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Актуальність представленої до захисту роботи не викликає сумнівів. 

Сучасна епістемологія в усій своїй повноті вже не може розглядатися без 

традиції соціальної епістемології, яка виникла поряд з соціологією науки та 

соціологією пізнання і зайняла своє особливе місце в розмаїтті сучасних 

епістемологічних підходів.

Дослідницька спрямованість автора дисертації на «аналіз теоретичних 

напрацювань із соціальної епістемології останніх десятиліть» (текст дис., с.184) 

передбачає необхідність перекладу певного корпусу англомовних текстів на 

мову українську та інсталювання нових конструктів в сучасний український 

філософський дискурс. Все це додає актуальності проведеній роботі.

Актуальним вважаю також вибраний саме методологічний ракурс 

аналізу, бо в межах соціальної епістемології, яка представлена перш за все в 

роботах Е.Голдмана, Д.Блура, С.Фулера, Е.Крейга та інших, містяться вказівки 

на певні методологічні зрушення, які мають місце в некласичній та 
Л ** • • • постнесласичній епістемологічних дослідницьких традиціях. Такі 

методологічні новацйії безсумнівно потребують проведення спеціальних 

філософських рефлексій.

Представлену роботу можливо вважати початком більш системних 

досліджень традицій сучасної соціальної епістемології. Але відповідна робота 

є вельми складної, перш за все, через те, що, як зазначає Н.В.Мотрошилова, 

соціальна епістемологія являє обою дуже «аморфну» єдність, певною мірою 

суперечливу, мінливу, яку складно узагальнювати.
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Аналіз представленого на захист дисертаційного тексту свідчить про те, 

що робота виконана на необхідному професійному рівні.

Певною перешкодою на шляху проведення дослідження стало те, що її 

авторка була змушена використовувати здобуття сучасної постнекласичної 

методології, яка сама знаходиться у фазі формування. Виокремлення найбїльш 

активних концептів соціальної епістемології, їх дослідження потребують 

кропіткої термінологічної роботи, що ускладнюється необхідністю 

співвіднесення різномовних дослідницьких тезаурусів і вирішування численних 

проблем «складностей перекладу». Так, приміром, виникає запитання: чи 

можливо конструкт «колаборативне навчання», який функціонує в межах 

соціальної епістемології, співвідносити з дуже зрозумілим для україномовного 

дослідника поняттям «педагогіка співпраці»?

Вважаю за вдалу саму постановку проблеми «панорамного охоплення 

принципових зрушень у становленні галузі» (текст дисерт., с. 183). Панорамне 

охоплення -  це суто філософський погляд на складні дослідницькі процеси, 

певна спроба виявлення методологічної багатовимірності.

Аналіз нового для епістемології дослідницького підходу передбачає 

врахування «глибинного розгортання» вже традиційного тезауруса. «Істина», 

«соціальна практика», «віра», «знання», «консенсус» - ці та інші конструкти 

набувають нових смислів, які потребують спеціальних експлікацій. Цю задачу 

намагається вирішувати авторка тексту.

Певним здобутком роботи є те, що в інтелектуальний обіг сучасних 

украінських філософських досліджень уведено цілу низку вже відомих, або 

зовсім нових конструктів: внутрішня за зовнішня соціальність, відкрита 

соціальність (текст дис., с.22-23); індивідуальна епістемологія (с.73); істинно- 

орієнтована перспектива соціальної епістемології; веріфобство, веріфільство 

(Е.Голдман) (с.76), епстемічні агенти, віртуальна консенсусна практика, 

соціальне свідчення (дуже вдалий конструкт, якій підкреслює соціальну 

ангажованість того чи іншого висловлювання); доксастичні агенти (с.39). та



багато інших конструктів. Усі ці термінологічні новації безсумнівно потребуть 

подальшого широкого філософсько-методологічного обговорення.

Вважаю важливим й те, що в роботі вибрано провідний конструкт, а саме 

-  соціальне, аналіз якого дозволяє зрозуміти, чим саме постає та чи інша 

соціальна епістемологія (епістемологічна концепція).

Доцільно підкреслити й вдалі «технічні» моменти роботи, наприклад -  

діахронічне порівняння енциклопедичних статей, що дає змогу відстежувати 

певні зсуви в розумінні тих чи інших дослідницьких напрямів (у дисертації 

мова конкретно йде про «соціальну епістемологію»).

Висновки дисертації свідчать про те, що мета роботи досягнута, її завдання 

виконані.

Знайомство з текстом дисертації стимулює й певні запитання, які мають 

дискусійний характер.

По-перше, чому авторка тексту, розглядаючи традиції соціальної 

епістемології, виокремлює лише класичну та некласичну традиції, залишаючи 

поза увагою дуже поширену в сучасному українському філософському дискурсі 

модель, запропоновану В.С.Стьопіним. В межах цієї моделі з'являється 

можливість уточнення парадигмальних особливостей некласичних розвідок 

завдяки наголосу на вельми специфічних постнекласичних моментах, що 

мають свої характерні ознаки. Саме факт з'явлення соціальних епістемологій як 

суто междисциплінарних напрямів соціально-епістемологічних досліджень є 

проявом характерних для поснекласики між дисциплінарності та 

плюральності, що й обумовлюють існування не однієї, а декількох соціальних 

епістемологічних традицій.

Можливо продовжувати й далі: «проектний» характер тієї чи іншої 

епістемології, на чому слід відзначити дуже влучно наголошує авторка, також 

тлумачиться сучасними дослідниками як ознака саме постнекласичної 

традиції. Будь який дослідницький проект пов'язаний з конкретною персоною 

або групою авторів, які намагаються ввести в науковий обіг низки нових 

концептів, конструктів, моделюючих уявлень, методологічних новацій, що



призводять до важливих концептуальних зсувів. «Проектний погляд» ніби 

«капсулізує» ту чи іншу дослідницьку традицію, що й дозволяє зберігти її 

авторську унікальність в умовах високої плюральності.

Суто поснекласичним є й сам факт, на який звертає увагу авторка, 

дослідження Е. Голдманом соціальних практик: «(свідчення, аргументація, 

технологія і економіка комунікації, мовне регулювання, ринкові відносини) 

відносно їх впливів на веритистську ситуацію в цілому» (текст дисерт., с. 78). 

Звернення до практик є відмінною рисою саме постнекласичнї інтелектуальної 

традиції, як відзначають її дослідники.

Виокремлення постнекласичного типу досліджень (з некласичних 

традицій) дає можливість використання відповідного методологічного 

знаряддя, як то — рецептивні методики, дослідження термінолгічних зсувів. 

Саме кропіткий термінолгічний аналіз, аналіз процесів концептуалізації понять 

та виявлення нових конструктів і дає можливість для послідовних 

філософських експлікацій того чи іншого дослідницького проекту.

По-друге, вважаю за доцільне підкреслити необхідність розрізнення 

тлумачення слова епістемологія, яке уживається у філософському та 

соціологічному вимірах. Епістема -  це дуже складне загальнокультурне 

утворення. Фактично немає спеціального апарату або способів дослідження тих 

чи інших епістем. Певні спроби аналізу епістемічних проявів в археології 

знання зробив М.Фуко, деякі роздуми з цього приводу можливо знайти й в 

Ж.Дельоза та іншіх авторів, але все це тільки перші спроби схопити те, що 

дуже складно для людського розуміння. Тому можна і дуже важливо вести 

мову про епістемологію в глибинному філософському сенсі цього слова та в 

суто прикладному сенсі -  як то робиться в соціальній епістемології. Зрозуміло, 

що соціальна епістемологія, як певна наукова лакуна, відчуває на собі 

філософські впливи. Так саме як і філософія: дослідчуючи ті чи інші соціальні 

епістемології можливо знаходити нове розуміння того, що зветься епістемою. 

Нажаль, в роботі відсутні узагальнення такого рівня, але справедливо 

зауважити, що вони й не ставилися авторкою за мету.



Відзначаючи безперечну актуальність обраної для дисертаційного 

дослідження теми, високий професійний рівень автора поданої до захисту 

роботи, ґрунтовність викладу матеріалу, варто висловити певні зауваження та 

побажання.

1 .Дуже складно погодитися з тим, що авторка дисертаційного дослідження 

пропонує розглядати соціальні епістемології як певну галузь філософії (про що 

свідчить назва першого розділу). Слово «галузь» є дуже характерним для 

«класичного лексікону», бо саме для класичної традиції притаманне чітке 

розподілення матеріалу до тієї чи іншої дослідницької ніші. В умовах 

некласики, а ще більш -  постнекласики, міждисциплінарні дрейфи призводять 

до розмивання меж між окремими науками, що і є характерною ознакою 

постнекласичного синтезу наук. Багато науковий утворень, які з'явлюються і 

мають у своїй назві ті чи інші слова з філософського лексікону, навряд чи слід 

відносити до філософії. Філософи мають здійснювати методологічні рефлекції 

міждисциплінарних наукових утворень, але не слід їх розлядати як складові 

самої філософії, яка має своєю метою вирішення принципово інших завдань. 

Так саме як, наприклад, не слід плутати когнітологію з гносеологією.

В сучасній міждисциплінарній складності філософія залишає за собою 

завдання здійснювати рефлексію другого рівня (як про це, наприклад, йдеться 

мова в роботах одного з засновників французького екзистенціалізму Габріеля 

Марселя).

2. Загальним зауваженням до роботи вважаю те, що автору дослідження 

бракує навичок ретельного вибудовування композиції власного дослідницького 

дикурсу. Це призводить до того, що в певних фрагментах тексту складно 

відстежити логіку викладання матеріалу. Думка автора переривається 

зверненням до інших тематичних ліній (текст дис., с.75-76, 81,..) відсутні 

бажані наголоси на тому, що є найбільш важливим. Все це ускладнює 

розуміння тексту. Особливої шкоди «композиційні недоробки» нанесли 

підсумковим висновкам, яким бракує ясності узагальнюючої повноти. В певних 

фрагментах висновки (за своєю формую) нагадують наукову новизну але варто



наголосити: «наукова новизна» та «підсумкові висновки» це різні «площини» 

(рівні) експлікації результатів дослідження.

3. Вважаю доцільним критично віднестись до обраної автором техніки 

цитування. Такую техніку можливо назвати аплікаційною: цитати 

використовуються замість авторсько тексту (дивись, наприклад (текст дисерт. 

с. 22, 32, 35, 36, 74, 159). Фактично, за допомогою фрагментів інших текстів 

вибудовується власна думка. Відповідний стиль цитування є вельми 

характерною ознакою постнекласичних текстів. Але філософське дослідження 

має дуже чіткі вимоги до способів опрацювання думок інших авторів, 

унікальних «мисленнєвих візерунків». Експлікація смислів є важливою 

складовою філософської рефлексії. Нехтування експлікаційними техніками 

призводить до випадіння з філософського рівня дослідження, з рівня 

«філософської репрезентації» (автореф., с.4 ) на якому й наполягає автор. В 

опрацювуванні постнесласичних текстів ефективним постають техніки 

«точкового цитування» (цитування конкретных темінологічних висловів, 

когнітивних метафор, які й формують когнітивні зсуви).

4. Зауважую на недостатню конкретність формулювання деяких

результатів наукової новизни в тексті автореферату. Так, наприклад, з пункту 

третього того, що було зроблено вперше, дуже складно зрозуміти в чому саме 

полягає «ефективна дослідницька стратегія» (автореф., с. 4), яка була

•* «V . . .
запропонована і реалізована авторкою при долідженні соціальних 

епістемологій. Читач автореферату має право зрозуміти цю стратегію в її 

конкретних складових саме з цього документу без спеціальних звернень до 

тексту дисертації.

Представлені зауваження та побажання мають в основному дискусійний 

характер і не ставлять під сумнів високого професійного рівня і наукової 

цінності результатів дисертаційного дослідження, яке провела Ю.О.Малишена.



Подана до захисту дисертація - завершена, самостійна, творча робота з 

актуальної філософсько-методологічної теми. Отримані результати мають 

безсумнівну практичну значущість.

Дисертація Ю.О.Малишеної "Концептуально-теоретичні засади 

соціальної епістемології" є вагомим внеском в дослідження важливих питань 

діалектики і методології пізнання, її положення мають теоретичний і 

практичний сенс. Дисертація та автореферат виконані на належному теоретико- 

методологічному рівні відповідно до вимог п. 9, 11, 12, 13 «Порядку 

присудження наукових ступенів» згідно Постанови Кабінету Міністрів України 

від 24 липня 2013 p., № 567 (зі змінами), а її авторка Малишена Юлія 

Олегівна заслуговує присудження їй наукового ступеня кандидата 

філософських наук зі спеціальності 09.00.02 -  діалектика і методологія 

пізнання.
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ВІДГУК

офіційного опонента доктора філософських наук, професора О.М. Рубанець

"Концептуально-теоретичні засади соціальної епістемології", 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук 

за спеціальністю 09.00.02 -  діалектика і методологія пізнання.

Актуальність дослідження епістемічного зростання та епістемічного 

спрямування соціальних практик, соціальних інститутів та соціальних систем, 

виявлення соціального виміру знання та інформації в умовах інформаційного 

суспільства та суспільства знання не викликає сумніву. Розкриття взаємозв’язку 

когнітивного та соціального в діях колективного суб’єкта та у групових 

спільнотах пов’язане з особливостями будови сучасної проектної науки та 

водночас виявляє зростання значення соціального виміру епістемічних практик, 

пов’язаних із функціонуванням сучасних суспільних інститутів та механізмами 

демократії. Утвердження нового погляду на знання та пізнання, зокрема 

зростання ролі соціального, колективного та комунікативного у зростанні 

нового знання, розкриття соціального та інституційного вимірів виробництва і 

трансляції знання сприяє створенню філософської концептуальної теоретичної 

основи для подальших наукових розвідок, що відкривають зростання ролі 

знання та епістемічних процесів у сучасному суспільстві.

Наукова новизна, оцінка обгрунтованості наукових положень 

дисертації та їх достовірності. У дисертаційній роботі вироблено 

систематичне уявлення про передумови, предмет, структуру, етапи розвитку 

соціальної епістемології, виявлено статус соціальної епістемології, розкрито її 

зв’язок з епістемологією, філософією науки, соціологією знання, соціологією 

науки та соціологією наукового пізнання. На підставі аналізу проявів 

соціального у знанні та пізнанні виявлено зв'язок соціальної епістемології з 

класичною та некласичною теорією пізнання та епістемологією. Соціальна 

епістемологія представлена як міждисциплінарна галузь і напрям сучасної 

неклг " - - - - -  л  [эеслено межі та способи, у яких знання та

на дисертацію Ю.О. Малишеиої
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пізнання виявляють свою соціальну природу. Розробка соціальної епістемології 

здійснена на основі виявлення філософських концептуально-теоретичних засад 

напрацювань Голдмана, Блура та Фулера в царині соціальної епістемології.

Дисертаційне дослідження Ю.О. Малишеної присвячене проблемі 

соціального в сучасному виробництві знання, в якому задіяні колективні та 

групові суб’єкти, комунікації розглядаються як фактор когнітивних змін, 

виявляються особливості соціальних практик епістемічного зростання, які 

пов’язані з виробництвом і трансляцією знання, застосуванням його в 

соціальних та інституційних контекстах. Глибоко й переконливо 

проаналізовано перехід від класичної до некласичної епістемології, розподіл 

сучасної епістемології на індивідуалістичну та соціальну, виявлено внутрішній 

соціальний зміст класичної гносеологічної (епістемологічної) традиції. 

Обгрунтовано, що соціальна епістемологія розглядає проблему знання у 

реальному контексті виробництва знання, яке здійснюється колективними 

суб’єктами в соціальному та інституційному контекстах. Аналіз соціальних 

практик і соціальних систем з точки зору їх епістемічного зростання виявляє 

потенціал соціальної епістемології у розвитку демократії, освітніх практик і 

науки.

Філософське дослідження соціальної епістемології є масштабним і 

панорамним. Дано представлення спектру версій соціальної епістемології, 

гілок, концептуальних моделей тощо. Виявлено необхідність поділу соціальної 

епістемології на класичну та некласичну, які пов’язані між собою дослідженням 

проявів соціального та соціальності у знанні, інформації, епістемічних 

практиках; однак протилежні стосовно визнання істини, раціональності, 

нормативності. Уточнено понятійно-категоріальний апарат соціально- 

епістеміологічних підходів, зокрема веритизм, нормативність, Г-цінності. 

З’ясовано особливості концептуалізації знання у некласичній соціальній 

епістемології. Виявлено три аспекти соціального, що постають в епістемічних 

практиках у вигляді інтерперсонального, колективного та інстутиційного. 

Детально розглянута така соціальна епістемічна практика, як свідчення. 

З’ясовано її можливості у межах різних інститутів, зокрема науки, освіти та ін.
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У дисертаційній роботі повно і Грунтовно розкрито зміст трьох розділів 

відповідно до теми і сформульовано висновки, що логічно випливають із змісту 

проведеного дослідження, яке засвідчує, що авторові вдалося реалізувати мету і 

вирішити всі поставлені завдання. Зміст автореферату дисертації ідентичний 

змісту дисертаційного дослідження.

Результати аналізу розділів у дисертації. У першому розділі 

"Особливості формування соціальної епістемології як галузі філософського 

дослідження" розглядається становлення соціальної епістемології як галузі 

наукового знання, що досліджує соціальний вимір когнітивних досягнень. 

Виявляються внутрішня та зовнішня соціальність пізнання, взаємовідносини 

соціального та соціальності. Соціальна епістемологія постає як системна 

рефлексія на соціальне у знанні, пізнанні, в науці, трансляції знання та 

інституційних проявів його застосування. Характеристика варіантів соціальної 

епістемології виявляє її понятійний апарат і проблемну область.

У першому варіанті соціальної епістемології постають індивідуальні 

доксастичні агенти, що приймають і передають свідчення, здійснюючи 

доксастичний вибір у світлі соціального свідчення. Наступна гілка соціальної 

епістемології визначає доксастичного агента соціальної чи колективної сутності 

та розглядає існування групових сутностей як умов прийняття доксастичного 

рішення. Центральною проблемою постає при цьому оцінка епістемічної якості 

групових доксастичних відносин та прийняття колективних рішень. Третя гілка 

соціальної епістемології дає широкий вимір соціальних систем і соціальних 

практик, у яких відбувається продукування знання. Це системно орієнтована 

соціальна епістемологія, згідно з якою епістемічні системи постають як 

соціальні системи з їх процедурами, стандартами і т. д.

Критика тези соціалізації епістемології долає спрощене уявлення, що 

класичні концепції знання та пізнання виходили виключно з точки зору 

гносеологічної та епістемологічної традицій, долаючи штучність дилеми 

індивідуалізму у гносеології (епістемології) і соціального підходу та соціальної 

епістемології. Розглядаючи співвідношення геометричної та діалектичної 

соціальної епістемології як відрізнення прикладних досліджень від досліджень



у дійсних контекстах виробництва знання, дисертант актуалізує проблему 

редукціонізму (визначення статусу свідчень шляхом редукції до базових 

джерел) і вводить у розгляд соціальної епістемології епістемічно-асиметричні 

взаємодії агента і джерела інформації (проблема рівної незгоди) та епістемічно- 

симетричної взаємодії, уточнюючи поняття знання як belief, акцентуючи 

поняття переконання.

Розкривається зміст категорії соціального та проблема статусу соціальної 

епістемології. У соціальній епістемології, спрямованій на істину (Голдман), 

соціальне постає у вигляді соціального виміру та соціальної інформації. 

Розкривається проблема свідчення з позицій соціально-епістемологічного 

евіденціалізму, що передбачає епістемічне обгрунтування переконання. 

Проблема взаємовідносин соціальної епістемології з гносеологічною традицією 

розкривається через розгляд дихотомії індивідуального та соціального та 

обгрунтовується відсутність дихотомічної протилежності та їх 

взаємодоповнюваність.

Сучасна епістемологія визначається через розкриття природи знання та 

обґрунтованого переконання. Соціальна епістемологія виявляє, як виникає 

знання системи обґрунтованих переконань і розкривається епістемічний статус 

переконань. Соціальна епістемологія розкривається як натуралізована 

епістемологія, що розглядає процеси, які завершуються формулюванням 

знання. Виявляється вплив соціальної епістемології на трактування концепту 

знання. Перше — з точки зору його структури та способу виробництва і
■* л

трансляції; 2) знання — з точки зору того, як воно забезпечує соціальні потреби 

(Крейг); 3) знання як соціальний статус (Фулер). Аналізується відношення 

соціальної епістемології до принципів класичної епістемології, зокрема відмова 

від фундаменталізму, суб’єктоцентризму та наукоцентризму та вкладення 

нового змісту у принцип гіперкритицизму. Відповідна соціальна епістемологія 

розкривається як класична, спрямована на істину, раціональність, 

нормативність, що розкриває соціальні практики та соціальні інститути і 

загалом соціальне як сферу між знавцями. Натомість некласична соціальна 

епістемологія характеризується відмовою від епістемологічних понять істини,



знання, обґрунтування та розкриває соціальний вимір як інституційно- 

прийнятне переконання спільноти.

У другому розділі «Класична та некласична соціальна епістемологія» 

виявляється веритистське значення соціальної епістемології Голдмана стосовно 

виробництва знання та його функціонування у соціальних практиках і 

комунікативних процесах певних соціальних інститутів (науки, освіти та ін.). 

Веритизм в епістемології Голдмана є особливою некласичною формою 

розвитку проблем класичної епістемології, що стосується виробництва знання 

та його застосування у соціальному контексті. Відстоюючи розуміння цінності 

істини, Голдман у соціальній епістемології виводить розгляд виробництва 

знання за межі ідеалізованих когнітивних практик (віддаючи ці практики 

індивідуалістичній веритистській епістемології). Голдман переходить до 

розгляду соціальних практик та оцінки їх з точки зору зростання чи зменшення 

цінності істини.

Обгрунтовується системно-орієнтована концепція соціальної 

епістемології, яка створює можливість порівняння організаційних структур і 

соціальних систем з точки зору покращення їх епістемічного результату. 

Виявляються епістемічно орієнтовані чи не орієнтовані соціальні практики та 

соціальні системи та обгрунтовується значення веритизму як фундаментального 

принципу та цінності, який створює теоретичне підґрунтя для розробки 

концептуального апарату для оцінки покращення чи погіршення спрямованого 

на істину веритистського результату. Соціальні інституції оцінюються з точки 

зору досягнення веритистськи гарного чи поганого стану. Оцінка покращення 

характеризується Veritistic value (с. 80).

Соціальні практики та інституційні механізми розглядаються через 

Veridoxic стани на основі переходу від докласичних механізмів (віра, недовіра, 

утримання від судження) до класичних (істина і хибність). Критикуючи основні 

концепції -  опоненти соціальної епістемології (консенсусний консеквенціалізм, 

прагматизм і процедуралізм) дисертант, посилаючись на Голдмана, критикує 

консенсус, що не спирається на Г-цінності. Важливим є комплементарний



підхід у соціальній епістемології, взаємодоповнюваність і чітке розмежування 

індивідуалістичних та інституційних аспектів історичних практик.

Дисертант досліджує концептуальний апарат веритистського 

аналізу, який передбачає оцінку Г-цінностей і веритистських станів, а також 

зміну Г-інностей з часом. Розглядається "епістемічна циркуляція", що 

передбачає веритистську оцінку соціальних практик і їх веритистських 

результатів. Показано, що веритизм у соціальній епістемології Голдмана 

спирається на кореспондентну теорію істини та деякі елементи дефляційних 

теорій. Обгрунтовується нормативний характер соціальної епістемології та 

неможливість редукції веритистського аналізу до дескриптивних процедур. 

Обґрунтування привабливого епістемічного результату соціальних практик та 

інституційних процесів поширюється на складні випадки, коли публічні істинні 

судження стають неможливими (у випадку військової чи державної таємниці).

Розкриття соціальних практик як механізму застосування соціальної 

епістемології здійснюється здебільшого на матеріалі такої виокремленої 

Голдманом соціальної практики, як свідчення. Розкриття дії цієї соціальної 

практики у сфері освіти дає змогу уточнити розгляд соціальної практики з 

точки зору функції збору та поширення знання. Освіта розглядається як певний 

спосіб подання та засвоєння істини, який є опосередковано соціальним. 

Співпраця розглядається як єдино бажаний метод у навчанні. Не відхиляючи 

цінності колаборативного навчання, дисертант, спираючись на Голдмана, 

рішуче відхиляє підняття розгляду колабораціонізму до рівня, що визначає 

сутність освіти. Це спирається на визнання недостатності консенсусу в 

спільноті для індивідуального пошуку істини. При цьому перевага надається 

академічним викладачам, який спирається на визнання фундаментальності V- 

цінностей. Розглядаючи інструментальні цінності корпоративного навчання, 

дисертант, спираючись на ідеї веритизму, показує, що навіть успішне 

виконання групових завдань може бути пов’язане з розпорошуваною 

відповідальністю. Розкриваючи освіту як соціальний механізм надання нової 

інформації, дисертант виявляє особливості сприйняття цієї інформації 

студентами та залежність цього сприйняття від способу подання та



аргументованості викладача. Вивчаючи аргументативні практики, дисертант 

відзначає позитивність критичного мислення в сенсі веритистської цінності (с. 

100). Освіта з цієї точки зору постає не тільки як спосіб трансляції знання, а й 

як спосіб створення соціальних середовищ, що сприяють активації 

індивідуалістичного пошуку істини.

Автор приділяє значну увагу досягненню аргументативної досконалості в 

мові та письмі й ретельно аналізує можливості оцінки веритистського 

покращення, в тому числі здатність слухача оцінити силу аргументів та 

контраргументів, а також його здатність давати незалежні кредативні відповіді. 

Великого значення надається мул ьти культу рал ізму та оцінці можливості різних 

шкіл підтримувати веритистську позицію в навчанні. Значна увага приділяється 

веритистським структурам - появі найбільшої кількості К-цінностей (коли хибні 

уявлення людей піддаються сумніву появою нової інформації), а також 

накопиченню F-цінностей, їх збільшенню чи зменшенню, яке відбувається у 

процесі надання нової інформації чи просто оновлення інформації. Теоретичне 

значення має розробка дисертантом категоріального апарату соціальних 

практик з точки зору оцінки їх веритистської спрямованості. Дисертант 

демонструє успішне застосування цих понять, насамперед таких, як F-цінність, 

Г-оцінка, епістемічний результат та ін.

Розглядаючи некласичний проект соціальної теорії пізнання Блура, 

авторка спирається на з’ясування ролі факторів не тільки у виробництві знання, 

зокрема розгляду ролі колективних начал та інституцій, а й також уводить у 

розгляд питання застосування знання, його інтерпретації та реінтерпретації. 

Спираючись на дослідження взаємовідносин понять "соціологія науки", 

"соціологія пізнання", "соціологія наукового пізнання", дисертант розкриває 

соціальну епістеміологію як міждисциплінарний синтез, що проявляється у 

застосуванні методів соціології до епістемологічної проблематики. Розгляд 

"сильної програми" представника Едінбурзької школи Блура спирається на 

аналіз методологічних передумов соціальної епістемології Блура. Аналіз 

"сильної програми" показує неможливість адекватної реконструкції без 

звернення до соціальних факторів; розкриває значення соціальних факторів як



головної сили розвитку наукового знання, їх значення як детермінації, 

зовнішньої та внутрішньої історії науки. Дисертант показує, що Блур не 

обмежується розглядом соціальних умов продукування знання та вводить 

соціальні чинники безпосередньо у сферу знання, вводячи поняття релятивності 

науки (с. 113) та розглядаючи релятивізм як методологічну позицію; вважаючи 

перспективою для соціальної епістемології концепт "Колективне", що має 

епістемно-ціннісне значення. Сильною стороною роботи є порівняння ідей 

соціальної епістемології Блура з поглядами радикальних і соціальних 

конструктивістів та інших представників соціології наукового пізнання, які як 

Пікерінг, показують, що ігнорування соціальних факторів призводить до 

слабкої, редуктивістської картини науки, позбавленої її реального соціального 

виміру. Дослідження соціальної епістемології Блура знаходиться "між" 

соціальним конструктивізмом у слабкій версії, яка вважає, що 

реконструюються репрезентації (в сильній версії вводить у розгляд 

конструювання самих сутностей, до яких відносяться ці репрезентації), та 

веритистською позицією Голдмана, яка спрямована на виявлення та зростання 

епістемічної цінності. До доробку дисертанта належить також концептуальне 

порівняння сильної програми та концепції Голдмана.

У третьому розділі ««Політика знання» і «когнітивний розподіл праці» як 

концепти соціально-епістемологічних дискусій» розглядається концепт 

соціальної епістемології на рівні моделі виробництва знання Фулера, яка 

поєднує мікро- та макропідхід, індивідуальну пізнавальну діяльність та спільну 

реальність, на рівні якої розглядається питання когнітивного розподілу праці. 

Цікавість Фулера до нормативного аспекту соціальної епістемології пов'язана з 

його обгрунтуванням ролі соціального епістемолога в організації 

комунікативної спільноти та менеджменту знання, який працює з уречевленими 

формами та соціальною організацією знання та має справу з матеріальними 

ресурсами наукових досліджень і матеріальними продуктами -  текстами. При 

цьому епістемічне розглядається як рівень організації виробництва знання. 

Комунікативний процес розглядається як такий, що сам по собі забезпечує 

когнітивні зміни. Знання постає як соціальна структура, що об’єднує учасників



процесу. На макрорівні також ідеться про фіскальні проблеми, соціальну 

відповідальність і соціальні цінності. Відношення соціального епістемолога до 

процесу виробництва знання інституціалізується як наукова політика, що 

передбачає когнітивний розподіл праці, а також вирішує співвідношення 

знання та влади, зокрема рівень доступу агентів знання до стандартів.

Соціальна епістемологія постає ідеалізованим описом реальних 

пізнавальних ситуацій, які нині досліджуються у рамках управління знаннями. 

Розробка філософського концепту соціальної епістемології здійснюється у 

рамках розгляду соціальності знання та наукового пізнання, розробки 

міждисциплінарного проекту соціальної концепції дослідження, розгляду 

питань філософської наукової політики та перетворення соціальної 

епістемології на галузь знання в академічному виробництві знання, що вводить 

у розгляд також мультикультурний і суспільний аспекти, а також перетворення 

знання на інформаційні технології та інтелектуальну власність. Дослідження 

виробництва знання здійснено у рамках співвідношення нормативізму та 

дескригітивізму, співвідношення знання та влади, контексту відкриття та 

контексту обґрунтування, що дає можливість поширити розглянуту модель на 

академічну спільноту та суспільство в цілому.

З позицій соціальної епістемології досліджується вплив соціокультурного 

та історико-біографічного контексту на створення ідей та їх зворотного впливу 

на суспільство та політику. На матеріалі дискусії контраверзи Кун -  Попер 

розглядається екзистенційне осмислення внутрішнього світу та історичних 

обставин контексту та їх впливу на епістемічну проблематику, зокрема 

правильного розуміння текстів, соціальної відповідальності авторів за свої ідеї, 

інтелектуальної критики та інтелектуальної колонізації. На основі дослідження 

Фулером протилежності поглядів неопрагматистів стосовно взаємозв'язку 

тексту та контексту обґрунтовується позиція необхідності врахування загальної 

духовної ситуації та врахування наявних настроїв і поглядів для запобігання 

викривленого некритичного розуміння текстів та деформації історичної пам’яті. 

Разом з тим це не означає втрати автономії наукових досліджень і науки в 

цілому, втрати історії науки та дискредитації її епістемічного авторитету.



діалектики і методології пізнання, її положення мають теоретичний і 

практичний сенс. Дисертація та автореферат виконані на належному теоретико- 

методологічному рівні відповідно до вимог п. 9, 11, 12, 13 «Порядку 

присудження наукових ступенів» згідно з Постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 липня 2013 p., № 567 (зі змінами), а її авторка Малишена Юлія 

Олегівна заслуговує присудження їй наукового ступеня кандидата 

філософських наук зі спеціальності 09.00.02 -  діалектика і методологія 

пізнання.

О .Л 1 ; Р уб а їге н ь
Ш ІД Ч У Ю  
“f ii 'ta  д іл о в о д с т в а

[роитиГ
’ **УИНСТИ7у г ,

Офіційний опонент 

доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри філософії 

Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорс

шРУШ
Від

та архіву
К т е и к ’ Ш '  ч ч . і іГ іН Ч Л К Н < » Г О  університету 

i W  Шевченка


