення двох типів знання і форм пізнавальної діяльності, але і на 

інституціональному рівні як акумулювання нового спільного 

інституціонального досвіду.  
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