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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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 

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 

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» 

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 вказаних 

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 наукової програми Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Наукові проблеми сталого державного 

розвитку України», науково-дослідної роботи філософського факультету № 

06БФ041 – 01 «Філософія та політологія в структурі сучасного гуманітарного 

знання», науково-дослідницької тематики кафедри філософії гуманітарних наук 

філософського факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

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.  

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; 



 

‒ 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;  

‒ уточнено визначення наукового мистецтва – science art як сучасного 

синтезу науки і мистецтва і 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. 

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.  

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтована актуальність теми дослідження, ступінь наукової 

розробленості проблеми, визначено об’єкт, предмет, мету і завдання 

дослідження, його теоретико-методологічні засади, розкрито наукову новизну, 

теоретичну і практичну значимість отриманих результатів, відомості про їх 

апробацію та оприлюднення. 

У першому розділі дисертаційного дослідження «Теоретико-

методологічні засади дослідження стосунку наукового та художнього 

пізнання» присвячено огляду літератури з теми дослідження та аналізу досвіду 



 

зіставлення наукового і художнього пізнання, виявлення тенденції 

концептуалізації їхнього пізнавального досвіду. 

У підрозділі 1.1. «Наукове і художнє пізнання: досвід зіставлення» 

проаналізовані спроби зіставлення наукового та художнього пізнання в межах 

філософських підходів і концепцій. Питання стосунку наукового та художнього 

пізнання осмислювалося філософією з античності,  обидва види пізнання були 

нерозривними у своєму розвитку до ХVІІ століття, тобто до формування 

класичної науки. З  перетворенням науки на експериментально-математичне 

природознавство формується тенденція до їхнього розмежування чи навіть 

протиставлення.  

Акцентовано, що 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.Гете накреслив тенденцію до об'єднання 

наукового та художнього пізнання з метою цілісного осягнення світу. Єдність 

пізнання В.Гете убачав у тому, щоб науково осягнути та художньо відобразити 

дійсність. Для філософії кінця ХІХ – початку ХХ століття характерне різке 

протиставлення інтелектуального емоційному. 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. М.Гайдеґер розглядав поняття творчого пізнання і підкреслював, що 

художність творчості досягається через переживання, коли сутність стає чимось 

внутрішнім для людини. 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. 

У підрозділі 1.2. «Осмислення доповнюваності наукового і 

художнього пізнання в науці та філософії» виявлені особливості осмислення 

доповнюваності наукового і художнього пізнання в науці, філософії та 

філософії науки. А.Пуанкаре зіграв провідну роль в осмисленні процесів 

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

В його баченні почуття прекрасного, гармонія чисел і форм засновує наукову 

творчість. А.Пуанкаре відстоював положення щодо естетичної, а не логічної 

природи математичного розуму, довів, що для математики важлива не лише 

логіка, а й інтуїція. А.Ейнштейн уважав, що 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.  

У дослідженні обґрунтовано, що до аналізу наукового та художнього 

пізнання доречно застосовувати принцип доповнюваності Н.Бора, що 

складається з доцільності пізнання об'єкта у взаємовиключних, доповнюваних 



 

системах опису. Застосування принципу доповнюваності Н.Бора до наукового і 

художнього пізнання починає новий період аналізу їхніх стосунків в межах 

некласичної науки. 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.  

Водночас в межах некласичної епістемології та філософії науки 

формується тенденція розширення поняття знання. М.Полані увів поняття 

«особистісне знання» і намагався знайти відповідь на питання щодо рушійної 

сили пізнання, застосовуючи поняття «пристрасність у науці» щоб забарвити 

об'єкт емоційно. Емоції виступають сполучною ланкою між науковим та 

художнім пізнанням. П.Феєрабенд критикував традиційний поділ на науку та 

мистецтво, зауважуючи що між ними існує тісний взаємозв’язок. 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.  

У підрозділі 1.3. «Мистецтво і наука у пізнавальному стосунку: 

багатоаспектність проблематики». Досліджена багатоаспектність 

проблематики зіставлення наукового і художнього пізнання та виявлені 

тенденції концептуалізації їхнього пізнавального досвіду. 

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.  

Обидва види пізнання мають самоорганізаційну спрямованість: людина 

постійно намагається досягнути гармонії і всередині себе, і з оточуючою 

реальністю. Навколо питання загального та відмінного між науковим та 

художнім пізнанням існує досить широкий діапазон думок. Плідною є 



 

взаємодія та взаємозбагачення мови науки та мистецтва. По суті наука та 

мистецтво використовують рівнозначні мовні практики. Спільною рисою науки 

та мистецтва є те, що вони одночасно виступають як пізнанням, так і 

мистецтвом. 

Другий розділ «Філософсько-методологічні перспективи наукового 

мистецтва» присвячений дослідженню тенденції формування феномену 

наукового мистецтва як сучасного синтезу науки і мистецтва в контексті 

постнекласичної науки. 

У підрозділі 2.1. «Постнекласична контекстуальність як підстава 

оновлення дискурсу науки і мистецтва» показано, що постнекласична наука 

створює новий епістемологічний та методологічний контекст, в якому наука і 

мистецтво знаходять можливості взаємодії, а зіставлення перспектив породжує 

багатоманітність підходів. На підставі їх узагальнення запропонована 

реінтерпретація доповнюваності пізнавального і методологічного 

інструментарію наукового і художнього пізнання. 

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.  

У підрозділі виявлено, що набуття науковим знанням рис 

постнекласичності є контекстуальністю, в межах якої можливе оновлення 

сучасного дискурсу науки і мистецтва. 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.  

Висвітлюється, що постнекласичне дослідження наукового та 

художнього видів 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.  Наука і мистецтво є двома 

сферами діяльності, які завжди ініціювали творчу активність людини. Вплив 

науки на мистецтво помітний саме через його пізнавальну складову, а зворотній 

вплив мистецтва на науку зумовлений наявністю естетичної складової  у 

науковій діяльності.  

У підрозділі 2.2. «Science Art» як феномен сучасного синтезу науки і 

мистецтва» описано і охарактеризовано тенденції формування наукового 



 

мистецтва як сучасного синтезу науки і мистецтва. Уточнено визначення та 

смислове наповнення концепту «наукове мистецтво». 

На початку ХХ століття мистецтво починає виходити за 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. Прикладом нового синтезу науки 

і мистецтва є формування сучасного напряму – наукового мистецтва, Science 

Art. 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. Science Art визначається неоднозначно. У сучасних 

дослідженнях мистецтва, науки і технологій використовується множина 

термінів: «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).  

Наукове мистецтво в широкому розумінні визначається як різноманіття 

художніх експериментів, на які художників надихають наукові знання. А в 

більш конкретному значенні до наукового мистецтва science art  відносять 

водночас оригінальні художні практики, які водночас виступають як елементи 

наукового процесу від постановки гіпотези та експерименту до соціалізації 

наукового знання. 

У підрозділі 2.3. «Методологічні перспективи трансдисциплінарності» 

акцентовано на виявленні перспектив трансдисциплінарного підходу до аналізу 

наукового мистецтва. 2.3.1. Трансдисциплінарні стратегії: підхід філософії 

науки. Трансдисциплінарність – це новий напрям в розвитку філософії науки, 

своєрідна трансформація способів сучасних наукових досліджень. В останні 

десятиліття в європейських дослідженнях трансцисциплінарність в значній мірі 

була пов’язана з інтеграцією знання, які отримуємо за допомогою наукового 

знання та практики. 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. Також трансцисципілнарність тісно пов’язана із 

різними способами отримання знання та стилями мислення. Описані сучасні 

підходи до визначення і розуміння трансдисциплінарності, порівнюються 

інтердисциплінарні, полідисциплінарні та трансдисциплінарні  стратегії. 

Яскравим прикладом трансдисциплінарності наукового та художнього 

мистецтва є Art-(social) science «проекти» – це проекти, презентації, виставки та 

інші форми публічних презентацій, які поєднують 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 результатів 

наукових досліджень з використанням художніх засобів, із залученням до 

участі в проектах професійних художників і дизайнерів. 

2.3.2. Наукове мистецтво як трансдисциплінарна платформа. Наукове 

мистецтво визначається як трансдисциплінарна платформа для втілення 

синтетичних експериментальних проектів. Описано причини актуалізації 

інноваційно-творчих стосунків науки та мистецтва. Мистецтво є способом 

самовираження особистості, а його результат залежить від того, наскільки вона 

оригінальна. Художники використовують різні аспекти наукових праць та 

знань, у мистецтво проникають численні візуальні форми зі світу наукових 

зображень як в макро-, так і мікромасштабі. Отже, трансдисциплінарні 

дослідження актуальні для тих проблем, які виникають, як правило, у розгляді 

складних явищ у процесі становлення на межі компетенцій природничо-

наукового і соціально-гуманітарного знання.  

Виявлено та описано етапи розвитку і множину видів і репрезентацій  

science art наукового мистецтва: технологічне мистецтво, кібернетичне 

мистецтво, цифрове мистецтво, гібридне мистецтво, мистецтво «штучного 

життя», трансгуманне мистецтво тощо. Висвітлено, що розвиток гібридного 

мистецтва тісно пов'язаний з теорією та методологією штучного життя, а 

гібридність стає одним з 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. У роботі аналізуються типи художніх експериментів з біологічним 

та штучним життям на основі інтервенції у процеси життя організму, а також 

комп'ютерної симуляції еволюційних процесів.  

Виявлена і охарактеризована тенденція акумулювання нового спільного 

інституціонального досвіду науки і мистецтва в постнекласичному контексті, 

що приводить до реінтерпретації принципу доповнюваності наукового і 

художнього способів пізнання.  

 

ВИСНОВКИ 

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 узагальнені у таких положеннях. 

У дослідженні обґрунтовано, 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.  

У дослідженні розвинуто положення щодо аналізу наукового та 

художнього пізнання через принцип доповнюваності, який складається з 

доцільності пізнання об'єкта у взаємовиключних, доповнюваних системах 

опису. Взаємне доповнення наукового і художнього методів пізнання 

здійснюється за участю взаємного доповнення логічного та образного 

мислення. Знання законів, які розкриває наукове пізнання, 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. Висвітлено, що застосування Копенгагенської 

інтерпретації (принципу доповнюваності Н. Бора) до наукового і художнього 

способів пізнання починає новий період аналізу їхніх стосунків в межах 

некласичної науки. 

Зазначено, що в дискурс наукового і художнього пізнання концентрує 

увагу на їхньому  протиставленні як чуттєвого і раціонального, образного і 

логічного, ціннісно-емоційного та пізнавально-теоретичного. У роботі особливо 

акцентовано на плідності для досягнення мети дослідження 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. 

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. Обґрунтовано, що набуття науковим знанням рис 

постнекласичності виступає контекстуальністю можливого оновлення 

сучасного дискурсу науки і мистецтва. Спираючись на існуючі дослідження, 

з’ясовано, що ознаками постнекласичності наукового знання стають його 

ціннісне навантаження, трансдисциплінарність, практикування і 

процесуальність.  



 

Стверджується, що урахування постнекласичного контексту розвитку 

науки  призводить 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 стосунку наукового та художнього способів 

пізнання привело до усвідомлення наявності низки пізнавальних прийомів та 

інструментів, 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 science art  (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. Виявлено, що 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, комунікативних, 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 

мистецтві. Висновується, що рух назустріч, взаємний інтерес науки й 

мистецтва, які протягом ХХ століття залишалися стійким трендом, 

завершилися появою феномена наукового мистецтва. У дослідженні описано 

множину science art  проектів і центрів. 

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 science art  (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. 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 скрізь 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 щодо проблем, які виникають 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 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 сучасною платформою взаємодії різних напрямків 

мистецтва і науки. Його актуальність 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, технічних наук для 

створення науково обґрунтованого мистецтва, а методів мистецтва – для 

формування нових наукових теорій.  У дослідженні наукове мистецтво 

визначається 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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АНОТАЦІЯ 

Басенко І.Ю. Трансдисциплінарність наукового мистецтва 

(філософсько-методологічний аналіз).– Рукопис. 



 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за 

спеціальністю 09.00.09 – філософія науки. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. 

Дисертаційне дослідження присвячене виявленню та обґрунтуванню 

особливостей формування наукового мистецтва як трансдисциплінарної 

стратегії дослідження. В роботі доведено, що постнекласична наука створює 

новий епістемологічний та методологічний контекст, в якому мистецтво та 

наука знаходять можливості взаємодії, а зіставлення перспектив породжує 

багатоманітність підходів. На підставі їх узагальнення запропонована 

реінтерпретація доповнюваності пізнавального та методологічного 

інструментарію наукового та художнього пізнання. Виявлено та 

репрезентовано наукове мистецтво (science art)  як напрям сучасного синтезу 

науки і мистецтва, описані та охарактеризовані основні види та проекти 

наукового мистецтва. Наукове мистецтво (science art)  водночас представляє 

оригінальні художні практики і виступає елементом наукового процесу від 

постановки гіпотези та експерименту до соціалізації наукового знання. 

Стверджується, що сучасне наукове мистецтво є результатом втіленням 

тенденції культурної гібридизації. Показано та охарактеризовано 

постнекласичні перспективи наукового мистецтва як трансдисциплінарного 

напрямку досліджень, представлена спроба виявити та експлікувати 

філософсько-методологічні засади наукового мистецтва.  

У дослідженні 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 й на інституціональному рівні як акумулювання нового 

спільного інституціонального досвіду.  

Ключові слова: наукове мистецтво, наукове пізнання, художнє пізнання, 

трансдисциплінарність, science art, доповнюваність, постнекласична наука. 

 

АННОТАЦИЯ 

Басенко И.Ю. Трансдисциплинарность научного искусства 

(философско-методологический анализ).- Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.09 – философия науки. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины. –  Киев, 2014. 

Диссертационное исследование посвящено выявлению и обоснованию 

особенностей формирования научного искусства как трансдисциплинарной 

стратегии исследования. В работе аргументировано, что постнеклассическая 

наука создает новый эпистемологический и методологический контекст, в 

котором искусство и наука находят возможности взаимодействия, а 

сопоставление перспектив порождает многообразие подходов. На основании их 

обобщения предложена реинтерпретация дополнительности познавательного и 

методологического инструментария научного и художественного познания. 

Выявлено и представлено научное искусство (science art) как направление 



 

современного синтеза науки и искусства, описаны и охарактеризованы 

основные виды и проекты научного искусства. Научное искусство (science art) 

одновременно представляет оригинальные художественные практики и 

выступает элементом научного процесса от постановки гипотезы и 

эксперимента к социализации научного знания. Утверждается, что современное 

научное искусство является результатом воплощения тенденции культурной 

гибридизации. Показаны и охарактеризованы постнеклассические перспективы 

научного искусства как трансдисциплинарного направления исследований, 

представлена попытка выявить и эксплицировать философско-

методологические основания научного искусства. Определено, что влияние 

науки на искусство происходит через его познавательную составляющую, а 

обратное влияние искусства на науку обусловлено наличием эстетической 

составляющей в научной деятельности. Поэтому осмысление действительности 

как дополнительности научного и художественного способов познания связана 

с растущей необходимостью расширения методологии познания путем 

взаимного дополнения методов. В современной культурной ситуации 

происходит поиск путей обновления отношения науки и искусства, научного и 

художественного познания, реинтерпретации принципа их дополнительности. 

Осознание влияния новых социально-культурных и художественных практик 

на перспективы развития науки обращает к анализу коммуникативного и 

трансдисциплинарного измерений науки. Этот процесс характеризуется 

взаимообогащенным новым опытом, новыми экспериментами (в том числе и 

художественными), новыми задачами и попытками расширения существующих 

институциональных границ. 

В исследовании обосновано, что переосмысление принципа 

дополнительности научного и художественного способов познания задает в 

условиях современной культурной и научной ситуации новые перспективы 

отношения науки и искусства не только на уровне сопоставления двух типов 

знания и форм познавательной деятельности, но и на институциональном 

уровне как аккумулирование нового совместного институционального опыта. 

Ключевые слова: научное искусство, science art, научное познание, 

художественное познание, дополнительность, трансдисциплинарность, 

постнеклассическая наука. 

 

SUMMARY 

Basenko I.Y. Transdisciplinarity of «science art» (philosophical and 

methodological analysis).- Manuscript. 

Thesis for a candidate’s degree in the field of philosophy in speciality 09.00.09 

– Philosophy of Science. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, MES of 

Ukraine. – Kyiv, 2014. 

The research is devoted to the features of formation of science art as a 

transdisciplinary strategy. It is proved that postnonclassical science creates new 

epistemological and methodological context in which art and science are 

interoperability and comparing perspectives makes diversity of approaches. It is 

proposed the reinterpretation of complementarity for cognitive and methodological 



 

tools of scientific and artistic knowledge. Science art is revealed and represented as 

the direction of the modern synthesis of science and art, described and characterized 

the main types of projects and science art. At the same time science art represents the 

original artistic practices and acts on the part of the scientific process of setting 

hypotheses and experiments to the socialization of scientific knowledge. It is alleged 

that the modern scientific art is the result of cultural trends embodiment of 

hybridization. Postnonclassical shown and described art as a science perspective 

towards transdisciplinary research, an attempt to identify and explicate the 

philosophical and methodological principles of science art. 

The study proved that rethinking the principle of complementarity scientific and 

artistic ways of learning creates new perspectives relationship of science and art in 

cultural and scientific situation not only in comparing the two types of knowledge 

and forms of cognitive activity, but also at the institutional level as the accumulation 

of new joint institutional experience. 

Keywords: science art, scientific knowledge, artistic knowledge, 

complementarity, transdisciplinarity, postnonclassical science. 

 


