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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. У середині ХХ ст. постало питання 

розробки складних комплексних міждисциплінарних проектів, які б окреслили 

шляхи подолання кризових екологічних станів. Такі проекти розпочалися із 

загальновідомих сьогодні досліджень та доповідей Римського клубу, які 

запропонували для вирішення глобальних екологічних проблем відповідні 

методологічні підходи та моделі. Однак, вони були реалізовані лише частково, 

виявивши як одну з причин такої ситуації методологічну неузгодженість 

пропонованих підходів. 

Потреба створення продуктивних методологічних підходів для розв’язання 

екологічних проблем зберігається. Отже, дослідження проблеми методологічної 

неузгодженості при створенні комплексних міждисциплінарних програм є 

актуальним. 

Основою таких програм є сучасна екологія та її вивчення функціонування 

та розвитку екологічних систем, включаючи біосферу як глобальну екологічну 

систему. Класичними у визначенні методологічних проблем в осмисленні стану 

біосфери є дослідження представників Римського клубу (Е. Вайцзеккер, Д. 

Габор, Б. Гаврилишин, А. Кінг, Е. Ласло, Д. Медоуз, М. Мессерович, Е. Пестель, 

А. Печчеї, Ян Тінберген, Дж. Форрестер, Б. Шнайдер та ін.), які стали 

своєрідним поштовхом до етико-філософського осмислення відношення 

«людина-природа», виявлення моральних вимог у людському ставлення до 

природи, що реалізовано в роботах К.-О. Апеля, Р. Атфілда, Б. Каллікотта, Р. 

Неша, Г. Йонаса, К.-М. Маєр-Абіха, Е. Морена, Г. Торо, О. Тоффлера, Е. 

Фромма, А. Швейцера, та ін. 

Проблемами біосфери в планетарному вимірі, зокрема і напрямом 

глобальної екології займалося чимало відомих вчених таких як В. І. 

Вернадський, В. Гьосле, П. Дансеро, Ч. Едамс, Б. Коммонер, В. Л. Кулініченко, 

О. Леопольд, М. М. Моісеєв, Ю. Одум, С. В. Пустовіт, М. Ф.Реймерс, П. Тейяр-

де-Шарден, С. Шварц, А. Швейцер та ін. Особливий наголос на деструктивних 

наслідках науково-технічного прогресу зроблений у працях У. Бека, М. 
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Кастельса, Ю. Габермаса, Е. Гірусова, А. Гора, В. Гьосле, Х. Ортеги-і-Гассета, 

О. Тоффлера, Ф. Фукуями та ін.  

Особливості сучасної екології в методологічних, епістемологічних, етико-

світоглядних вимірах означені в дослідженнях представників київської школи – 

роботи Т. В. Гардашук, В. Л. Деркача, А. М. Єрмоленка, Ф. М. Канака, М. М. 

Кисельова, В. С. Крисаченка, Л. І. Сидоренко та ін. Відповідно сучасна екологія 

розуміється як міждисциплінарна галузь, пізнавальні, методологічні та 

аксіологічні вияви якої характеризують постнекласичний етап її розвитку.  

Він, зокрема, означає використання для оцінки екологічного стану 

методологій, що передбачають розуміння екосистем як складних, 

людиновимірних, здатних до самоорганізації.  Такий розгляд складних систем 

здійснюється з позицій методології синергетики – класичні праці Г. Хакена, І. 

Пригожина, С. Курдюмова, дослідження В. І. Аршинова, В. Г. Буданова,  Л. Д. 

Бевзенко, В. Г. Буданова, І. С. Добронравової, В. В. Кизими, Л. П. Киященко, О. 

М. Князевої, Н. В. Кочубей, О. М. Рубанець, Я. І. Свірського та ін. Складність, 

самоорганізація, цінності, ідеали і норми наукових досліджень як визначальні 

риси синергетичної методології та постнекласичної науки, що присутні у 

сучасних міждисциплінарних екологічних дослідженнях, враховані в нашому 

методологічному дослідженні. 

Також треба вказати методологічні студії феномена складності 

міждисциплінарного об’єкта дослідження, що здійснюються у формі розробки 

понять «багатомірного мислення» (Л. М. Богата), «принципу кооперування» (Д. 

Гайнріх, М. Гергт), «багатоманітності раціональності» (М. Р. Бійовський) та ін.  

Мережі наукової співпраці як складної системи висвітлено у працях 

багатьох дослідників, зокрема таких як: М. І. Дж. Нʼюмен (M. E. J. Newman), С. 

Легманн (S. Lehmann), А.-Л. Барабаші (A.-L. Barabasi), Х. Дженг (H. Jeong), Д. 

Кемпбелл, З. Неда (Z. Neda), І. Равац (E. Ravasz), А. Шуберт (A. Schubert), Т. 

Віцек (T. Vicsek) та інші. Мережі наукової співпраці розглядаються як різновид 

наукових зв’язків для обґрунтування міждисциплінарної взаємодії. Спосіб 

обміну результатами досліджень між різними галузями пояснюється на 
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прикладі мереж наукової співпраці. 

Специфіка організації міждисциплінарних і трансдисциплінарних 

досліджень розглядається такими науковцями: Г. Баммер (G. Bammer), П. Гіббс 

(P. Gibbs), Г. Хірш Гедорн (G. Hirsch Hadorn), К. Хутоніемі (K. Huutoniemi), П. 

Леві (P. Leavy), В. Нʼювелл (W. H. Newell), Ч. Пол (Ch. Pohl), А. Ф. Репко (A. F. 

Repko), Р. Жостак (R. Szostak), П. Тапіо (P. Tapio). 

Отже, сучасна екологічна ситуація, особливості екології як 

міждисциплінарної галузі, досліджувались в багатьох аспектах. Також були 

означені сучасні методологічні підходи дослідження екосистем. 

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

виконана в межах комплексної програми наукових досліджень Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного 

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

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

світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного розвитку сучасного 

суспільства». 

Метою дисертаційного дослідження є визначення методологічних основ 

екологічних досліджень в ситуації постнекласичного розуміння екосистем як 

складних, самоорганізованих,  еволюціонуючих об’єктів та обґрунтування 

принципу динамічності міждисциплінарних зв’язків у сучасній екології. 

Мета конкретизується у таких дослідницьких завданнях: 

- визначити теоретичні та концептуальні основи екологічних досліджень в 

умовах усвідомлення емерджентної складності об’єкта та актуальності 

методології наукових змін; 

- провести аналіз еволюції екологічних студій в контексті методологічних 

проблем проектного рівня організації досліджень; 

- сформувати основні методологічні характеристики міждисциплінарних 

зв’язків у контексті усвідомлення обмеженості дисциплінарної компетентності; 

- розкрити методологічний зміст поняття «динамічна 

міждисциплінарність» як форми організації знання за допомогою «принципу 
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кооперування» та «рекурсивного планування»; 

- обґрунтувати «принцип динамізму» як методологічну настанову 

міждисциплінарних зв’язків. 

Об’єкт дослідження – міждисциплінарні зв’язки у сучасних екологічних 

дослідженнях. 

Предмет дослідження – динамічність міждисциплінарних зв’язків як 

методологічна ознака сучасних екологічних досліджень. 

Методи дослідження. У дисертаційному дослідженні використовується 

методологічна рефлексія як засіб усвідомленого ставлення науковця до 

екологічної проблеми, в якій він себе ідентифікує як обмежений у власній 

дисциплінарній компетентності та потребує кооперації з іншим науковцем. 

Також використовується концепція трансдискурсивного суб’єкта, котрий 

представляє собою співпрацю носіїв різних наукових знань, методів для 

обґрунтування кооперації та доповняльності у проектній формі організації 

екологічних досліджень. 

Основу теоретичних та концептуальних засад дослідження складають: 

еволюційна епістемологія, синергетичний підхід, метод динамічного 

моделювання експериментів (Д. Кемпбелл), принцип «авто-еко-організації» та 

принцип «діалогіки» (Е. Морен), принцип «кооперування», поняття екологічної 

раціональності (А. М. Єрмоленко), екологічна свідомість в її еволюційному 

розумінні (Ф. М. Канак, М. М. Кисельов), а також сучасні дослідження 

присвячені аналізу міждисциплінарних і трансдисциплінарних проектів як 

специфічних форм організації пізнання (Г. Баммер, Г. Хірш Гедорн, Х. 

Хоффман-Райм (Holger Hoffmann-Riem)) та ін. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації обґрунтована 

методологічна концепція динамічності міждисциплінарних зв’язків, яка виявляє 

змінюваність їх структури в процесі кооперування наукових дисциплін та 

дослідницьких практик у проект комплексного дослідження в залежності від 

його проміжних результатів. 

Зміст концепції конкретизується в наступних положеннях, що виносяться 
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на захист: 

- вперше показано, що міждисциплінарні зв’язки в сучасних екологічних 

проектах ґрунтуються на усвідомленні обмеженості дисциплінарної 

компетентності, яке методологічно спрямовується нелінійним стилем мислення, 

що орієнтує на комплексність, використання «принципу кооперування», 

«рекурсивного планування», «принципу діалогіки», «багатомірного мислення», 

дотримання принципу дисциплінарного суверенітету в пізнанні екосистем; 

- вперше в методології сучасних екологічних досліджень застосовано 

принцип динамічної міждисциплінарності, що представлений в 

методологічному контексті еволюційної епістемології як наявність 

перманентної зміни теоретичних моделей шляхом емпіричної реалізації 

попередніх теоретичних ідей; 

- показано, що принцип динамізму як методологічна настанова учасників 

комплексного міждисциплінарного дослідження, передбачає застосування 

екологічної раціональності, котра долає «методологічний примус» 

інституціоналізованої науки діалогічним формуванням дослідницького проекту. 

- обґрунтовано, що проектний рівень організації досліджень передбачає 

критичне ставлення до опису міждисциплінарної комунікації у формі концепції 

«ідеальної комунікативної спільноти», оскільки він спирається на визнання 

дисциплінарного суверенітету, кооперування та діалогіки; 

- набули додаткового обґрунтування «принцип кооперування» та 

«рекурсивне планування» як форми динамічності міждисциплінарних зв’язків, 

які атрибутивно реалізують методологічні особливості сучасних екологічних 

досліджень. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів 

розкривається через новизну отриманих результатів, які дозволяють 

застосувати методологію динамічної міждисциплінарності у вигляді понять 

«міждисциплінарні зв’язки», «принцип динамізму» при аналізі методологічних 

проблем організації складного багатовимірного екологічного дослідження. 

Практичне значення висновків, одержаних у процесі дисертаційного 
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дослідження обумовлюється перспективами застосування його результатів як у 

філософських дослідженнях концепту міждисциплінарних зв’язків, «принципу 

динамізму» та пов’язаних з ними феноменів, так і в створенні відповідних 

навчальних програм. Матеріали дослідження можуть бути використані при 

розробці нормативних курсів з філософії науки, основ екології, прикладної 

етики та для розробки спецкурсів пов’язаних із філософією та методологією 

науки, а також з епістемологією. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науково-

аналітичною роботою автора. Висновки і положення, що мають наукову 

новизну і виносяться на захист, зроблені автором самостійно на основі 

результатів, отриманих автором особисто у процесі дослідження. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертаційного дослідження були оприлюднені та обговорювались під час 

участі у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях: «Україна в 

системі сучасних цивілізацій: трансформація держави та громадянського 

суспільства» (м. Одеса, 2008), «Дні науки філософського факультету» (м. Київ, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015),  70, 71 та 72 «Науково-практична 

конференція» у Київському національному університеті будівництва і 

архітектури (м. Київ, 2009, 2010, 2011), «Філософські виміри сучасної 

соціальної реальності» (м. Донецьк, 2011), «Философия и жизнь» (м. Санкт-

Петербург, 2011), «XIII Харківські студентські філософські читання»( м. Харків, 

2011), «Сучасні наукові дослідження представників суспільних наук – прогрес 

майбутнього» (м. Львів, 2013), «Людина, культура, техніка в новому 

тисячолітті» (м. Харків, 2013), «Науковий діалог «Схід-Захід» (м. Кам’янець-

Подільський, 2013, 2014), а також «Ломоносов-2014» (м. Москва, 2014). 

Публікації. За матеріалами дисертаційного дослідження опубліковано 23 

наукових публікації: 4 статті у наукових фахових виданнях України, одна з 

яких внесена до міжнародних наукометричних баз, 1 стаття в іноземному 

фаховому науковому виданні та матеріали 18 доповідей на наукових 

конференціях. 
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Структура та обсяг роботи обумовлені логікою дослідження, яку 

визначили поставлені мета та завдання. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів (9 підрозділів), висновків та списку використаних джерел. Загальний 

обсяг дисертації становить 204 сторінок, з них 182 сторінок основного тексту. 

Список використаних джерел подано на 22 сторінках, нараховує 255 

найменувань. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ СТУДІЙ 

У цьому розділі теоретичні та концептуальні основи дослідження 

екологічних студій визначаються на підґрунті специфікуючих екологію 

характеристик. 

До цих характеристик у дисертації віднесено наступні:  

- екологія усвідомлюється як така наука, в якій використовуються 

здобутки різних наук (наприклад, починаючи з Е. Геккеля, як використання 

біології та економіки); 

- складність об’єкта (вже у перших визначеннях екології передбачається 

дослідження нерозривного зв’язку організму з середовищем); 

- емпіричний рівень досліджень реалізується у формі моніторингу, 

оскільки враховується не тільки складність, а й мінливість об’єкта; 

- виникаючи як природнича наука, екологія завжди застосовувала ідею 

єдності суб’єкта і об’єкта дослідження; 

- екологізації свідомості. 

Зокрема, обґрунтовується, що еволюційна епістемологія Д. Кемпбелла, яка 

у дослідженнях методології та методики наукових студій, проблем планування 

експериментів, моделей експериментальних та прикладних досліджень, 

валідності одержаних даних, надійності та достовірності наукових висновків та 

рекомендацій, дозволила обґрунтувати методологічну ідею змінюваності 

настанов моделей експериментів залежно від результатів попередніх 

експериментів, яка виявляє свою когерентність зі специфікуючими екологію 

характеристиками. 

Екологічні ідеї взаємопов’язані з моральними, соціальними, політичними 

обставинами, дозволяють ставитися до екологічних проблем не лише як до 

проблем природничо-наукового характеру, а й як основи переорієнтації на 

гуманітарні аспекти. 

Очевидним стає те, що осягнення загальних законів світу, виходячи з 

екологічного аспекту, виявляє недостатній рівень уваги дослідницьких акцентів 
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на проблемі людини. 

Розглядаючи еволюцію екологічних досліджень в контексті усвідомлення 

кризи традиційних підходів, увага приділяється тому, що сьогодні екологічні 

ідеї тісно переплітаються з моральними, соціальними, політичними, і дають 

змогу трактувати екологічні проблеми не лише як проблеми природничо-

наукового характеру (як це було традиційно), а й в їх переорієнтації на 

гуманітарні аспекти, проте методологічна переорієнтація наукового пізнання 

ще залишається незавершеною. Стає очевидним, що розуміння сучасного стану 

розвитку суспільства під впливом поширення екологізації, призводить до 

недостатньої зосередженості дослідницьких інтересів лише на проблемі 

людини. Іманентним такому розумінню є і знання про навколишній світ. На 

разі, значної актуальності набуває розгляд людини як персони з її 

особливостями, як такої, що пов’язана з реальним життєвим контекстом в який 

вона включена. При цьому, природа мусить розглядатися як повноправний 

суверен взаємовідносин із суспільством, де під сувереном розуміється 

«сукупність панівних прав» (іншими словами, людина не може позбавити 

природу здатності впливати на людське існування). 

Гострота кризи традиційних підходів в екологічних дослідженнях 

найбільш очевидною стає у критиці історицистських методологічних настанов, 

які сформували методологічний стереотип підкорення дійсності всевладності 

історичної закономірності. Критика історицизму виявляє, що спроба звести 

наукове відкриття до окремого обраного, постійно діючого чинника, 

методологічно приховує неусвідомлене бажання прогнозувати результат 

дослідження до акту здійснення самого дослідження. Однак, на думку К. 

Поппера, науковець чи обчислювальна машина, користуючись науковими 

методами, не може передбачити свої майбутні результати. Цього можна досягти 

тільки після самої події, коли вже запізно передбачувати [101]. 

Як наслідок, історицистська методологічна настанова визначає обрання 

методів, які препарують, а не досліджують реальність, перетворюючи її з 

об’єкта на зручний, пластичний, передбачуваний предмет. 
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Експлікація феномена методологічна ситуація визначає усвідомлення 

неможливості активно діяти в умовах усвідомлення власної спроможності 

застосування двох і більше методів вирішення однієї і тієї самої задачі. Іншими 

словами, для започаткування дії з передбачуваними наслідками, спочатку 

доводиться здійснювати аналіз, порівняння, удосконалення, вибір методу з 

множини можливих. 

Визнаючи, що існування сучасної людини характеризується здатністю 

діяти, передбачаючи наслідки власної діяльності, в умовах набуття 

спроможності успішно вирішувати певну задачу різними методами, не можна 

визнавати адекватною концепцію одномірної людини. Тим самим, в межах 

екологічних студій починає застосовуватися методологічна ідея багатомірної 

людини як носія множини різних методів вирішення однієї і тієї самої задачі, 

що потребує зосередження уваги дослідника на методі. 

Поняття «методологічна ситуація» вказує на наявність дослідника, який 

долає історицистську настанову здатністю давати відповіді про властивості 

дійсності унаслідок факту застосування різних методів. Всевладність 

історичної закономірності починає замінюватися методологічною 

раціональністю (метод фактом своєї реалізації дає відповіді на питання ‒ із 

якими властивостями реальності ми маємо справу?). 

 

1.1. Еволюція екологічних досліджень в контексті усвідомлення кризи 

традиційних підходів 

Динамізм сучасних природних та соціальних процесів спонукає до 

рефлексії над феноменами людської цивілізації та культури, наукової картини 

світу і того, яке місце в ній займає людина. Серед чинників, котрі значною 

мірою детермінують цей процес, пальму першості займає невпинно 

прогресуюче погіршення екологічної ситуації у світі. Саме це активно 

стимулює розвиток екологічних досліджень, а отримані в цій сфері результати 

за своєю світоглядною та методологічною значущістю набувають 

загальнонаукового статусу й істотним чином впливають на формування 
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когнітивних стратегій не тільки у природознавстві, а й у дисциплінах 

соціогуманітарного спрямування. Такий процес і одержав назву «екологізації» 

сучасного наукового пізнання [60, с. 24-25]. 

Як вважає М. М. Кисельов, сучасна наука – неосяжне поле стрімких 

грандіозних досягнень. ЇЇ революційні успіхи мають довготермінові соціальні, 

економічні, правові, етичні й навіть політичні наслідки. Індустрія наукомістких 

технологій, спричинена фундаментальною наукою, в найближчі десятиріччя 

займе домінуюче положення й визначатиме обличчя  планетарної цивілізації – 

«цивілізації знань». Але досягнення цієї індустрії можуть бути використані не 

тільки на благо, а й на зло людині, і це зло може набрати такого масштабу, 

перед яким тьмяніють навіть жахи термоядерної війни [77, с. 22]. 

Отже, розвиток науки в жодній із попередніх епох не відігравав такої 

вирішальної ролі у поступі людської цивілізації на відміну від нинішньої. На 

ранніх етапах розвитку історії людства, кожен індивід був безпосереднім 

учасником в екологічних процесах, подібно до інших представників тваринного 

світу. Із плином часу, розвиваючись, людина елімінувалася із довкілля в сенсі 

носія екологічних процесів і стала у відношенні до них  суб’єктом. В. І. 

Вернадський щодо цієї ідеї зазначив: «В останнє тисячоліття спостерігається 

інтенсивне зростання впливу одного виду живої речовини – цивілізованої 

людини – на зміни біосфери» [28, с. 24]. Тепер проблеми, які одержали назву 

екологічних, виникаютчи у процесі обміну речовиною, інформацією та 

енергією між навколишнім середовищем і людиною, стали домінувати в 

сучасній цивілізації, оскільки тепер вже йдеться про антагоністичне 

відношення між суб’єктом та об’єктом. На разі саме результати екологічних 

досліджень за своєю світоглядною та методологічною значущістю набувають 

загальнонаукового статусу й істотним чином впливають на формування 

когнітивних стратегем не лише природознавства, а й дисциплін соціально-

гуманітарного комплексу [28, с. 25]. Тому для сучасної науки важливим є 

осмислення того, на яких засадах буде відбуватися подальше становлення 

методологічних стандартів наукового знання і яку роль у цьому процесі буде 
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відігравати екологічний чинник. Потрібно враховувати, що природу в сенсі 

екологічної дійсності, необхідно розглядати як повноправного суб’єкта 

взаємовідносин із суспільством. 

Як відомо, зародження екології як самостійної наукової дисципліни 

пов’язують з іменами двох відомих дослідників-природознавців – Ернестом 

Геккелем та Чарльзом Дарвіном. Для розвитку нової науки заслуга англійського 

науковця полягає у концептуальному оформленні екологічних знань та 

обґрунтуванні її  дослідницької спрямованості. За німецьким вченим визнається 

введення терміну «екологія» в науковий обіг. Саме у своєму дослідженні 

«Всезагальна морфологія організмів» він уперше в 1866 році використав цей 

термін,  а також розкрив його зміст та окреслив теоретичні завдання екології як 

наукового напрямку. 

Е. Геккель даючи визначення екології охарактеризував її як науку, котра 

вивчає загальні відносини тварин до неорганічного і до органічного середовища, 

їх дружні та ворожі відносини з іншими рослинами і тваринами, які існують у 

вигляді прямих чи опосередкованих контактів, або інакше кажучи, всю ту 

множину складних відносин і взаємодій, які Ч. Дарвін охарактеризував як 

боротьбу за існування. Обʼєктом екології виступають взаємозв’язки живого 

організму з оточуючим середовищем. 

Але для нашого дослідження більш вагомим є те, що після того як Е. 

Геккелем було це визначення об’єкту екології розпочався жвавий розвиток 

екологічних знань теоретичного і прикладного характеру. Багато спроб було 

здійснено для того, щоб дати найбільш точне визначення екології, як науковому 

напрямку. Велика кількість дослідників, схиляється до думки про те, що 

екологія є універсальною наука, котра досліджує функціонування біологічних 

організмів, їх зовнішні аспекти (Ч. Елтон, П. Дювиньо, М. Танг, С. Шварц). Це 

визначення дещо обмежило проблемне поле екології, тому для повного 

визначення її об’єкту було введено поняття «біогеоценоз»: сукупність 

однорідних природних явищ на певному просторі земної поверхні, які мають 

власну структуру і специфіку взаємодії елементів, у вигляді певного типу 
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обміну речовиною та енергією. Ці явища знаходяться у взаємозв’язку для якого 

характерним є стан внутрішньої суперечності, постійного руху, розвитку між 

собою та з іншими явищами природи. 

У сучасному науковому дискурсі термін «біогеоценоз» дедалі більше 

витісняється поняттям «екосистема», котре у 1935 р. було введене англійським 

екологом А. Тенслі. Воно означає комплекс організмів, об’єднаних 

взаємозумовленими біологічними зв’язками, та елементами їх абіотичного 

середовища. 

На думку відомого еколога Ю. Одума, екологія, що сформувалась у 1890 

році і набула свого розквіту в 60-ті роки ХХ сторіччя, змінила структуру, 

ускладнилась і диференціювалась на основі інтеграції наукового знання. У 

порівнянні з іншими природничими науками, розвиток екології виявився у 

визначенні специфіки об’єкта і його структури а також одночасному 

формуванні системи методів аналізу екосистем. Формувалися описові, 

аналітичні та  класифікаційні напрямки пізнання [95, с. 14]. 

Вже на початок ХХ сторіччя – була помітна тенденція в якій було видно, 

що екологія почала набувати рис точної науки, за рахунок математичних 

методів, на засадах популяційного мислення. Це мислення було започатковане 

ще Ч. Дарвіном та працями А. Кегле, що були орієнтовані на вивчення 

фізичних параметрів людини, їх природної мінливості, а також традицій 

англійської школи біометрії (Ф. Гальтон, К. Пірсон). З часом, сформувалась 

математична екологія, котра послуговуючись статистичними методами, 

розглядає проблеми боротьби за існування, природного добору та взаємини в 

середині екосистем (А. Лотка, С. Сєвєрцев). Проблему саморегуляції 

ієрархічної спільноти біосистем проаналізував у 1961 році І. Шмальгаузен. 

Синтез екологічного та еволюційного напрямку в біології здійснили Ч. Елтон та 

С. Сєвєрцев. Таким чином, середина ХХ ст. це період формування розуміння 

екології як самостійної, прогресивної галузі біології. 

Якщо ж говорити про структуру сучасного екологічного наукового знання, 

то можна констатувати, що вона являє собою комплекс взаємопов’язаних 



 16 

наукових дисциплін та галузей знання, напрямів, практик та проектів, 

диференціація яких визначається окремими методологічними та іншими 

чинниками. Звичайно, що міждисциплінарний характер екологічних досліджень, 

розвиток теорії та методології в межах екологічного знання, призводить до 

ускладнення структури останнього. «Спеціалізація та інтеграція екологічних 

напрямків, посилення ролі статистичних методів, синтез історичного та 

структурно-функціонального підходів визначають досить складну 

гносеологічну ситуацію, що склалась в екологічному дослідженні» [59, с. 47]. 

Подібна ситуація підвищує імовірність структурних перебудов екології як 

галузі наукового знання. 

З позиції Ю. Одума, екологія дедалі більше стає дисципліною, в якій  

пов’язуються у цілісну структуру різні науки – природничі та гуманітарні. 

Маючи своє коріння в біологічних науках та зберігаючи його, вона вже не може 

бути цілком віднесеною до цих наук. Екологія є точною наукою настільки, 

наскільки вона використовує приклади, методи та концепції фізики хімії, 

математики, та інших наук, що є природничими. Проте, в той же час вона є 

гуманітарною наукою, оскільки на саму структуру та функції екосистем 

великою мірою чинить вплив людська поведінка. Як наука що є природничою і 

яка будучи інтегрованою сама інтегрує, екологія цілком успішно може бути 

імплементована у практичний вимір людської діяльності, бо для ситуацій, які 

формуються в реальному світі, майже завжди властивими є два аспекти: 

природничий та соціальний [95, с. 9]. 

Відомо, що в процесі зростання впливу людини і техніки, тиску цього 

розвитку на довкілля, очевидною стала недостатність суто біологічного підходу, 

що обмежується дослідженнями лише взаємовідношень «організм – 

середовище». На сучасному етапі межі екології як науки розширені до 

взаємовідношень «людина – природа». А співвідношення «людина – природа» є 

співзвучним з більш широким відношенням «людина – світ», яке і є наразі 

об’єктом філософсько-теоретичного аналізу. Таким чином, ми вважаємо, що 

сучасна екологія та філософія стикаються через притаманну їм власну 
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проблематику. Тому, нині спектр наукових галузей знання та дисциплін, котрі 

залучені у дослідження екологічної проблематики, доповнився включенням в 

себе як природничих так і соціогуманітарних дисциплін. 

Стає зрозумілим той факт, що еволюція людини як біологічного виду, 

відбувалася не лише завдяки зміні середовища й пристосуванню людини до цих 

змін, але й завдяки перетворюючій діяльності, що була спрямована на 

середовище, самою людиною в процесі матеріального виробництва та 

пристосування оточення до її потреб. У відношенні «людина – природа» саме 

перша є майже завжди активною учасницею цього відношення. 

Екологічний моніторинг визнається галуззю екологічної науки та природо-

охоронної діяльності, сутністю якої є динамізм та міждисциплінарність як 

атрибути специфічного споглядання та аналізу довкілля з метою раціонального 

контролю впливу людини на природу або, іншими словами, сутність 

екологічного моніторингу полягає у відстежуванні змін довкілля та 

прогнозуванні його розвитку на основі оцінювання його фактичного стану [65, 

с. 8]. 

Із літератури екологічного змісту [17], [91], [93], [153] можна побачити, що 

динамізм є невід’ємною характеристикою такого пізнання. Важливим є 

міркування про те, що інформація щодо стану довкілля необхідна у 

повсякненному житті людей, будь-якої їх діяльності. Особливо цінною вона є 

під час таких динамічно змінюваних подій та надзвичайних ситуацій, коли 

доводиться оперативно приймати необхідні, часто нестандартні рішення. 

Проте, можна виявити певну складність в осмисленні ролі 

міждисциплінарних динамічних моніторингових досліджень. Вона полягає у 

зловживанні ідеєю «єдиної науки», яка уособлюється в міркуванні, що «Не 

варто недооцінювати і обмін результатами роботи. Хоча групи вирішують різні 

задачі, не можна забувати, що екологія – єдина наука. Безпосередній обмін 

екологічною інформацією, обговорення методологічних питань є дуже 

корисним, оскільки підвищує загальний професійний рівень учасників 

зустрічей, розширює їх світогляд» [153, с. 111]. 
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 Вищенаведене міркування, на нашу думку, є сутнісними для розвитку 

екологічного знання, адже дозволяє звернути увагу на необхідність 

рефлексивної взаємодії між дослідниками комплексних екологічних проблем. І, 

враховуючи це, необхідними, на нашу думку, є формулювання того, що ми 

вважаємо феноменом, який відображує результат недостатності аналізу 

екологічних проблем та потребу у рефлексивно-динамічній взаємодій між 

дослідниками комплексних екологічних проблем. Мова йде про неефективнісь 

екологічних студій під яким ми розуміємо екологістичний спосіб ставлення до 

екологічних проблем, тобто, їх вивчення та аналіз з позиції конкретних 

випадків, що турбують екологістів. В той час як «динамічна 

міждисциплінарність» дозволяє нам вести мову про всебічний аналіз проблем, 

де складниками такого аналізу є сукупність різних дисциплінарних позицій, що 

є гармонійно взаємоузгодженими на методологічному рівні у розумінні 

комплексних екологічних проблем та моделей подальшого розвитку об’єкта, 

що досліджується на підставі наявних спільно здобутих результатів. 

Звідси видно, що можна вести мову про міждисциплінарність, зокрема, її 

наявність презентується на прикладі того, що екологічний моніторинг «…як 

галузь екологічної науки, ґрунтується на загальних екологічних законах і 

взаємодіє з природничими, географічними і технічними науками» [91, с. 8]. 

На думку російських дослідників, що займаються проблемами 

екологічного моніторингу: (Е. В. Вениціанов, В. Н. Виниченко, Т. В. Гусева, С. 

Д. Дайман, Е. А. Заіка, Я. П. Молчанова, В. А. Сурнін, М. В. Хотулева) [153],  

говорячи про функціонування мережі громадського екологічного моніторингу 

міжрегіонального (міжнародного рівня), необхідно враховувати такі основні 

принципи: 1. Єдність цілей; 2. Спільну методологію; 3. Робота над спільними 

програмами та проектами; 4. «Децентралізована взаємодія»; 5. Здатність до 

саморозвитку [153]. 

На прикладі таких досліджень, як екологічний моніторинг, можна 

пересвідчитись у необхідності фіксації та опанування у використанні 

міждисциплінарності екологічних досліджень атрибутом якої є динамізм 
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знання. 

Враховуючи велику складність екологічних проблем, необхідною умовою 

їх розгляду, має бути міждисциплінарний підхід, що виправдовує позицію 

вітчизняної дослідниці Т. В. Гардашук, котра запроваджує міркування про 

врахування можливостей різних наук: «Отже, можемо дійти висновку, що 

розв’язання сучасної екологічної проблематики, оптимізації й гармонізації 

взаємин людини та природи, суспільства і довкілля, подолання екологічної й 

гуманітарної криз можливе лише завдяки об’єднанню різноманітних зусиль і 

підходів, визначення подальшої стратегії розвитку людства, а не абсолютизації 

одних підходів та ігнорування інших» [33, с. 8]. 

Іншими словами, можна сказати про те, що на відміну від дисциплінарно 

локального пошуку шляхів гармонізації в системі «людина – природа», тепер 

актуалізується інше завдання, а саме: пошук та встановлення раціональної 

комунікації дослідників комплексних екологічних проблем. Такий підхід до 

розгляду екологічних проблем вимагає вести мову у екологічно-раціональних 

категоріях, оскільки представники різних наук мають розуміти один одного. 

Спираючись на дані вітчизняних дослідників проблем екології та 

екологічних питань (Т. В. Гардашук, В. А. Водопьянов, Н. П. Депенчук, В. 

Деркач, А. М. Єрмоленко, М. М. Кисельов, В. С. Крисаченко, Л. І. Сидоренко, 

М. М. Хилько та ін.), варто виокремити узагальнюючу щодо наявних 

досліджень точку зору, яка презентує позицію, що передує, на нашу думку,  

появі екологічної раціональності, як підходу, котрий відображає необхідність 

появи міждисциплінарного взаєморозуміння та раціонального ставлення до 

складних комплексних екологічних проблем, оскільки відомо, що якщо 

говорити про виклики сучасної цивілізації, то чільне місце серед них, 

безумовно, посідають екологічні. 

У свою чергу, поняття «динамічної міждисциплінарності», змістовно 

демонструє ідею комунікативного поєднання науковців різних галузей із 

власним відмінним методологічним апаратом, спільною проблемою, що 

створює специфічне комунікативне поле, в якому відбувається взаємний 
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пізнавальний рух думок, знань, методів, а також перевірка гіпотез та розуміння 

нових граней проблеми із встановленням подальших планів щодо майбутньої 

реалізації спільного дослідницького досвіду. 

Позицією, що є протилежною до означеної вище, якій властивий динамізм, 

є  концепція історицизму. У дисертації, під історицизмом (на підставі концепції 

К. Поппера, М. Фуко та ін.), розуміється спосіб філософування, який визнає 

наявне знання прийнятним аргументом для здійснення певної практики. 

Функція такого філософування полягає у формулюванні бінарних опозицій. 

Одним із варіантів історицизму, на нашу думку, можна вважати 

геоіженерію, як вона визначена науковцями з питань змін клімату, в межах 

звітів Національної дослідницької ради США. Мова йде про цілеспрямовану 

зміну клімату, що представляє собою технічне рішення соціальної проблеми. 

Мета – запобігання погіршенню кліматичної ситуації через надмірне 

проникнення сонячного випромінення на поверхню Землі. Історицизм 

долається демонтуванням, реконструкцією, яка має бути динамічним 

елементом конструювання. Детальніше про це ми будемо говорити у підрозділі 

1.2. 

Як відомо, на сьогоднішній день існує велика кількість різноманітних 

проблем у науці, які можна описати спільною характеристикою – 

методологічною обмеженістю та відсутністю міждисциплінарного рівня 

емпіричних досліджень в тому смислі, в якому один із засновників еволюційної 

епістемології – Д. Кемпбелл, говорить про необхідність органічного поєднання 

кількісного та якісного методів проведення експерименту для необхідності 

досягнення бажаного результату. Тут він має на увазі ситуацію в якій дослідник 

має володіти складним умінням поєднувати математичну точність висновку та 

адекватним уявленням про сутнісні характеристики динамічного об’єкта, що 

вивчається. 

Проте, варто зауважити на тому, що Д. Кемпбелл обговорює можливості та 

проблеми надійності вимірювальних процедур щодо динамічності об’єкта і 

того, що може забезпечувати валідність наукового висновку, здебільшого в 
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соціальних науках. З іншого боку, можна погодитися з позицією У. Бека, що 

презентована в його праці «Суспільство ризику. На шляху до іншого модерну». 

На його думку, серед множини глобальних ризиків, які виникають поряд із 

продукуванням та розподілом благ, одним з головних та найбільш наочних є 

екологічний. Його стурбована наукова та суспільна позиція щодо проблем 

навколишнього середовища зосереджується на тому, що: «Ці проблеми 

розглядаються головним чином в плані природи і техніки, економіки і 

медицини. Дивовижним при цьому є те, що руйнівне індустріальне 

навантаження на довкілля та його багатоманітні впливи на здоров’я та життя 

людей у високорозвинених суспільствах супроводжується зникненням 

суспільної думки» [12, с. 29]. Відповідно, така ситуація не є 

екзистенціалізованою. Іншими словами, при наданні громадськості даних щодо 

невтішного екологічного стану довкілля та спробах робити висновки, що 

стосуються життя людей, виявляється неспроможність наявного способу їх 

осмислення, з одного боку, а з іншого – люди та масштаби загрози, яка над 

ними нависла, елімінуються з подальшим веденням мови лише про шкідливі 

речовини та їх розподіл і вплив на регіон. 

З вищезазначеного випливає те, що суб’єкт елімінує себе із екологічної 

ситуації, що має біологічний та соціальний вимір. Внаслідок цього втрачається 

відчуття відповідальності за дії щодо довкілля. 

Таке трактування екологічних проблем є, на нашу думку, 

антиреалістичним у тому смислі, що яким би радикальним або незначним не 

був вплив природи на людську свідомість та її матеріальне втілення, ми завжди 

перебуватимемо в ситуації онтології, як такої категорії, що включає в себе 

екологію, особливо нині. Тому, увагу потрібно звертати на можливість 

раціонального пристосування до оточуючої мінливості в умовах встановлення 

контрольованої наукою та культурою стабільності у розумінні речей, подій і 

явищ. 

У свою чергу, в межах еволюційної епістемології, на основі ідеї 

рефлексуючого суб’єкта, обґрунтовується метод, який можна назвати 
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динамічним дослідженням. Таке дослідження відбувається у вигляді 

проведення, експериментальних студій, спираючись на теоретично 

обґрунтовані гіпотези результати яких розглядаються як умови для внесення 

необхідних змін в базову гіпотезу, з наступною організацією емпіричного 

дослідження на основі оновленої фактами гіпотези. 

Автор вказаного методу, американський вчений Д. Кемпбелл, розробляв та 

досліджував коло таких проблем: методологія та методика досліджень, 

проблеми планування експериментів, розробка моделей експериментальних та 

прикладних досліджень, достовірності та надійності наукових висновків та 

рекомендацій, валідності отриманих даних [73, с. 8]. У його роботі «Моделі 

експериментів у соціальній психології та прикладних дослідженнях» 

здебільшого розглядається питання про роль експерименту, 

експериментального методу у гуманітарних науках, зокрема в соціальній 

психології. А також те, яку роль можуть набувати різні дисципліни 

гуманітарного знання через відсутність чи наявність у арсеналі певної науки 

експериментального методу пізнання. В межах настанов критичного 

раціоналізму, ці дослідження актуалізують методологічний апарат 

рефлексуючого суб’єкта, який в умовах поширення постнекласичного ідеалу 

наукової раціональності, ми вважаємо, самоідентифікується 

екзистенціалізованим осмисленням кризовості екологічних студій. 

Вказаний підхід є цікавий тим, що дозволяє побачити функції та рамки 

ефективності методу, як схеми умов побудови теорії та перебігу експерименту, 

який здійснює рефлексуючий суб’єкт. 

Зважаючи на ту обставину, що об’єктом цього дисертаційного дослідження 

є сучасні екологічні дослідження в широкому розумінні, можемо визнати, що 

екологічна раціональність у зв’язку з науковою динамічністю сама потребує 

рефлексуючого суб’єкта та його більш глибокої інтеграції в науку. Його 

впровадження є можливим завдяки екологічно-раціональній настанові, що 

передбачає осмислене відношення до екологічних проблем з метою їх усунення. 

А це можливо, у свою чергу, шляхом залучення до реалізації дослідницько-
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екологічних міждисциплінарних програм експериментального методу, як 

валідного для різних науковців. Важливість експерименту в екологічних 

дослідженнях є очевидною з позиції, що презентована коеволюційним підходом. 

З методологічної точки зору важливо, що динамічне дослідження 

актуалізує проблему якості наукового знання, питання переваг та недоліків 

кількісного та якісного знання. Чи забезпечує суворе дотримання кількісних 

методів валідність висновків, чи їх забезпечує те, що знаходиться поза межами 

надійності вимірювальних процедур? Розгляд цієї проблеми Д. Кемпбелл 

називає «дескриптивною епістемологією» маючи бажання підкреслити те, що 

аналіз, який він пропонує, є філософським осмисленням реальної дослідницької 

практики, що здійснюється самим дослідником [73, с. 10]. 

У ситуації усвідомленого Д. Кемпбеллом диссенсусу між прибічникам 

кількісного та якісного знання у науці, він пропонує висновок, котрий полягає у 

тому, що головним не є перевага одного методу над іншим, а в тому щоб вони 

поєднувалися. На нашу думку, таке міркування Кемпбелла можна 

екстраполювати в предметне поле моніторингового екологічного пізнання, де 

вагоме значення має експеримент та експериментальна практика, що 

здебільшого означає проведення моніторингу довкілля в межах узгодженості та 

налагодженої співпраці між різними дослідниками як представниками різних 

дисциплін та їх неупередженим ставленням до дійсності презентованої 

емпірією. 

У межах підходу еволюційної епістемології можна охарактеризувати роль 

зв’язків між представниками різних наук для вирішення спільних екологічних 

проблем у вигляді неупередженого ставлення через призму професійного 

досвіду науковця щодо об’єкта вивчення. Іншими словами, специфіка науки 

вимагає того, щоб дослідники оволоділи складним мистецтвом поєднання 

математичної точності висновку та адекватного уявлення про сутнісні 

характеристики об’єкта що вивчається [73]. 

У нашому ж випадку, таке тлумачення розкриває сутність динамічної 

міждисциплінарності в смисловому полі екологічних проблем. Цей феномен, 



 24 

постає у вигляді специфічного відношення між науковцем із певної, 

дисциплінарно визначеної галузі знання та проблемою (чи спектром проблем), 

яка об’єднує розрізнену множину представників інших дисциплінарних 

напрямків, галузей знання. Таке об’єднання переслідує мету, що може бути 

сформульована так: усунення, розв’язання та вирішення проблеми, яка є 

невирішуваною в межах однієї науки, демонструє необхідність безперервного 

динамічного врахування результатів досягнення представників інших 

дисциплін у роботі щодо спільної проблеми, яка потребує постійної актуалізації 

множини іноді несумірних підходів, моделей, методів (біологів, хіміків, фізиків, 

філософів, економістів, тощо.) 

Вищенаведене передбачає виключно раціональне, свідоме ставлення будь-

якого науковця з конкретної галузі знання, який усвідомлює власну 

методологічну обмеженість щодо вирішення складних комплексів екологічних 

проблем, до іншого науковця, який презентує іншу галузь знання з 

притаманними їй методами та засобами вирішення проблем. Проте, така 

розрізненість комплексного об’єднання передбачає можливість консенсусу в 

межах виявленого інтересу щодо спільної проблеми, який інваріантно 

презентується фактами. 

З аналізу відносно сучасних (2010 р.) підручників з екології, можна 

переконатися, що вони мають здебільшого утилітарну орієнтацію, а отже, суто 

практичний погляд на екологічні проблеми. Навряд чи, утилітаристськи, можна 

говорити про наявність у вигляді зафіксованого у формі нових знань, 

комплексного плану заходів. Поки що можна говорити про неефективність 

наявних підходів до вирішення комплексу екологічних проблем і зарано 

констатувати очевидність корисності просвітницько-етичної місії екологічно 

спрямованих дисциплін. 

Вадою утилітарно-практичного бачення екології є замкненість 

обговорення та розгляду питань на буденному рівні і спектру екологічних 

проблем на їх локальності та встановленні акценту на економічній доцільності, 

корисності діяльності, що до неї входить та нею вимірюється. Іншими словами, 
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складність міждисциплінарного комплексу екологічних проблем прагнуть 

подолати шляхом відмови від наукового рівня їх опрацювання. 

Зважаючи на це, варто означити, наукові засади діяльності науковців, що 

мають бути засвоєні суспільством у цілому, повинні відійти від міркування про 

те, що вчений має успішно уособлювати в собі знання та методи із різних 

дисциплін, а також того, що екологічний менеджмент та екологічний аудит 

здатні вберегти природні ресурси та вплинути на їх раціональне використання. 

Натомість, можемо визнати як бажаний та необхідний процес органічного 

включення, у попередньо створену ієрархію, екологічної раціональності як 

цілісного принципу орієнтування та розуміння екологічних проблем у їх 

глобальному сенсі вже наявних поглядів. Таким чином, вищеназвані напрямки 

знань у вигляді дисциплін та освітніх програм, можуть слугувати 

компонентами в системі екологічного знання, що створена з позиції 

міждисциплінарної екологічної раціональності і передбачає динамізм 

міждисциплінарних взаємовпливів. 

Іншими словами, можна сказати про те, що саме існування 

міждисциплінарного екологічного моніторингу, як галузі екологічного пізнання, 

засвідчує на онтологічному рівні ідею відсутності єдиного методу вирішення 

екологічних проблем, а також необхідність залучення різних галузей знання до 

такої наукової комунікації та співпраці, яка формуватиме динамічність 

досліджень у ситуації перманентних змін що з необхідністю вимагають 

включення результатів дослідницької діяльності до подальших розбудов цієї 

дослідницької діяльності та прийняття рішень як наслідку міждисциплінарної 

комунікації, в умовах усвідомлення неможливості передбачити наслідки без 

апріорного формування міждисциплінарних прогностичних моделей. Основою 

методології розуміння вказаної дослідницької діяльності може бути визнана так 

звана динамічна міждисциплінарність. 

Екологія другої половини ХХ сторіччя має справу з об’єктом, динаміка 

якого має не тільки стихійно-природний характер, але й значною мірою, 

детермінований діяльністю людини в природі. Екологічні глобальні зміни, 
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біосферні катаклізми, загроза глобальної екологічної катастрофи – хоча всі 

разом і кожна зокрема несуть загрозу перш за все подальшому існуванню 

людини як біологічному виду – виникають і еволюціонують у процесі свідомої 

людської діяльності в природі, провокуються засобами й способами 

природокористування, які є засадничими для сучасного домінантного способу 

життя [34, с. 58-59]. 

Слід зазначити, що інтеграційні процеси – найхарактерніша ознака 

сучасного наукового розвитку. До однієї з особливостей періоду науково-

технічної революції можна віднести суттєве посилення інтегративних процесів 

у науці. За останні десятиліття відбулося істотне зрушення інтеграції на 

передній план технологічного розвитку в цілому, що принаймні зробило не 

менш помітним диференціацію в науці. У контекті інноваційних технологічних 

зрушень, з-поміж елементів наукового простору, інтеграція набула напротивагу 

тенденційному характерові, закономірність технологічного та наукового 

поступу. Інтегративні процеси у науці стали підґрунтям для появи таких 

дисциплін, що поєднали у собі раніше несумісні галузі знання, як то хімічна 

фізика, біохімія, біогеографія, космічна медицина тощо. Цьому процесові 

сприяє і те, що організація науки, будучи за своєю природою дисциплінарною, 

все тісніше конвертує, набуває міждисциплінарного, проблемно-орієнтованого 

характеру досліджень. 

Отже, екологія стає наукою, яка включає в себе реальні приклади 

відношення та взаємозвязку людини з довкіллям (як природним, так і 

техногенним) і дає практичну базу іншим наукам для формування теоретичних 

моделей бачення майбутнього та коригування теперішнього. Об’єкт її вивчення 

– область взаємного перетину предметів різних наук (наук про навколишній 

світ, наук про людину та суспільство). 

Тому, в цілому, інтеграційні процеси, що спостерігаються в сучасній науці 

можна поділити на три види синтезу знань. Інтеграційні тенденції, що 

відбуваються: усередині  дисциплін певної галузі; між дисциплінами однієї 

галузі та між іншими галузями знання, останні з яких є досить далекими одна 
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від одної. Для сьогодення актуальними стають міждисциплінарні та міжгалузеві 

види особливого роду взаємодії знань, оскільки слід враховувати, що, 

наприклад, синтез знань обмежений у своїх можливостях, тому, поява 

міжгалузевих досліджень пов’язується з сучасними проблемами, які виникають 

внаслідок вичерпання наявного предмета думки. Синтез між компетентними 

представниками двох різних галузей знання в принципі є малоймовірним, тому, 

мова має йти про інші зв’язки знань окрім синтезу: доповнення 

(доповняльність), формування у комплекс, конструкція, модельний звʼязок, 

структура, фракталізація, конвергентність, топологізація. 

Щодо останньої тези, слід зазначити, що саме філософія виступає основою 

виявлення та усвідомлення проблем ставлення людини до обєкта у науці, через 

свою здатність до рефлексії. Тому, вона й потрібна наукам. А особливо, при 

вирішенні глобальних проблем сучасності, серед яких чільне місце займає 

екологічна. Філософія, на думку В. Гьосле, не здатна обійти увагою долю 

людини, особливо тоді, коли людству й цілому світу загрожує реальний 

апокаліпсис. Філософія екологічної кризи має визначити місце цієї загрози в 

межах філософії історії людської культури [135, с. 6]. Іншими словами, 

філософія має визначити проблему, а не вирішити її. 

Важливим аспектом обґрунтування динамічності міждисциплінарних 

досліджень в галузі екології є екологічний моніторинг. 

Враховуючи те, що ми вважаємо запорукою ефективності дослідницької 

діяльності, емерджентні властивості її еволюційності, на нашу думку, 

необхідною умовою розгляду обґрунтування принципу динамізму, динамічного 

підходу до розуміння методологічних засад міждисциплінарних зв’язків у 

сучасній екології є розгляд галузевих моніторингових досліджень. Мова йтиме 

про екологічні моніторингові дослідження. 

Прикладом наступних може бути зміст деяких вітчизняних та зарубіжних 

видань і відкритих ресурсів із мережі Інтернет, що відображують дані світових 

моніторингових організацій. 

Наявна велика кількість вітчизняних та зарубіжних екологічно 
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спрямованих організацій, метою яких в загальному плані є екологічна політика, 

сприяння екологічній культурі в різних аспектах та різних формулюваннях 

цілей. Наприклад такі: Європейська агенція довкілля (англ. European 

Environment Agency (ЕЕА) [187], Інститут всесвітнього спостререження (англ. 

Worldwatch institute)  [254], Всесвітній фонд природи (англ. World Wide Fund for 

Nature) [255], Глобальний екологічний фонд (англ. Global Environment Facility, 

GEF) [197], Київський еколого-культурний центр, Міжнародний зелений хрест, 

Міжнародний союз охорони природи (International Union for Conservation of 

Nature, IUCN) [205], Національний екологічний центр України, Українська 

екологічна асоціація «Зелений світ», Українське товариство охорони природи 

та інші. 

Згідно з вітчизняною літературою, що присвячена екологічному 

моніторингу, наприклад, на думку В. М. Боголюбова, М. О. Клименка  під 

моніторингом розуміють – «систему повторних спостережень одного і більше 

компонентів довкілля у просторі і в часі з певними цілями і згідно з попередньо 

підготовленою програмою» [91, с. 6], що в свою чергу, було запропоноване як 

назва, згідно з концепцією SCOPE (з англ. – Наукового комітету з проблем 

навколишнього середовища). 

Низка питань, які повʼязані з сучасною екологічною  кризою окреслила 

окрему область проблем, осмислення яких вивело нас далеко за межі екології 

як природознавчої науки, тому виникає потреба філософсько-теоретичного 

осмислення людської діяльності в зовсім новому ракурсі – філософії екології. 

Саме тут здійснюється продуктивна спроба оцінити сучасну екологію як 

соціоприродничий напрямок, що повʼязаний з осмисленням місця людини в 

біосфері. Важливим є намагання філософії екології осмислити значущість 

морального ставлення до природи, до всього живого. Все це разом складає 

концептуальний і світоглядний аспект сучасної екології. Так, на думку деяких 

дослідників (В. Алексеєв, М. Рац) у сучасному природознавстві спостерігається 

своєрідна «криза світогляду», що спричинена сучасною екологічною ситуацією 

[2]. Тобто, як ми вже зазначали вище, відбулося вичерпання предмета думки 
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без рефлексії. Саме за таких умов проявляється світоглядна і методологічна 

обмеженість концептуальних положень екологічного бачення відношення 

«людина–природа», яка скеровується ідеєю проліферації знань, їх 

систематизації. Вище відмічене звернення до синтезу, як характеристики 

поєднання, злиття різних знань і є, на нашу думку, характерною ознакою 

наведеної вище «кризи світогляду». Тому, важливою ознакою сучасної 

філософії екології є суттєва «реконструкція» світоглядних орієнтирів сучасної 

людини. 

Є певні дисципліни, що мають синтетично-інтегративний характер, про 

який ми вже зазначали. До таких дисциплін можна зарахувати, зокрема,  

соціальну екологію, екологічну економіку (так-звану «зелену економіку», 

екологічну фізіологію і т. д.). Усі вони є очевидним проявом і наслідками 

процесу екологізації науки.  

Значущість та актуальність ідей зеленої економіки підтверджуються 

зокрема в міркуванні, що є спільним для авторів (С. М. Алексеева, И. А. 

Сосуновой, Д. А. Борискина) у їх роботі «Екологія, економіка, соціум: стан, 

тенеденції, перспективи» [2, с. 3] йдеться про те, що весь досвід розвитку 

взаємодії людини та природи свідчить про те, що нині ця проблема виступає в 

нерозривній єдності трьох своїх основних аспектів: – соціально-екологічного; – 

політичного; – економічного. 

Також, подібні ідеї на підтримку підходу зеленої економіки висловив А. 

Мол (A. Mol) у своїй роботі «Глобалізація та реформа довкілля: екологічна 

модернізація світової економіки» (Globalization and environmental reform: the 

ecological modernization of the global economy) [223, с. 100]. 

Соціальна екологія, наголошує М. Букчин, не прагне наділяти природу 

містичними властивостями, які підносять її над досягненнями людського 

розуму, чи розчинити соціальне у біологічному, як це роблять соціобіологи, 

пов’язуючи всі «дикі» риси цивілізації з нашою генетичною конституцією [58, с. 

174]. Він говорить не про біоцентризм або соціоцентризм своєї концепції, а про 

дві людські природи, в яких поєднується сама людина та її розум в контексті 
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природи, спробу подолання бінарності між природою та розумом, суб’єктом і 

об’єктом, тілом та розумом, природним і соціальним, що є властивими 

традиційній західній культурі. «Соціоекологія раціоналізує поняття природи, 

виходячи з екологічного бачення. Відповідно природа – це угруповання, які не 

є: конкурентами: ні «німими», ні «жорстокими», ні «вразливими», ні 

«запрограмованими», а є вільними від будь-яких антропоцентристських 

моральних нашарувань і штампів, але яким притаманні альтруїзм, кооперація, 

комплементарність форм живого, стале функціонування соціальних груп» [58, с. 

174]. У цьому відношенні, як сподівається М. Букчин, соціальна екологія має 

бути втіленням нового напрямку екологічного гуманізму. 

Якщо говорити про екологічну економіку, то її можна визначити як  

трансдисциплінарну галузь знання, котра досліджує соціальні, економічні, 

екологічні системи та взаємозв’язки між ними, а також умови, що забезпечують 

стійкий прогресивний стан і розвиток трьох вищевказаних систем. 

Об’єднуючим чинником тут є очевидне положення про те, що шкідливі викиди 

у навколишнє середовище є побічним наслідком майже будь-якої сучасної 

діяльності у галузі економіки. 

За визначенням академіка Ю. Туниці, предметом екологічної економіки є 

вивчення стратегій обраня способів виробництва матеріальних благ, які були б 

раціональними, в ситуації обмеженості природних ресурсів і  необмеженості 

потреб в їх одержанні та у динамічних умовах довкілля [123, с. 83]. У той же 

час, сконструйований предмет даної області знання, неодмінно нагадує про 

необхідність врахування факту конструювання, що передбачає наявність з-

поміж поєднаних у конструкцію елементів, різні за своєю предметом (за 

визначенням) компоненти, складники. Це засвідчує те, що треба враховувати 

диференційний характер поєднуваного, тобто постійну ймовірність виникнення 

непередбачуваного, як ознаки прояву поєднання розрізненого. Такому 

врахуванню властивий динамічний аспект, що іманентно передбачає 

змінюваність. 

Найусталеніший статус і досягнення, із суміжних дисциплін, набула 
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екологічна фізіологія. У її дослідженнях особлива увага надається вивченню 

механізмів адаптації організму людини, їх еволюційних та екологічних аспектів 

в умовах перманентно зростаючого впливу нею ж зміненого довкілля. А це 

набуває прогресуючої актуальності в сучасних екологічних реаліях. 

Екологізація науки є стимулюючим чинником і для подальшого розвитку 

власне самої екології. Спочатку вона обмежувалася розглядом окремих 

організмів з оточуючим їх природним середовищем та їх взаємовідносинами. З 

часом, поширеною стала позиція, що об’єктами вивчення  екології  стають 

екосистеми різного рівня. 

Одним із суттєвих зрушень на думку сучасних методологів науки (М. М. 

Кисельов, Ф. М. Канак) є пошук «нової раціональності», що зумовлена 

насамперед екологічними ідеями і яку пов’язують із поверненням до свідомого 

реального буття. Хоча, на їх думку, суттєвою перешкодою на шляху 

повернення є наявність розриву між природничою та гуманітарною складовими. 

Де, наприклад, релевантною до вище висловленої ідеї розриву, може бути 

думка про необмеженість бажань і обмеженість ресурсів. 

Екологічні ідеї тісно переплітаються з моральними, соціальними, 

політичними, і дають змогу трактувати екологічні проблеми не лише як 

проблеми природничо-наукового характеру (як це було традиційно), а й в їх 

переорієнтації на гуманітарні аспекти, проте методологічна переорієнтація 

наукового пізнання ще залишається незавершеною. 

Сьогодні виникає дилема: з одного боку – глобальні проблеми сучасності 

вимагають інтеграції як природничо-наукового, так і соціогуманітарного 

знання, а з іншого – досить відчутною стає тенденція залучення таких не 

властивих для класичної науки понять, як відповідальність, інтуїція, віра, 

довіра, що виступають «як специфічний прояв «поза раціонального» знання, 

ефективного засобу зняття протиріч між матеріальним та духовним, штучним 

та природним, біологічним та соціальним ... з метою поновлення втрачених 

відчуттів єдності людини та природи, набуття «неусвідомленої тотожності» (К. 

Юнг) з природним оточенням» [60, с. 37]. Тому повинна існувати універсальна 
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міра, яка стане гарантом єднання природничих і гуманітарних наук, для того, 

щоб нагальна  для нашого часу потреба єдності людини і природи стала 

реальністю. Як неодноразово наголошував М. Моісеєв: «сьогодні єдність 

природничих і гуманітарних наук – основа майбутнього. Це і є сучасний 

гуманізм» [90, с. 5]. Адже саме відсутність цього зв’язку, на нашу думку, 

привівши до відчуження людини від природи, створила ілюзію незалежності 

людини і своєрідний фантомний світ хибних цінностей, що обернулось 

науковою технізацією і вихолощенням живого духу науки та людини. Сучасний 

гуманізм являє собою загальні знання як про людину, так і природу, 

розглядаючи олюднену природу і укоріненість людини у природному світі. 

Хоча гуманізм в своїй основі вивчає підвалини людського буття, новий 

напрямок гуманізму, на противагу класичному, направляє людину до природи 

та до єдності людини природної та людини духовної. 

Як слушно зазначає М. Кисельов, екологізація наукового пізнання 

стимулює залучення до методології сучасної науки таких елементів змін [60, с. 

39-40]: 

- здійснення переходу від «людини мислячої» (Р. Декарт) до «людини 

існуючої». Врахування того факту, що людина є суб’єктом, котрий не тільки 

пізнає світ, а й живе в ньому; 

- ставлення під сумнів пріоритету кількісних та експериментальних 

методів у науковому дослідженні й дослідження цілого за його фрагментами; 

- подолання етичної і навіть політичної нейтральності наукового пізнання 

та врахування гуманістичних цінностей; 

- перехід від дисциплінарно визначеного до проблемно-орієнтованого 

способу постановки наукових проблем; 

- поширення ціннісних і моральних норм та принципів не тільки на 

людину, а й на природу; 

- для збереження відчуття своєї природної сутності, єдності з життям, 

шанобливим ставленням до нього в усіх його проявах, а також до прагнення 

більш глибокого розуміння природи, людина повинна розглядатись як суб’єкт 



 33 

взаємовідносин із суспільством; 

- запровадження легітимного статусу у співіснувані альтернативних теорій 

та рівноправності різних форм розуміння, з-поміж яких розум є лише один із 

вирішальних аспектів у людських вчинках; 

- в сучасному науково-дослідному процесі необхідним стає реактуалізація 

метафізичнх вимірів буття людини, врахування значення впливу творчості, 

уяви та ціннісних орієнтацій. Враховуючи, вищезазначене міркування щодо 

того, що людина не тільки пізнає світ, а й живе у ньому, це нас приводить до 

міркування про те, що можна вести мову про методологічний аспект життя, де 

відбувається обрання відповідного методу, виходячи з конкретної ситуації, а не 

технологічний, що не має динамізму як перманентної самозміни. 

Таким чином, було з’ясовано, що зростаючі екологічні приблеми, 

спричинили появу загрози, яка стосується не лише людини, а й усього живого. 

Видається, що для того, щоб розібратись і осмислити сутність глобальної 

екологічної проблематики, необхідно проаналізувати існуючі засади сучасного 

наукового пізнання і сформувати нові, враховуючи екологічні вимоги 

сьогодення. Актуальною стає «екологізація» сучасної науки, як необхідної 

передумови трансформації свідомості та відповідно діяльності, що мають 

змінити систему відносин «людина – природа» від деструктивно-руйнуючої до 

екологічно раціональної та конструктивно-гармонійної.  

Таким чином, ми вважаємо, що способом реалізації таких настанов можуть 

бути динамічні міждисциплінарні зв’язки. 

 

1. 2. Критика історицистських методологічних настанов 

У дисертації під історицизмом (на підставі концепції К. Поппера, М. 

Мандельбаум, Л. фон Ранке, Г. Іггерс, М. Фуко), розуміється спосіб 

філософування, який визнає здобуте на основі попереднього досвіду наявне 

знання прийнятним аргументом для здійснення певної практики. Функція 

такого філософування полягає у формулюванні бінарних опозицій. 

Сучасна українська дослідниця О. І. Біла описує три різні значення терміна 
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«історицизм»: для означання пруської історичної школи створеної Л. фон Ранке; 

для означення релятивізму і втрати віри в цінності модерної західної культури 

XIX – початку XX ст.; для характеристики літературознавчої течії, 

започаткованої С. Грінблаттом [16, с. 7]. 

Оскільки у нашому дисертаційному дослідження термін «історицизм» 

повʼязується з методологічними проблемами, він використовується у значенні, 

яке запропонував К. Поппер. 

Основа критики історицизму полягає в обґрунтуванні принципу 

доповняльності [45] як джерела формування складних міждисциплінарних 

проектів. Враховуючи висловлене, важливо додати, що реалізація принципу 

доповняльності як основи створення складних міждисциплінарних проектів, 

виявляє систематичне застосування методологічної ідеї динамізму. Іншими 

словами, історицизм розглядається як антидинамічна позиція, не зважаючи на 

присутність у ньому кореня «історія». 

Підхід історицизму К. Поппера, що визначає буття історії як події, аналіз і 

розуміння якої може відбуватися лише після настання наступних етапів 

історичного часу. Так, він вважає, що історія може стати опредметненою лише 

тоді, коли вона відійшла в минуле  [101, с. 98]. З іншого боку, цікавим є 

міркування М. Хайдеггера щодо протяжності дослідницького процесу: «І 

ніякого іншого витлумачення історії не існує, доки тлумаченням вважається 

приведення до всезагальності і доки історіє є дослідження, тобто, витлумачення. 

Якщо розглядати історію як вид дослідження, що проектує і опредметнює 

минуле у вигляді пояснюваної та спостережуваної системи факторів, то в якості 

інструмента опредметнення вона вимагає критики джерел.  По мірі зближення 

історіографії з публіцистикою критерії цієї критики змінюються» [134]. 

Воно видається нам важливим для ідеї формування динамічності наукових 

зв’язків, як таких, що не можуть розглядатися історично в розумінні К. Поппера. 

Проте, ми вважаємо, що завдяки наявності екологічної раціональності в 

свідомості суб’єкта, як атрибута визначального ставлення до дійсності, можна 

говорити про особливу роль інформатизації, як такого феномена сучасного 
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світосприйняття і світорозуміння, що уможливлює обмін здобутками із різних 

галузей знання у динамічний спосіб. 

На думку відомих провідних вчених з царини соціально-філософського 

дискурсу, таких як У. Бек та М. Кастельс нині, відбуваються глобалізаційні 

процеси, які засвідчують існування певного спектру проблем, котрі виникають 

в результаті стрімкого та невпинного цивілізаційного поступу. 

В умовах такого розвитку, що презентований відкриттями у галузі науки і 

техніки, розвинуті країни світу є учасниками у перегонах за політичне 

лідерство, змістом якого є влада у сфері політики та економіки, зокрема у 

прояві контролю над ресурсами, а також прагнення володіти фінансовим 

капіталом. У той же час, учасниками таких перегонів значно менше уваги 

відводиться духовному життю та культурі, яка виступає дзеркалом економічних 

та ідеологічних перипетій. Ці процеси хоч і виникають із середини кожної 

держави зі своєю політикою, але їх прояви мають глобальне значення та 

результати. 

Досліджуючи сучасне суспільство, американський соціолог Р. Кроуфорд, 

[179] називає його «суспільством знань». Він вирізняє такі еволюційні етапи 

перетворення категорій «знання» та «інформація»: поява нових знань 

призводить до утворення нових технологій, котрі в свою чергу, спричиняють 

нові економічні зміни; наступним етапом є продукування засад для утворення 

нової світоглядної парадигми. Цими засадами стають соціально-політичні зміни. 

Одним із найважливіших методологічних принципів аналізування соціально-

економічних подій та явищ з позиції інформаційного виміру, є багаторівневий 

аналіз в якому ці явища розглядаються з точки зору підходу, котрий 

визначається як багаторівневий та інтегральний. У контексті інформаційного 

суспільства та проблем, що в його межах вирішуються, можна 

охарактеризувати такі рівні організації процесів та явищ, що цілісно існують і є 

функціонально та інтегрально структурованими [99, с.  6]: 

- контекст інформації на базі фактів та подій (первинна інформація); 

- статистично-знакова інформація (кодова інформація); 
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- синтаксично-мовленнєва інформація (інформаційна граматика); 

- семантично-смислова інформація (інформаційний зміст); 

- семантико-змістовний вміст (таємний інформаційний зміст); 

- вольове інформаційне векторне цілепокладання (позитивне чи негативне); 

- генетичний (генетична інформація); 

- субстанціональний (єдиний інформаційний принцип чи глибинна 

першопричина цілісного існування всіх явищ і процесів). 

Якщо поглянути на інформатизацію з точки зору аналізу розвитку проблем 

інформаційного суспільства, то варто означити, що М. Мак-Люэн у своїй праці 

«Галактика Гуттенберга: Становлення людини друкованої культури» [81] 

описав розвиток людської цивілізації. В ньому, можна виокремити сім етапів 

еволюційно-інформаційного поступу людської цивілізації, поява котрих 

спричинена  інформаційними технологіями відповідного типу:  

- Перша (усно-мовленнєва); 

- Друга (письмова) 

- Третя (книгодрукування); 

- Четверта (радіотелефонна); 

- П’ята (комп’ютерна); 

- Шоста (глобальна комп’ютерно-мережева); 

- Сьома (універсальна інформаційно-мережева біоквантова інформація). 

На думку відомого американського соціолога, М. Кастельса, сучасну 

глобалізацію можна охарактеризувати феноменом «інформатизація», який є  

фундаментальним виміром цієї глобалізації [55]. 

Якщо спробувати його охарактеризувати, враховуючи те, що єдиної 

дефініції бути не може у зв’язку зі складністю та багато вимірністю 

(багаторівневістю) цього явища, то ми матимемо наступне: інформатизація – це 

передовсім процеси. Це процеси, що направлені на розбудову і розвинення 

інфраструктури телекомунікацій, що об’єднує розмежовані за територіальною 

ознакою інформаційні ресурси. Інформатизація є процесом, що уособлює в собі 

результати поширення інформаційних технологій та змін в технологічному 
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способі виробництва. 

Крім процесуального виміру інформатизація як процес має і політичний. 

Враховуючи те, що вона базується на засобах та методах управління, які мають 

кібернетичну природу, її можна також означити і як організаційний процес 

соціально-економіного та науково-технічного характеру, котрий визначає та 

створює сприятливі умови для втілення громадянських прав щодо реалізації 

іформаційних запитів та потреб, а також різних суспільних інституцій та 

інститутів (суб’єкти влади, громадські обʼєднання, тощо). Це уможливлюється 

завдяки створенню та використанню відповідних інформаційних ресурсів та 

звʼзяків між ними. 

Іншими словами, інформатизація є інтеграційним явищем на системному 

рівні між комп’ютерними, інформаційними та комунікаційними,  засобами і 

технологіями що має на меті одержання нових, найзагальніших властивостей 

системи, котрі уможливлюють організацію і забезпечення найбільш ефективної 

продуктивної діяльності людини, соціальної групи, суспільства. 

Взагалі, інформатизаційні процеси, окрім свого технологічного аспекту, є 

значно мірою, культурно-соціальним феноменом, оскільки нерозривно 

повʼязані зі способами життєдіяльності соціуму. Ці процеси передбачають 

залучення не тільки урядових ініціатив та програм у вигляді зусиль влади для 

боротьби із комп’ютерною неграмотністю, а й активності усього суспільства у 

питаннях форування засад культури поводження та експлуатації інформаційних 

засобів і технологій. 

У цьому відношенні, М. Кастельс, котрий досліджував проблеми в області 

«інформаційного суспільства», зауважує на тому, що технології є неодмінною 

складовою інформатизації. Він вважає, що вирішальним фактором у розумінні 

стосунків між технологією та суспільством є роль держави у процесі розвитку і 

організації соціальних та культурних сил, їх сутності. Ці сили є домінуючими у 

пений проміжок часу. Держава може як гальмувати, так і прискорювати чи 

навіть очолювати технологічну інновацію. «Технологія у великій мірі 

відображує здатність суспільства просуватися до технологічного панування, 
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використовуючи силу суспільних інститутів, включаючи державу. Історичний 

процес, через який відбувається такий розвиток продуктивних сил, 

накладається на характеристики технології та їх вплетеність у соціальні 

відносини» [55, с. 21]. 

У контексті проблем інформатизації відбувається вирішення задач з 

трансформації підходів до процесу виробництва, осучаснення устрою життя, 

активна зміна ціннісних орієнтацій, зокрема і щодо екології. Наприклад, М. 

Кастельс вважає, що «Усвідомлення необхідності захисту навколишнього 

середовища проникло в основні інститути суспільства. Дані цінності завоювали 

політичну підтримку, не дивлячись на брехню та маніпулювання, що наявне у 

повсякденній практиці корпорацій і бюрократій» [55, с. 14]. 

Особливу цінність отримують результати відтворення змісту інтелекту і 

знання, котре утворює зростання відсотків що припадає на розумову діяльність. 

До того ж, очевидним є те, що змінюється матеріальна база суспільства. На 

думку, М. Кастельса «До кінця другого тисячоліття християнської ери декілька 

подій історичного значення перетворили соціальний ландшафт людського 

життя. Технологічна революція з інформаційними технологіями в центрі заново 

і прискореними темпами формує матеріальну основу суспільства» [55, с. 13]. 

Вирішельного значення набувають інформаційні системи, в основі яких, 

закладені принципи інформаційних технологій (комп’ютерна техніка, 

комп’ютерні мережі, телекомунікаційний зв’язок). 

Тема інформаційного суспільства розроблялася у багатьох дослідників: Ф. 

Махлуп, Т. Умесао, М. Порат, Й. Масуда, Т. Стоуньєр, Р. Катц, а також у 

роботах тих дослідників, теорії яких були сформовані в другій половині XX 

століття з урахуванням так-званого інформаційного вибуху і теорії яких 

вважали основою глобальної «інформаційної» економіки: Д. Белл, М. Кастельс, 

Г. Шиллер, Ю. Габермас, Э. Гідденс, Ж. Бодрійяр, 3. Бауман та ін. [124]. 

Послуговуючись результатами праці цих дослідників, можна побачити 

певні принципи. На них ми не спинятимемося, проте лиш означимо, що вони є 

сутнісним проявом інформатизації як явища. 
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Тому, враховуючи результати аналізу феномена інформатизації, В. І. 

Пожуєв виокремлює деякий перелік проблем притаманних інформаційному 

суспільству [99, с.  6]: 

- технологічний прогрес, ядром розвитку якого є Інтернет, який ще не 

отримав достатньо об’єктивних методів кількісної оцінки; 

- специфікація прав власності в Інтернеті; 

- ефективність розподілу електронних ресурсів не може бути визначена в 

силу порушення класичних гіпотез; 

- висока мобільність капіталу, що являє собою основний фактор 

нестабільності для всіх типів економічних систем; 

- необхідність вироблення раціональної і суспільно ефективної корисності 

розподілу ціни інформаційних послуг між споживачами; 

- витрати і вигоди стандартизації інформаційної індустрії потребують 

більш детального і конкретного економічного аналізу. 

Проте, є ще й інший бік питання, що нас цікавить. Це феномен так званої 

інформаціональності. М. Кастельс уводячи цей термін, схоже що прагнув 

закцентувати увагу на відмінності процесів, які відбуваються в умовах 

інформатизації від того, що він іменує інформаціональністю. Потрібно 

розмежувати ці два поняття з метою прояснення їхнього змісту та призначення 

у застосуванні. Щодо першого ми вже визначилися вище. Тепер слід 

розглянути друге. 

Зважаючи на фундаментальні зрушення у загальнолюдському способі 

комунікації М. Кастельс вважає, що відбувається виникнення нової соціальної 

структури, яка проявляється на нашій планеті в різних формах, залежно від 

розмаїття культур та інститутів. Ця нова соціальна структура асоціюється із 

виникненням нового способу розвитку – інформаціоналізму, який історично 

сформувався перебудовою капіталістичного способу виробництва наприкінці 

XX століття [55, с. 23]. 

Під інформаціоналізмом, мається на увазі нова матеріальна і технологічна 

база соціальної організації та економічного розвитку. У цьому контексті, на 
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думку М. Кастельса, інформаційно-технологічна революція з 1980-х років і до 

нашого часу, була інструментом, який створював умови для втілення у життя 

фундаментального процесу перетворення структури капіталістичної системи на 

новий лад. До того ж, сама революція технологій утворювалася на засадах 

внутрішньої логіки та інтересів розвиненого капіталізму і не вичерпувалася 

вираженням його інтересів. 

Враховуючи те, що самого М. Кастельса можна вважати пост-марксистом, 

подібне тлумачення, в якому мова йде про капіталістичну систему, може бути 

плідним не лише для підсилення чи роз’яснення позиції про стан виробничих 

відносин та продуктивних сил у суспільстві. Варто враховувати те, що 

економічним чинником при розгляді проблем, які пов’язані із суспільством 

нехтувати не можна. Тому, на нашу думку, розгляд інформаційного розвитку 

суспільства є таким, що не суперечить його економічній складовій, а навпаки у 

певний спосіб сприяє такому розвиткові. У поєднанні із іншим виміром 

суспільства, таким як культура, в сукупності це утворює зміст того, що 

пронизує уведене М. Кастельсом поняття «інформаціональність». Його 

цікавить передовсім те, «що?» і «як?» дає інформаційно-технологічний 

розвиток економіці, культурі та суспільству в цілому, проте сам він на них не 

відповідає, а лишає простір для міркувань. І особливої уваги варте саме таке 

формулювання, якому відповідає назва його праці «Інформаційна ера: 

економіка, суспільство і культура» [55], оскільки саме інформація та 

інформаційні технології стоять на першому місті в назві, і не дарма. Пояснення 

такому розташуванню пріоритетів ми можемо знайти підтвердження у 

буденному, пересічному житті громадян. Немає потреби перелічувати ту 

кількість пристроїв та пристосувань, якими користується сучасна людина, а 

варто лише сказати, що в цьому міститься значно більше, ніж ми можемо 

бачити на перший погляд. 

Базовими поняттями для М. Кастельса є досвід, виробництво і влада, бо 

суспільства організуються завдяки процесам діяльності людей, а також  мають 

структуру і визначаються у відповідних відношеннях саме із тими явищами, 
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котрі змістовно відображені вищенаведеними поняттями. Тобто, «Символічна 

комунікація між людьми та відносини між ними на основі виробництва (зі 

споживанням, що його доповнює), досвід та влада кристалізуються в ході 

історії на специфічних територіях, створюючи, таким чином, культуру та 

колективні ідентичності» [55, с. 24]. 

Ключовий момент в основі розуміння проблем становлення нової 

економіки, культури та суспільства, згідно з думкою Кастельса, полягає в  

революції в інформаційних технологій, адже саме вони всеохопно пронизують 

усю людську діяльність та її сфери. 

Розрізнити поняття, які нас цікавлять, можна скориставшись прикладом з 

роботи автора поняття «іфнормаціоналізм». Мова йде про поняття 

«інформаційне суспільство» та «інформаціональне суспільство».  За логікою М. 

Кастельса, перше з цих понять – «інформаційне суспільство», підкреслює роль 

інформації в суспільстві. Треба враховувати, що для нього інформація 

розуміється в найширшому сенсі слова – як передача знань. Вона мала 

граничну важливість в усіх суспільствах, включаючи середньовічну Європу. 

Іншими словами, наголошується на тому, що в понятті інформаційного 

суспільства сама інформація як передача знань є доволі тривіальним явищем, і 

існує дуже давно. На противагу ж першому поняттю, ним пропонується друге – 

«інформаціональне суспільство», яке в самому слові «інформаціональне», має 

відмітну характеристику. Воно «вказує на атрибут специфічної форми 

соціальної організації в якій завдяки новим технологічним умовам, генерування, 

обробка і передача інформації стали фундаментальним  джерелами 

продуктивності і влади» [55, с. 29]. 

Продуктивність вирішення складних проблем залежить від способів 

організації утворень в межах яких, ці проблеми зародилися чи були 

сформульовані. Культурно-наукове середовище завжди значною мірою 

детермінує умови вирішення проблем свого часу. 

В цьому, відношенні, М. Кастельс наголошує на тому, що: «Кожен спосіб 

розвитку має також структурно детермінований спосіб функціонування, 
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навколо якого організовані технологічні процеси: індустріалізм орієнтований 

на економічне зростання, тобто, на максимізацію продукування; 

інформаціоналізм орієнтований на технологічний розвиток, тобто на 

накопичення знань та більш високі рівні складності в обробці інформації. … 

саме гонитва за знаннями та інформацією характеризує технологічну 

виробничу функцію при інформаціоналізмі» [55, с. 25]. 

Інформаціональність, на нашу думку, виступає формальним 

відображенням тих процесів, що відбуваються в межах інформатизації. Іншими 

словами, інформаціональність як поняття, змістовно увібрало у себе усю 

сукупність інформаційних процесів, що відбуваються в сучасному світі, де 

соціальні і технологічні форми соціальної організації пронизують всі сфери 

діяльності. Рушієм цих процесів є саме інформатизація, як наскрізний та 

інтегруючий чинник сучасного людського життя у всіх його проявах (окрім 

інтелектуального). Тому, екологічна раціональність як термін, що відсилає до 

розуму, пов’язується нами саме з інформатизацією, а не з інформаціональністю, 

яка характеризує парадигмально обмежений тип раціональності локалізованої 

професіоналізмом, а не соціальною актуальністю. М. Кастельс зауважує на 

тому, що «Національні економіки у всьому світі стали глобально 

взаємозалежними, створюючи в системі із мінливою геометрією нову форму 

відносин між економікою, державою та суспільством» [55, с. 13]. Ця 

характеристика є ознакою глобальності як характеристики інформаціональності. 

Проте, якщо М. Кастельс веде мову про «глобальну економіку», що 

утворюється на базі технічного прогресу та інформаційного розвитку, в такому 

разі зʼявляється  питання – де ж тоді глобальна раціональність, як вид 

розумності, свідомого ставлення до проблем та новий рівень порозуміння і 

комунікації, що уможливлює інформаціональність як вимір свідомого, 

осмисленого розвитку? Такий аспект відсутній у його міркуваннях. 

М. Кастельс нерозривно пов’язує поширення інформаціоналізму в 

глобальному масштабі разом із реструктуризацією капіталізму, виявляючи цим 

обмеженість проблем, які вирішуються, проте зауважує на тому, що кожне 
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окреме суспільство по-різному реагувало на це та діяло у відповідності до 

специфіки різних історій, культури та інститутів [55, с. 28]. Тому хоч і присутня 

така гетерогенність умов прийняття нового способу розвитку, на його думку, 

можна говорити про інформаціональне суспільство, охарактеризувавши його 

загальні фундаментальні риси, але враховуючи дві важливі позиції 1) 

інформаціональні суспільства, що існують нині, є капіталістичними (на відміну 

від індустріальних суспільств, багато з яких були етатиськими); 2) ми повинні 

підкреслити культурне та інституціональне розмаїття інформаціональних 

суспільств. Жодна з розвинених країн, як зазначає М. Кастельс, не має намірів 

втрачати свою ідентичність та розплавлятися в глобальному чані 

інформаціонального капіталізму, продовжуючи свій високошвидкісний темп 

розвитку. 

Автор концепції інформаціоналізму вважає, що «Японія, Іспанія, Китай, 

Бразилія, так само як і Сполучені Штати, є сьогодні і будуть у ще більшій мірі в 

майбутньому інформаціональними суспільствами в тому смислі, що ключові 

процеси генерування знань, економічної продуктивності, політичної, військової 

потужності і засобів комунікації вже глибоко трансформовані інформаційною 

парадигмою і зв’язані із глобальними мережами багатства, влади і символів, що 

працюють в рамках такої логіки. Таким чином, всі суспільства, яких торкнувся 

капіталізм та інформаціноалізм, і багато суспільств (безумовно, всі великі 

суспільства) вже є інформаціональними, хоча і різних видів, в різній обстановці 

і зі специфічними культурними/інституціональними проявами» [55, с. 28]. Таке 

міркування спонукає до розмислів над зміною форми організації одержання 

нових знань. Воно має відбуватися в першу чергу в науковому співтоваристві, 

оскільки, ми вважаємо, що суспільства із високим рівнем розвитку прагнучи 

використовувати блага новітніх технологій, мають, взаємодіючи між собою, 

враховувати їх роль та значення не лише з точки зору практичного 

застосування та користі, а й для формування розумного ставлення суспільтва до 

дійсності, що уможливлює і підтримує самі умови можливості його розвитку. 

Цією дійснсітю є природа. 
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Зважаючи на це, принципово важливою для нашого дослідження, а саме 

для ідеї міждисциплінарної взаємодії, є думка М. Кастельса про те, що в умовах 

інформаціональності закладена нова комунікаційна система, яка все більше 

говорить універсальною цифровою мовою, інтегрує виробництво і 

розповсюдження слів, звуків та зображень і пристосовує їх до персональних 

смаків та настроїв індивідів. Інтерактивні комп’ютерні мережі зростають по 

експоненті, створюючи нові форми та канали комунікації, формуючи життя і 

формуючись життям в один і той же час [55, с. 14]. 

Таким чином, на нашу думку, виявляється, що прояв глобальності є 

наслідком лиш одного із аспектів інформаціональності, в сенсі утворення нової 

комунікативно-інтегративної системи, що в глобальному масштабі повʼязує всі 

сфери життя, оскільки нині, інформаційні технології, зокрема мережа Інтернет 

є наскрізною характеристикою сучасного суспільства. Отже, можна виявити, 

що існує пряма залежність феномена глобальності (у формі глобальних 

проблем) з інформатизацією, які вимагають переосмислення і раціоналізації. 

Розвиток електронного виміру взаємодій між індивідами має сприяти 

розповсюдженню результатів наукових досліджень, зокрема у галузі екології, 

що свідчать про необхідність зміни ставлення кожного до власних умов життя, 

їх оптимізації у відповідності із природним оточенням – екологічною ситуацією 

від якої нікому не вдасться абстрагуватися цілком. 

Враховуючи, що стан екологічної дійсності є однією із найбільш 

актуальних глобальних проблем, на нашу думку, виникає потреба в екологічно 

раціональній інформатизації. Саме інформатизація змістовно контекстуалізує 

свідомість, як засаду розумових, раціональних зрушень феноменом глобалізації. 

Інакше кажучи, осмислене ставлення до множини актуальних проблем, в тому 

числі й екологічних, пов’язується нами з глобалізацією, як однією з умов їх 

усвідомлення. Формується така дійсність, яка формально спонукає мислити 

глобально. 

Тому, екологічна глобальність дана нам через інформатизацію, що 

модифікує межі історичного. А усвідомлення себе в ситуації екологічної 
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глобальності формує екологічну раціональність, яка виявляє себе як історично 

діахронна. 

 

1. 3. Експлікація феномена методологічна ситуація 

Це поняття не є загальновживаним у науковій літературі. Воно 

впроваджується для прояснення специфічних умов ставлення науковця до 

проблеми, в якій він має себе ідентифікувати як такого, що здатен привносити 

різноманітні компетентно визначені рішення та результати виходячи із її 

розуміння. 

У розробленій формі поняття «методологічна ситуація» вживається у 

роботах В. Л. Чуйка [147], [148] для визначення усвідомлення неможливості 

активно діяти в умовах спроможності застосування людиною двох і більше 

методів вирішення однієї і тієї самої задачі. Іншими словами, для 

започаткування дії з передбачуваними наслідками, спочатку доводиться 

здійснювати аналіз, порівняння, удосконалення, вибір методу з множини 

можливих. 

Під методологічною ситуацією ми розуміємо, перш за все, таке 

усвідомлення суб’єктом наукового пізнання самого себе, яке в контексті 

наукових зв’язків дозволяє рефлексивним чином усвідомлювати власну 

методологічну компетентну обмеженість у розумінні інших галузей знання в 

порівнянні із тією на якій конкретних науковець спеціалізується. Тобто, 

методологічна ситуація – стан розуміння суб’єктом свого становища, яке 

полягає у наявності множини різних методів, з-поміж яких він не може обирати 

доти, доки не усвідомить ту роль в проблемі, яка може бути вирішена за 

допомогою його компетентних професійних знань та навичок. 

Методологічна раціональність є такою, що виявляє себе в ситуації, що 

визначені умовою розуміння суб’єктом складності об’єкта, в цьому випадку, 

йдеться про усвідомлення екологічних проблем, їх глобальності. Методологічна 

раціональність є екологічною раціональністю тією мірою, якою дає підстави 

обґрунтовано вести мову про необхідність орієнтації дослідника у множині 
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знань і методів з-поміж інших методів і знань носіями яких є інші дослідники, а 

також дозволяє усвідомлювати і добирати відповідні до свого професійного 

бачення проблеми рішення, які визначаються розумінням комплексності, 

міждисциплінарності екології. Такі рішення завжди є пов’язаними з 

результатами рішень інших галузей знання. Вони є конкретними і унікальними.  

Висловлене виявляє, що у контексті методологічної ситуації суб’єкт 

розглядається не у соціологічному вимірі, а у методлологічному, оскільки 

носію множини різних методів вирішення однієї і тієї ж задачі доводиться 

здійснювати вибір методу виключно довільним, суб’єктивним чином. Тут 

мається на увазі незаанґажованість інституціональним способом організації 

науки. Нагадаємо, що у роботах В. Л. Чуйка, зазначена множина методів 

описується як позитивна, де кожен із методів є метод успішного вирішення 

задачі і не має переваги над іншим.  

Наприклад, в одній статті видання «scientificamerican»  під назвою 

«Геоінженерія не є вирішенням кліматичних змін»[194], мова йде про звіти 

Національної дослідницької ради США, в яких виголошується рекомендація 

щодо федерального фінансування досліджень за планом яких передбачається 

втручання технологій в кліматичну систему для боротьби з наслідками 

потепління. 

У цілому, такі звіти зазвичай покликані для того, щоб дати обґрунтований 

поштовх для нових масштабних науково-дослідних програм, проте, іноді, вони 

стикаються із труднощами – політикою геоінженерії. Зазначається, що звіт 

розглядає лише теоретичну заклопотаність можливість того, що основна 

програма досліджень по модифікації клімату призведе до зниження політичних 

стимулів , що в свою чергу спрямовані на скорочення викидів вуглецю. 

Сутність такого впливу (втручання), цілеспрямованої зміни клімату 

описується як «зміна альбедо» або «альбедо модифікація», де альбедо означає 

відбивну здатність Землі.  Це реалізується через так звані «технофікси» 

(Technofixes), де значення останніх розкривається як «технічні рішення 

соціальних проблем», тобто як історицизм. Іншими словами, варіантом такого 
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вирішення є приклад розпилення за допомогою літаків сульфатних часток у 

верхніх шарах атмосфери (стратосфері), що утворять собою певний шар і 

стануть свого роду екранами, що відбиватимуть частину сонячного тепла. 

Така пропозиція модифікації клімату викликала багато запитань у 

науковців із ради, як стверджує Клів Гамільтон (Clive Hamilton) оскільки, як ми 

вже зазначали вище, вона відноситься до політики геоінженерії, на яку, в свою 

чергу припадають питання управління подібними проектами. У зв’язку із такою 

пропозицією по модифікації клімату, що була названа «альбедо модифікацією», 

виникають запитання: Чи можемо ми контролювати кліматичну систему? Чи 

можемо ми керувати собою? 

Зазначимо, що в цьому сенсі, на нашу думку, динамізм,  як принцип є 

методологічною умовою і характеристикою контролю над собою. Враховуючи 

ту обставину, що повного знання наслідків ми мати не можемо, відповідь на 

перше з цих питань вочевидь є негативною. А щодо другого питання, можна 

відповісти словами професора К. Гамільтона, котрий стверджує, що проблема 

полягає не в тому, що ми не зменшили кількість шкідливих викидів та 

парникових газів не купуючи зелену електроенергію або переключилися на 

громадський транспорт, ‒ але тому, що ми не можемо зупинити себе голосувати 

за політиків, які, як ми знаємо, робитимуть мало або нічого. 

До технофіксів вдаються, на думку, К. Гамільтона в тих випадках, коли 

люди не бажають змінювати себе і свої соціальні інститути. Такі модифікації, 

як вважає автор статті, наприклад із даного запитання: «Чи хто-небудь дійсно 

вірить, що в той час як потепління пригнічується за допомогою щита із 

сульфатного аерозолю, відбудеться революція в наших відносинах і політичних 

системах?», є неприйнятними. 

Також, у статті К. Гамільтона висловлюється думка про те, що якщо кожен 

вчений, включно з авторами ради переконаний, що якщо альбедо модифікація 

(зміна) буде реалізована і не слідуватиме програмі зменшення шкідливих 

викидів, тоді ми напевно загинемо. Розпилення сульфату без зміни у політичній 

ситуації, зробить ситуацію ще гіршою. Хоча, по суті, інший приклад із цієї ж 
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статті, в якому наводиться згадка історицистського проекту про створення 

нових гребель у 1920-ті і 1930-ті роки з метою скорочення шкоди від повеней і 

засух (яка до речі не була успішною), свідчить на корись протилежної точки 

зору. Не завжди зміни в кліматі можуть привнести вирішення суспільних 

проблем, принаймні це не завжди є виправданим, зважаючи на основну тезу 

вищезгаданого проекту із побудови нових гребель про те, що «курс річки легше 

перенести, ніж відносини людей». Проте, потрібно враховувати, що мова йде 

про втручання (зміну) клімату, оскільки вживання такого поняття як 

«контроль» щодо динамічного характеру екосистем і клімату в цілому, є 

неприйнятним. Це було відзначено головою дослідницької ради Марсією 

МакНатт (Marcia McNutt), яка наголосила на позиції ради, що надає перевагу 

вживанню саме поняття «втручання в клімат», а не «інженерію», що передбачає 

рівень контролю. 

Пересвідчитися у тому як можливо без шкоди для людини модифікувати 

альбедо з метою запровадження необхідних кліматичних змін для нейтралізації 

парникового ефекту без повномасштабних геоінженерних розвідок не є 

можливим через певні фактори (неможливість створення відповідної дослідної 

обстановки), а це, відповідно, свідчить про те, що на разі, відсутня найкраща 

стратегія подібних заходів із зміни клімату. У зв’язку з цим, дослідники щодо 

питань модифікації альбедо прийшли до висновку про те, що кампанію з 

модифікації, що спрямована на кліматичні зміни, стан яких мав би задовільняти 

прогнозовані результати, на разі не варто розпочинати. Це не варто робити, 

оскільки є суттєва ймовірність не прогнозованих, а відповідно некерованих і 

прикрих наслідків у різних вимірах (соціальниі, політичні, економічні, 

юридичні) у випадку реалізації модифікації альбедо щодо кліматичних змін. 

 Подібні висновки містяться у міркуваннях деяких представників 

Національної академії наук США у межах доповідей [194]. 

Таким чином, для нас звідси є важливим висновок, до якого ми приходимо 

аналізуючи зміст вищезгаданих доповідей та умовиводів. Спроби принципової 

вирішуваності глобальних проблем (наприклад глобального потепління через 
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парниковий ефект) є вкрай актуальною і складною. 

Ми вважаємо, що варто враховувати неможливість прогнозування 

однозначності наслідків та іманентну такій ситуації динамічність реальності і 

складність дослідницьких обставин включно із комунікативним виміром.  

Вирішення таких проблем є складним ще й через відсутність можливості 

створення повномасштабних умов перевірки відповідних дослідницьких засобів, 

як зазначає Кен Калдейра – один із відомих апологетів досліджень зі зміни 

альбедо [194]. Оскільки немає впевненості в тому, що певна модель зможе бути 

успішно і безпечно перенесена в реальність як буде показано у наступно 

підрозділі на прикладі історицистського проекту «Біосфера 2».  У випадку 

глобальних проблем слово «успішно» (ефективно) є синонімом до слова 

«безпечно», особливо якщо згадати думку У. Бека із його «суспільства ризику», 

де як він стверджував – «потреба ієрархічна, смог демократичний», [12, с. 42] 

акцентуючи увагу на відсутності будь-яких кордонів у глобальних проблем. 

Треба додати, що серед суттєвих ризиків, які гальмують вирішення 

глобальних проблем на прикладі вищеописаних доповідей щодо подолання 

парникового ефекту через втручання у клімат, К. Гамільтон вважає те, що 

попередження дослідницької ради про екологічні ризики та невизначеності 

буде випущено з уваги політичними гравцями, які шукають відповідей, але не 

бажають рахуватися із тим необхідним, на чому в цих відповідях 

наголошується – на підкресленні того, що потрібно скорочувати викиди 

парникових газів. Політикам не подобається ідея здійснення серйозних заходів 

для скорочення викидів, оскільки вони у приватний спосіб пов’язані із 

геоінженерією і технофіксами, у тому числі зі зміною альбедо, в якості заміни 

[194]. 

Зрештою, на думку К. Гамільтона, якщо літаки все-таки почнуть 

розпилювати сульфатні частки у верхніх шарах атмосфери, то це буде 

похмурим пам’ятником кінцевої невдачі неприборканого техно-індустріалізму 

та небажання змінити те як ми живемо. Вважаємо такий висновок цілком 

правомірним в контексті динамічності наукових зв’язків, що постають як 
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принцип міждисциплінарних зв’язків. Вони становлять собою спосіб вирішення 

складних комплексних проблем, наприклад, екологічних, і виходять із 

принципової характеристики динамічності кооперації щодо проблеми в межах 

перебігу її вирішення. 

Сучасні наукові дослідження, зокрема праця Френка Уебстера «Теорії 

інформаційного суспільства» в якій він виокремлює і критично аналізує 

найбільш актуальні в XX столітті (його другій половині) теорії, які враховуючи 

так званий інформаційний вибух, у ньому бачили лише основу нової 

«інформаційної» економіки. Це теорії Д. Белла, М. Кастельса, Г. Шиллера, Ю. 

Габермаса, Е. Гідденса, Ж. Бодрійяра, 3. Баумана та інших [251]. 

Така позиція Уебстера засвідчує те, що актуальними на сьогодні 

лишаються  питання про конструювання нових або перебудову наявних форм 

суспільної свідомості, культурної самоідентичності, комунікації, 

раціональності, світогляду без економічного та праксіологічного детермінізму. 

В результаті такого тлумачення можна говорити про інформатизацію як основу 

загальної глобальності (не економічної, прагматичної, а екзистенційної), а 

також прояву завдяки ній екологічної глобальності та екологічної 

раціональності, як способу існування людини в нових соціальних умовах та 

взаємозв’язку цих умов з природою на онтологічному рівні. 

У попередньому параграфі ми зазначали те, чим є інформатизація і якою є 

її роль у становленні нового рівня організації людської життєдіяльності. Тепер, 

увагу варто зосередити на тому, що на прикладі так званого інформаційного 

суспільства ми можемо побачити процеси, які відбуваються всередині сучасних, 

прогресуючих та високорозвинених суспільств, і на підставі цього, 

обґрунтувати потребу в глобалістичному підході, який знаходить своє 

виявлення у феномені екологічної раціональності. 

На думку Ф. Уебстера, можливо виокремити та розрізнити п’ять дефініцій 

інформаційного суспільства, кожна з яких  презентована певним критерієм для 

виявлення нового [251, с. 51]: 

- технологічне; 
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- економічне; 

- професійне; 

- просторове; 

- культурне. 

На деталях цих визначень, на разі, ми не акцентуватимемо нашу увагу, а 

лиш зазначимо, що усі вони мають різні акценти і заклики до дій, проте лиш в 

одному вони сходяться, – «вони збігаються в тому, що інформація грає 

особливу роль в сучасному світі. Дослідження вчених можуть бути доволі 

спірними. Спеціалісти виходять із принципово відмінних засновків і приходять 

до наскільки ж принципово різних висновків, проте розбіжностей щодо 

особливої ролі інформації між ними немає» [251, с. 7]. 

Якщо згадати відомого німецького філософа та соціолога, одного із 

теоретиків Франкфуртської школи, Ю. Габермаса, то на його думку, варто 

виокремлювати лише три види людського інтересу: інструментальний, 

комунікативний та емансипативний. Нас цікавить перший тип інтересу – 

інструментальний, який спрямований на ствердження людини як природної 

істоти через дію [47, с. 72]. На нашу думку, він є найфундаментальнішим з усіх 

трьох, адже відображає те, що містись у собі характеристику фундаментальної 

ознаки людини. Це дії людини, мета яких визначається лише прагненням до 

самозбереження, виживання біологічної істоти як органічної системи, засобом 

для досягення чого є інструментальна дія і технічний розум. 

 Іншими словами, самореалізація та самоствердження людини є її 

ключовими параметрами, що постають як відношення до світу через його 

перетворення, яке уможливлює набуття комфортного і безпечного існування. 

Проте, ця позиція уособлює відображення закладеної від природи інтенційності 

людини, котра далеко не завжди, враховуючи сучасну екологічну дійсність, 

лишається нездоланною. Отже, «… людина не може існувати, не перетворюючи 

світ» [47, с. 210], однак, у випадку методологічної ситуації, осмислена 

діяльність зупиняється. 

Є також більш гостра позиція. Вона стосується того, що наскільки б люди 
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не бажали цього, вони не здатні відмовитися від спрощення і покращення 

власних умов існування, досягнення яких забезпечується засобами техніки, 

інформатизації, тощо. Шляхом причетності і використання такими засобами, 

люди самі сприяють їх подальшому розвитку. Так, Ф. Уебстер зазначає, що 

«Насправді ми набагато тісніше зв’язані з інформаційним середовищем, воно 

проникає в нас як складова нас самих» [251, с. 28].  Таку саму позицію обстоює 

і М. Кастельс говорячи, що «люди, організації, компанії і все суспільство в 

цілому беруть участь у перетворенні технології – будь-якої технології – шляхом 

оволодівання нею, її видозміною та експериментуванням з нею. Це головний 

висновок із соціальної історії технологій, який виявляється більш ніж 

справедливим у випадку Інтернету – технології комунікації. Усвідомлена 

комунікація (людська мова) – ось що визначає біологічну специфічність 

людського роду. Оскільки наша повсякденна діяльність ґрунтується на 

комунікації, а Інтернет видозмінює спосіб нашої комунікації одного з одним, 

наше життя опиняється в сильній залежності від цієї нової технології. З іншого 

боку, використовуючи Інтернет для виконання багатьох своїх власних справ, 

ми змінюємо і сам Інтернет. В результаті такого взаємовпливу утворюється 

нова соціально-технічна структура» [54, с. 17]. 

Ми вважаємо, що наше суспільство на сьогодні неможливо уявити без 

технологій, інформаційно-комунікаційних мереж та необхідносі зважених 

рішень у питаннх спрямування цих потужностей не лише не реалізацію само 

продукування в сенсі реалізації виключно прибутково орієнтованих програм, а 

на проекти, що передбачають оптимальні умови життя для більшості населення 

шляхом вирішення складних екологічних проблем. В цьому сенсі, інформаційні 

технології мають сприяти реалізації таких планів. 

М. Кастельс, аналізуючи зміни, що відбуваються в суспільстві та наслідки 

до яких такі зміни призводять в результаті інформатизації зауважує на тому, що 

відбуваються потужні динамічні процеси у людському житті, котрі мають 

звʼязок зі становленням нових форм інтеракції та комунікації. У межах 

інформаціональності, яка представляє собою спосіб розвитку, на противагу 
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способу виробництва, як було в капіталізмі та етатизмі, змінюється характер та 

масштаби суспільних взаємодій. Мова йде про реконструкцію світової 

капіталістичної системи, яка засвідчила глобальну інтеграцію фінансових 

ринків. На думку, М. Кастельса «Внаслідок цієї генеральної і ще незакінченої 

реконструкції капіталістичнї системи ми виявилися свідками глобальної 

інтеграції фінансових ринків, ... об’єднання найбільш цінних секторів 

національних економік у взаємозалежну систему, що функціонує як цілісність в 

реальному часі» [55, с. 13-14]. 

Але, в той же час, зважаючи на високі темпи невпорядкованих і 

неконтрольованих зміни, у людей виявляється схильність вдаватися до 

формування груп довкола джерел ідентичності, що є первинними – 

територіальних, етичних, національних, релігіних. Так, на думку М. Кастельса: 

«У світі, що пронизаний глобальними потоками багатств, влади та образів, 

пошук ідентичності, колективної чи індивідуальної, приписаної чи 

сконструйованої, стає фундаментальним джерелом соціальних значень» [55, с. 

14]. 

Вищенаведене міркування демонструє рівень глобальності процесів, 

фіксування якого стає можливим завдяки інформатизації. Вона, як ми вже 

зазначали у попередньому підрозділі, змістовно контекстуалізує свідомість 

феноменом глобалізації. Тобто, інформатизація виступає трансформативним 

чинником свідомості, сприяє формуванню суб’єктів, що мають здатність 

мислити глобально, а діяти локально. У такій формі розвитку соціальної 

структури і формуванні раціональних суб’єктів, найголовнішою є взаємодія, 

комунікація, кооперація, зв’язки, знання та інформація, які транслюються, 

накопичується, обробляється, трансформується, зберігається, тощо. 

Вказане дозволяє констатувати, що екологічна раціональність стає 

необхідною складовою процесу інформатизації, оскільки розповсюдження і 

взаємодія інформації будь-якого роду, призведе до усвідомлення кризового 

стану суспільства у глобальному вимірі. Враховуючи, що розповсюдження 

інформації, в тому числі екологічної, здійснюється шляхом використання 
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технічних засобів та пристосувань, можна вважати, що певною  мірою усі 

знання мають технологічний характер. Будь-які дії зі знаннями, на сьогодні, 

перебувають у прямій залежності від технічного забезпечення, а отже, знання, 

що визначається можливостями і техніки, наприклад інформатизацією як 

атрибутом технологізації сучасного люського життя, має бінарну природу – 

несе шкоду або корись в залежності від справності роботи мереж. 

Якщо говорити про зв’язок суспільства і техніки, то варто відзначити 

позицію М. Кастельса. Вбачаючи приямий звʼязок між суспільством і 

технологіями, що в ньому є або можуть бути, він наголошує на  

взаємозалежності їх розвитку: «Хоча суспільство і не задає курс технологічних 

змін, воно може, використовуючи міць держави, придушити розвиток 

технології. Чи, навпаки, також шляхом державного втручання воно може 

почати прискорений процес технологічної модернізації, що здатна за декілька 

років змінити економіку, підвищити військову міць та соціальне благополуччя» 

[55, с. 17]. Позицією, що підкріплює вищенаведене міркування є щодо 

взаємозв’язку суспільства, його розвитку в залежності від технологій, що в його 

межах існують, належить Ф. Уебстеру. Він вважає, що «… технології не 

відділені від області соціального. Навпаки, вони є складовою частиною 

соціального. Наприклад, рішення, що приймаються щодо тих чи інших 

досліджень і наукових розробок, виражають соціальні пріоритети, і на основі 

цих оціночних суджень розвиваються ті чи інші види технологій» [251, с. 17]. 

Вищенаведена взаємозалежність відображає зміст думки щодо зв’язку 

суспільства і техніки у формі знання та інформатизації. Ці два елементи 

залежать від середовища в якому перебувають їх носії – від поведінки та 

культури, адже саме контекст в якому перебувають носії знань і технологій 

визначають напрями і темпи розвитку подальшого прогресу. 

Цим контекстом потає екологічна раціональність, етика, правила та норми 

наукового дискурсу. Соціальний суб’єкт, що знаходиться у осмисленому, 

відповідальному ставленні до дійсності, керуючись етичними нормами та 

науковими знаннями, здатен успішно вирішувати складні проблеми, знати, що 



 55 

або хто йому для цього треба, оскільки  «тільки людина є суб’єктом дій і 

відповідальності щодо природи» [47, с. 198]. 

Тому, якщо говорити про екологію, як специфічне відношення людини, яка 

за допомогою наявного знання  (у вигляді сучасної інформатизації) взаємодіє з 

природою, і від того яке це знання використовується, залежить вищезазначений 

спосіб взаємодії, то ватро підкреслити, що «…загроза буттю – екологічна криза 

– це передусім криза, яка загрожує людині, суспільству, людству загалом, криза 

людського довкілля, а не природи як такої» [47, с. 205]. Ми вважаємо, що 

суб’єктом може бути як індивід, так і соціальне утворення (група), проте, це не 

відміняє значущості дій з його боку і їх наслідків, оскільки мати справу з цими 

наслідками доведеться тому ж таки суб’єктові як носію впливів системи 

(природи). 

Описаний нами у підрозділі 1. 2. підхід Кастельса щодо інформаціоналізму 

є цікавим для нас з огляду на те, що радикальні зміни, які відбуваються у 

суспільних стосунках є необхідними в інтелектуальному сходженні, 

результатом якого мають бути нові форми соціальної взаємодії, тобто «способи 

розвитку формують всю область соціальної поведінки, включаючи, звісно, і 

символічну комунікацію. Оскільки інформаціоналізм ґрунтується на технології 

знання та інформації, в інформаціональному способі розвитку є особливо 

тісний зв’язок між культурою та продуктивними силами, між духом та 

матерією. Звідси слідує, що ми повинні очікувати виникнення історично нових 

форм соціальної взаємодії, соціального контролю і соціальних змін» [55, с. 26-

27]. 

На нашу думку, такими змінами також мають бути зміни у мисленні, яке 

визначає свідомості суб’єктів соціальних взаємодій, інтеракція котрих має бути 

трансформована екологічною раціональністю та підсилена інформатизацією, 

яка має свій глобальний характер і значення. Уся сукупність взаємодій, що 

існує між суб’єктами в інформаційному суспільстві не може бути виміряною, 

проте є «відчутною». Оскільки такі зв’язки зводяться до інформації та 

технології знання, то мова йде про сферу розуму, свідомості. Зважаючи на 
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глобальний рівень екологічних проблем, вирішувати їх також треба на 

глобальному рівні, що без інформатизації та інформаціональності здійснити 

неможливо. 

Отже, ми вважаємо, що виникає потреба не лише, як це доволі успішно 

зробив Кастельс, вислідкувати, систематизувати інформаційне надбання 

людства, але й ґрунтовно проаналізувати його, вибудувати системну ієрархію з 

обов’язковим наданням пріоритету екологічній раціональності що має 

функціонувати в методологічній ситуації, де розумність виявляє себе здатністю 

зупинити діяльність на підставі методологічної аргументації. 

При вирішення завдання по визначенню теоретичних та концептуальних 

основ екологічних досліджень в умовах усвідомлення складності об’єктивною 

характеристикою дійсності було виявлено, що формування таких основ 

обумовлено трансформацією наукової традиції, характерними рисами якої є: 

перехід до постнекласичного типу наукової раціональності, розвиток 

синергетичної дослідницької програми, глобалізаційні та інформаційні процеси, 

і формування відповідних таким змінам стилів мислення. А також, в свою чергу, 

це зактуалізувало появу в сучасному філософсько-методологічному дискурсі 

поняття «наукових зв’язків» як виявлення та реалізацію міждисциплінарних 

досліджень. 

Послуговуючись поняттям «історицизму» в розумінні К. Поппера, під 

яким мається на увазі форма сприйняття дійсності виходячи зі стереотипу 

всевладності історичного закономірності, було виявлено, що настанова, 

покладена в його основу не може бути використана в якості інструменту 

реалізації власне наукового дослідження. Це пов’язано з тим, що вищеозначена 

настанова, містить в собі методологічно неусвідомлене прагнення до 

прогнозування результату дослідження до акту здійснення самого дослідження. 

Критика історицистських методологічних настанов обґрунтовує застосування 

наукових методів, враховуючи неможливість перебачувати майбутні результати 

їх реалізації, тобто зверенням до актуалізації унормованості перманентних змін 

в дослідницькій практиці, що знаходять свою реалізацію у проектній формі 
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організації знання. 

Аналізуючи еволюцію екологічних досліджень як найбільш показових, з 

точки зору методології проектного рівня організації дослідження, 

стверджується, що однією з необхідих позицій в розумінні концептуальних 

основ таких досліджень, (враховуючи кризу традиційних підходів) є феномен 

«методологічна ситуація». Його роз’яснення визначає усвідомлення 

неможливості активно діяти в умовах усвідомлення власної спроможності 

застосування двох і більше методів вирішення однієї і тієї самої задачі. Іншими 

словами, для започаткування дії з передбачуваними наслідками, спочатку 

доводиться здійснювати методологічних аналіз, порівняння, удосконалення, 

вибір методу з множини можливих. Це, в свою чергу, призводить до 

необхідності розглядати сучасну людину як багатомірну, оскільки вона 

повсякчас має здійснювати вибір між множиною різних методів вирішення 

однієї і тієї самої задачі, на основі здатності діяти враховуючи предбачування 

наслідків своїх дій. Поняття «методологічна ситуація» вказує на наявність 

дослідника, який долає історицистську настанову здатністю давати відповіді 

про властивості дійсності унаслідок аналізу наслідків застосування методів. 

Всевладність історичної закономірності починає замінюватися методологічною 

раціональністю. 
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РОЗДІЛ 2. ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ЕКОЛОГІСТИЧНЕ СТАВЛЕННЯ ДО 

ДІЙСНОСТІ 

Сьогодні загальновизнано, що екологія як наука започатковує 

екологістичне ставлення до дійсності різних людей, не тільки фахівців, а й, 

наприклад, економістів, політологів, філософів, юристів, не байдужих громадян. 

Застосування поняття «екологіст», яким вже більше 30 років визначається 

«еколог-неспеціаліст» [107], [33] дозволяє вести мову про існування явища 

екологістичного ставлення до дійсності, котре демонструє поширеність 

стурбованістю не фахівців відкритими екологією проблемами. 

Дослідження специфіки міждисциплінарних зв’язків у сучасній екології 

має враховувати, що в екологічно сформовану кооперацію зусиль вирішення 

екологічних проблем долучаються люди різних ненаукових видів діяльності. 

Розгляд особливостей розуміння людини та об’єкта діяльності в контексті 

динамічності міждисциплінарних зв’язків, спирається на наукове підґрунтя 

екологічної етики засноване ідеями англійського натураліста Ч. Дарвіна, котрий 

у своїх працях «Походження видів» та «Походження людини», поєднує в 

єдиному еволюційному процесі світ природи і світ людини, що потім стало 

однією з передумов формування екоцентричного світобачення. 

Означені ідеї розвиваються у висновку В. Вернадського про кардинальну 

зміну становища людини на Землі, коли науковий розум і практична діяльність 

стають планетарною силою, сумірною з силами природи, що формує ідею 

відповідальності людини, зокрема вченого, за теперішній і майбутній стан 

нашої планети. 

Враховуючи «злиденність історицизму», єднання наукового розуму з 

практичною діяльністю у сучасній екології презентується вимогою динамічно 

враховувати практичні наслідки реалізації екологічних ідей при формулюванні 

оновлених наукових задач. 

Феномен екологістичного ставлення до дійсності визначає особливості 

рефлексії екологічних проблем, яку здійснюють в умовах методологічної 

ситуації. Усвідомлюється задача формулювання основ методологічного підходу, 
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якому надається функція встановлення зв’язку між екологічним знанням, 

відповідними теоріями і практиками. 

Вказана методологічна позиція пов’язується із подоланням настанов, що 

присутні в понятті «техногенна цивілізація», сформованого з позиції «картини 

світу», які визначають ставлення до природи як до того, над чим людина  має 

панувати. Яскравим зразком особливостей сучасної рефлексії екологічних 

проблем можна визнати так-звану «філософію екологічної кризи». 

Враховуючи предметність свідомості, яка визначає сприйняття світу 

абстрактно, методологія подолання історицистських настанов пропонує метод 

перманентної зміни моделей наукових настанов як наслідок емпіричної 

реалізації теоретичних положень. 

Застосування вказаного методу до сучасної екології, яка характеризується 

методологічно визначеною міждисциплінарністю, виявляє феномен динамічної 

міждисциплінарності. 

Методологічно, міждисциплінарність викликана ситуацією усвідомлення 

неможливості окремими дисциплінами внаслідок складності об’єкта, власними 

засобами та методами вирішувати увесь спектр екологічних проблем. Будуючи 

певну гіпотезу чи пропонуючи дослідницьке рішення для вирішення проблеми 

на базі власних знань, кожен науковець вже знаходиться у ситуації, що передує 

міждисциплінарному проекту. Тобто, кожен із учасників такого проекту 

самоідентифікує себе як обмеженого у власній дисциплінарній компетентності 

щодо вирішення усвідомленої екологічної проблеми. 

У цьому розділі дисертації, під динамічною міждисциплінарністю мається 

на увазі відношення між представниками різних наукових дисциплін, галузями 

знання, що ґрунтується на принципі динамізму як методологічній настанові, 

котра зорганізовує факт кооперування. Таке відношення може усвідомлюватися 

як методологічний принцип динамізму, який визначає перманентність процесу 

зміни даних і результатів експерименту як виду дослідження шляхом взаємного 

обміну та доповнення смислів, дій між дисциплінарно різними галузями, 

науками, ненауковими практиками. 
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Цей феномен відображує сутнісну характеристику сучасної екології. 

Динамізм, як методологічна настанова є рефлексивне ставлення, яке присутнє 

не лише у науковця, а й у екологістично визначених різних громадян, що 

усвідомлюють обмеженість власної  компетентності і потребують результатів 

досліджень представників різних наук, сфер знання, практик, як необхідних 

елементів для методологічно адекватного розуміння складної,  комплексної 

екологічної проблеми. 

 

2.1. Специфіка розуміння людини та об’єкта діяльності в контексті 

міждисциплінарності 

Проблеми, вирішенням яких займається сучасна екологія, не вписуються у 

звичні дисциплінарні уявлення про традиційну спеціалізацію й кваліфікацію 

наук. Як зазначалося в попередніх підрозділах, в методології сучасного 

наукового пізнання актуальними стають процеси кооперації, які сприяють 

утворенню досліджень міждисциплінарного характеру, що об’єднують зусилля 

різних галузей знань. Екологія сьогодні є своєрідним екологістичним вузлом в 

якому переплітаються «…питання науки, виробництва, економіки, охорони 

здоров’я, раціонального природокористування, політики, національної й 

загальнолюдської безпеки, яка стає своєрідним інтегратором вітальних і 

духовних інтересів людини» [60, с. 4].  

Якщо міркувати з позиції в якій головна роль належить людині у її 

взаємозв’язку з природою, ми не повинні забувати про суб’єктивність цього 

виміру, що відображується у методологічній ситуації, відповідальності, та в  

питаннях етики. Людина має бути відповідальною за власні вчинки щодо 

природи. Згідно з думкою К. М. Маєр-Абіха людина має усвідомлювати 

природу як спільносвіт (нім. Mitwelt), а не як довкілля, оскільки спільносвіт 

передбачає на противагу антропологічній, позицію «згідно з якою ми 

відповідальні за інше життя, з яким живемо поряд» [80, с. 9]. Тобто, говорячи 

про відношення людини до природи, ми маємо враховувати етику як певний 

внутрішній регулюючий принцип, що не дозволятиме чинити щодо природи як 
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нашого спільносвіту свавілля та нищення. Етика має бути ланкою, що поєднує 

відповідальність з екологічно раціональністю, оскільки переживання та 

стурбованість самі по собі, які тим більше не завжди наявні, не спроможні 

скоригувати людський розум та діяльність, а екологічна раціональність, в свою 

чергу, має бути опосередковуючою ланкою між природою та людиною.  

Таким чином, для становлення екологічної раціональності та утвердження 

розумного, відповідального, моральнісного ставлення до природного світу, 

вагоме значення має екологічна етика. Своєрідним науковим підґрунтям 

екологічної етики є ідеї англійського натураліста Ч. Дарвіна, котрий у своїх 

працях «Походження видів» (1859) і «Походження людини» (1871) – 

відкинувши креаціоністську теорію походження світу, поєднує в єдиному 

еволюційному процесі світ природи і світ людини, що потім стало однією з 

передумов формування екоцентричного світобачення. Саме ідея єдності і 

неперервності життя Ч. Дарвіна мала велике значення для розвитку біології, 

екології, а згодом, і для екологічної етики.  

Під впливом ідей Дарвіна виникають начала еволюційної етики, 

представниками якої є К. Рульє, Дж. Хакслі, Г. Спенсер, П. Кропоткін, Е. 

Геккель та ін. Представники російського космізму (М. Федоров, О. Чижевський, 

К. Ціолковський, О. Сухово-Кобилін, В. Вернадський) розвинули ідею творчої 

еволюції, формується вчення про ноосферу та концепція коеволюції людини і 

природи. 

Увага до проблем глобальної еволюції багато в чому стимулювала 

формування засадничих принципів планетарного, а потім і космічного 

еволюціонізму. Набуває актуалізації такий напрямок як глобалізм, що прагне 

досліджувати нові умови еволюції світу, серед яких домінує тема ентропійної 

деградації природного середовища (Тейяр де Шарден, представники Римського 

клубу,    О. Тоффлер, М. Моісеєв, Д. Несбіт та ін.). Серед його визначальних 

рис є прагнення осмислити глобальний еволюційний процес як єдність 

неорганічного, органічного та соціального. 

Це, в свою чергу, обумовило формування предметного поля екологічної 
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етики, зміну наукової картини світу, сприяло перегляду світоглядних засад про 

місце і роль людини у природі, виявило необхідність переоцінки традиційної 

ієрархії цінностей і визначення нових пріоритетів і норм буття суспільства. 

Саме в переоцінці традиційної ієрархії цінностей окреслилася ідея 

еволюції соціоприродного цілого. В межах еволюційно-проективної філософії 

піддалися аналізу сучасні глобальні проблеми та визначилися шляхи їх 

розв’язання, розроблялися соціальні, політичні, моральні альтернативи буття 

суспільства і його взаємодія з природою. 

 Серед наукових теорій, на тлі яких відбувалося формування засад 

екологічної етики, необхідно виділити вчення про ноосферу, оскільки  воно має 

суттєве екологічне спрямування. Зокрема, в концепціях ноосфери 

розглядаються можливості нової єдності людини і природи, висвітлюються 

особливості якісно нового рівня діяльності людини на планеті, що стали вкрай 

актуальними в наш час. 

Розвиток вчення про ноосферу представлений в наукових працях відомих 

французьких вчених Едуарда Леруа, який запровадив термін «ноосфера» у 1927 

році та П’єра Тейяра де Шардена, що висунув свій релігійний варіант цієї 

концепції. Але більш докладніше розкрив та описав явище ноосфери в своїх 

наукових дослідженнях мислитель-натураліст – Володимир Вернадський.  

Основні положення теорії ноосфери були викладені ним у праці «Наукова 

думка як планетарне явище» [27]. Ідея ноосфери у дослідника постала як 

емпіричне узагальнення, ґрунтоване на конкретних фактах та спостереженнях, 

але, розмірковуючи над будовою Всесвіту і роллю людини в ньому, вчений 

приходив до усвідомлення про необхідність також філософського опрацювання 

набутого наукового матеріалу. 

Головна ідея концепції – це висновок про кардинальну зміну становища 

людини на Землі, коли науковий розум і практична діяльність стають 

планетарною силою, сумірною з силами природи, а також ідея відповідальності 

людини, зокрема вченого, за теперішній і майбутній стан нашої планети. 

Історію розвитку Землі В. Вернадський розглядає спираючись  на 



 63 

геологічні та біологічні процеси, що відбуваються в біосфері. Остання є 

геологічною оболонкою нашої планети і складається з живої і неживої (косної) 

речовини. Слід зазначити, що В. Вернадський замінив поняття «життя» і 

«живе» на поняття «живого природного тіла» і «живої речовини». «Кожний 

живий організм у біосфері – є сукупністю живих організмів, що живуть у ній» 

[27, с. 14]. Динамічна рівновага, організованість біосфери підтримується 

космічними факторами. Її специфічною ознакою є те, що процес створення і 

зміни її вигляду пов’язаний з процесом взаємодії живої та неживої речовини, 

який відбувається як неперервний біогенний рух атомів. Він реалізується в 

постійному неперервному диханні, харчуванні, розмноженні тощо. В біосфері 

величезну роль відіграють неживі-живі структури (ґрунт, намул, поверхневі 

води тощо), а сама біосфера є складним планетарним неживим природним 

тілом. Відмінності між ними в тому, що в неживій речовині всі процеси 

відбуваються в історичному часі, а в неживій – у масштабі геологічного часу. 

Жива речовина охоплює всю біосферу, вона невідривна від свого 

середовища проживання і сила її впливу  в процесі еволюції на неживу 

компоненту постійно зростає. Таким чином, вчений робить висновок, про 

еволюцію не тільки окремих частин біосфери, але і її загалом; інакше кажучи, 

еволюція видів переходить в еволюцію біосфери. 

Жива речовина біосфери виступає творцем і носієм так званої 

біогеохімічної енергії, проявів якої немає в жодній іншій земній оболонці. «У 

межах живої речовини в останнє дисятитисячоліття знову створюється і 

швидко зростає у своєму значенні нова форма цієї енергії, ще більша за своєю 

інтенсивністю та складністю» [25, с. 126]. Вона пов’язана з життєдіяльністю 

людського суспільства. У В. Вернадського вона отримала назву – «енергія 

людської культури» або «культурною біогеохімічною енергією». Завдяки їй 

відбувається творення духовної та матеріальної культури. Вона виявляє себе як 

результат раціональної діяльності людини і вносить зміни в навколишнє 

середовище. Тому В. Вернадський, зазначав, що саме ці процеси сприяють 

переходу біосфери в ноосферу. 
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Культурна біогеохімічна енергія проявляється у формі, яка здійснює 

перехід біосфери в ноосферу, тільки з появою розуму. А збільшення кількості 

біогеохімічної енергії пов’язане з його (розуму) вдосконаленням. Розум стає 

новою, надзвичайно потужною, силою на нашій планеті, що становиться 

ключовим чинником подальшого розвитку. «В нашу геологічну епоху – в 

психозойну еру – еру розуму – з’являється новий геохімічний фактор 

першорядної ваги. Протягом останніх двох десятків тисяч років геохімічний 

вплив людства, що охопив за допомогою землеробства зелену живу речовину, 

став надзвичайно інтенсивним та різноманітним. Ми є свідками дивовижної 

швидкості зростання геохімічної роботи людства. Ми спостерігаємо все більш 

яскравий вплив свідомості та колективного розуму людства на геохімічні 

процеси. Людина ввела в структуру планети нову форму дії живої речовини на 

обмін атомами між живою речовиною та неживою матерією. Колись організми 

впливали на історію тільки тих атомів, які були потрібні для їх росту, 

розмноження, харчування, дихання. Людина розширила це коло, впливаючи на 

елементи, необхідні для техніки та для створення цивілізованих форм життя» 

[25, с. 69-70]. 

Отже, В. Вернадський робить висновок, що людина, її розум, свідомість 

відіграє ключову роль в еволюції біосфери. Людина як діяльна істота активно 

перетворює природні умови за допомогою власного розуму. Це не Homo 

Sapiens, a Homo sapiens faber, тобто істота, що створює знаряддя праці для 

подальшої діяльності. За своєю силою антропогенного впливу на природу вона 

дорівнюється  геологічним силам. Таким чином, вчений увів термін «ноосфера» 

для позначення нового стану в еволюції природи, пов’язаного з появою 

людської свідомості. Це новий етап еволюції біосфери, обумовлений 

цілеспрямованою природоперетворювальною діяльністю людського 

суспільства. 

Якщо зважати на сучасні екологічні негаразди, дійсно, діяльність людини 

по облаштуванню навколишнього середовища і перетворенню природного світу 

вимірюється планетарним масштабом, а наслідки оцінюються багатьма 
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дослідниками як катастрофа глобального виміру. 

Ще одним з найважливіших положень в концепції ноосфери, що набуває 

актуальності в сучасних наукових розвідках, є ідея єдності людини з Землею і 

їх взаємна залежність. «Людина і людство, перш за все, дуже тісно пов’язані із 

живою речовиною, яка населяє нашу планету, від якої вона реально ніяким 

чином не може бути відділена» [28, с. 14]. В. Вернадський, наголошує, що 

людина є проявом великого природного процесу, функцією біосфери, тобто 

вона існує в межах природи і є її частиною. Людина завдяки  своєму розуму 

сама стає однією з головних ланок цієї нової геологічної зміни – еволюції 

біосфери у новий її стан – ноосферу. «В ноосфері геологічна роль людини є 

провідною» [25, с. 238]. 

Слід зазначити, що історицистська концепція перебудови навколишнього 

середовища науково організованою людською думкою шляхом організованої 

праці навряд чи є випадковою. Корені цієї позиції закладені в еволюціонізмі. 

Відповідно, розум людини та її свідомість, які спричиняють описані зміни, 

постають функцією біосфери і проявом еволюційного процесу. 

У попередньому підрозділі йшлося про те, що на думку сучасних 

дослідників виникла необхідність поєднання наук про людину, суспільство та 

природу. В. Вернадський у своїх наукових працях також приходив до таких 

висновків. На думку вченого, людина, її духовність, свідомість є результатом 

еволюції органічного світу і тільки таким чином повинна бути усвідомлена. За 

В. Вернадським, «...духовне життя людини постає як найвищий прояв всього 

живого, від нього невіддільне» [27, с. 179]. Таке історицистське твердження 

свідчить, що людина та її духовна сфера більш тісніше та органічніше вплетені 

в структуру світобудови, ніж про це думали в епоху класичної науки. За В. 

Вернадським, розум, дух виникають у біосфері і, розвиваючись в ній, тільки 

згодом творять «сферу розуму». 

У сучасних реаліях, на думку М. Кисельова [56, 132-133]:  

- стає очевидною хибність абсолютного розведення природи та соціуму; 

- виникає потреба у своєрідній «натуралізації» гуманістичного ідеалу, 
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всебічному урахуванні цілісності людської природи з її матеріальними та 

духовними характеристиками та «вписуванні» феномену людини в континуум 

природного довкілля;  

- набуває актуалізації натуралізм в розумінні Й. Гете, О. Гумбольдта, В. 

Вернадського, як цілісне світовідчуття; 

- активно використовується натуралізм де перетинаються процеси 

«натуралізації людини» та  «гуманізації природи». 

Така ноосферна стратегія передбачає в процесі рішення глобальних 

проблем нового, іншого підходу, який є результатом взаємодії гуманітарних і 

природничих наук: «Зростання наукового знання в ХХ столітті швидко стирає 

кордони між окремими науками. Ми все більше спеціалізуємось не по науках, а 

по проблемах. Це, з одного боку, дає можливість надзвичайно заглиблюватись в 

явище, яке досліджується, а, з іншого ‒ розширити його охоплення з усіх точок 

зору» [27, с. 67]. 

Ці зауваження стають засадничими, зокрема, й для екологічної етики. 

Німецький філософ В. Гьосле, згадуючи етичний вимір глобальних проблем 

сучасності, також підкреслює, що їх вирішення «...навряд чи можливе без 

залучення результатів досліджень конкретних наук, а отже, без певної форми 

міждисциплінарної співпраці, що її сьогодні бракує» [41, с. 70]. Ідея 

«співпраці» дисциплін має до питання про динамічну міждисциплінарність 

значно більше відношення ніж ідея інтеграції. 

Ще однією ключовою ідеєю праць В. Вернадського є історицистська думка 

про зростання ролі науки в розвитку суспільства: «...Сфера життя, біосфера, 

швидко переходить у новий стан – ноосферу, різко таким чином змінюючись з 

допомогою науково спрямованого розуму людини...» [25, с. 233]. Отож, розум 

людства, на його думку здатен змінювати біосферу, стати геологічною силою 

тільки, якщо в цій діяльності буде скерований наукою. Наукова думка є тим 

конкретним проявом розуму, який спричиняє еволюцію біосфери в ноосферу: 

«Основною геологічною силою, що створює ноосферу, є ріст наукового 

знання» [27, с. 43]. 
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На межі ХІХ – ХХ сторіч у науковому поступі людства спостерігається 

колосальне накопичення наукових фактів, швидко виникають нові галузі 

наукового знання, стрімко зростає обʼєм емпіричного матеріалу. В. 

Вернадський назвав це явище «вибухом» наукової творчості. Він пише: «...я 

порівнював цей ріст наукової думки з вибухом, і тепер міг би це зробити з іще 

більшою впевненістю. Людина у наш час переживає такий стан наукової 

творчості, який повторюється у її історії раз-два на тисячоліття» [25, с. 233]. 

У працях В. Вернадського ми також знаходимо докази, які спростовують 

уявлення про етичну бездоганність феномену науки. Вчений неодноразово 

звертав увагу на можливі негативні наслідки наукових відкриттів. Він писав: 

«Усвідомлення головного значення науки для «блага людства», її величезної 

сили і для зла і для добра, повільно і неухильно змінює наукове середовище» 

[27, с. 89]. Також В. Вернадський зауважує: «Дивним чином ще доволі часто 

доводиться чути, що наука не знає ні добра, ні зла як не знає його природа» [27, 

с. 90]. Ще в 20-х роках ХХ сторіччя В. Вернадський звертав увагу наукової 

спільноти на моральні наслідки оволодіння атомною енергією. Виступаючи в 

1922 році на засіданні Радієвого інституту В.Вернадський звертається до думок 

італійського вченого – атомника Ф. Содді, зауважуючи: «Він (Содді – авт.) 

вказав на те, що в разі, якщо людина оволодіє атомною енергією, то отримає у 

свої руки таке джерело сили, якого вона не мала за всю свою історію. Але куди 

буде спрямована ця сила – на добро чи на зло. Чи доросла людина до того, аби 

правильно скористатися цією новою силою – благою, або, за її волею, 

страшною. Приведе вона до загибелі та розрухи...чи до нових великих перемого 

людського духу?» [26, с. 125]. Погоджуючись з такими думками італійського 

дослідника, В. Вернадський висловлює наступне побажання щоб «...у науковій 

праці, такій, здавалося б, далекій від духовних елементів людської особистості, 

як питання про атоми, цей моральний компонент був усвідомлений» [26, с. 125]. 

Науковець звертав увагу на ту обставину, що, оскільки, людина постає 

єдиним репрезентантом на Землі духовності, загалом, та розуму, зокрема, 

оскільки саме вона є ключовою ланкою еволюції біосфери в ноосферу, тоді 
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принцип відповідальності постає одним з головних моральних принципів буття 

людини в ноосфері. В концепції ноосфери, цей принцип отримує достатню 

аргументацію, під нього підводиться значна природничо-наукова база. Можна 

сказати, що В. Вернадський чи не першим показав значення ненаукового 

принципу відповідальності як важливого для науковця, так і пересічної людини.  

Крім іншого, В. Вернадський акцентує увагу на незвичності, новизні (іноді 

шокуючої) від залучення моральних проблем науки як для природничо-

наукових дисциплін, так і для етики. Наявні етичні системи, підкреслював він, 

не здатні дати відповідь на питання, які постають в діяльності науковця. 

Вчений, у зв’язку з цим, планував у книзі, присвяченій феномену ноосфери, 

написати розділ «Про мораль науки», але не здійснив задуманого. Проте, до 

певної міри, пояснити смисл його поглядів на дане питання може наступне 

зауваження: «Наукова мораль, що має місце в ноосфері, є можливою, її слабким 

вираженням постає утилітаристська мораль Є. Бентама та його послідовників» 

[27, с. 90]. 

Можна вважати, що процес утворення єдиного планетарного організму, 

отримав в наші дні назву «глобалізація». В ньому закладене значне етичне 

начало. В. Вернадський був передвісником цього процесу і зауважував, що 

«людина вперше реально зрозуміла, що вона мешканець планети і може та 

повинна мислити і діяти у новому аспекті; не тільки в аспекті окремої 

особистості, сім’ї, роду, держав чи їх союзників, але також у планетному 

аспекті» [27, с. 28]. В ноосфері дії окремої людини мають свої наслідки не 

тільки стосовно її оточення, чи, максимум, країни як це було у попередні віки. 

Вони здатні впливати на населення всієї планети. Зрозуміло, що за такої 

ситуації чимало традиційних етичних норм неминуче зазнають змін, зрештою, 

трансформації зазнає моральна свідомість як така. 

Загалом, у творчості В. Вернадського етична проблематика посідала 

значне місце. Розвиток ноосфери позначений рухом до певних гуманістичних 

ідеалів. Вчений наголошував про необхідність забезпечити благо всіх без 

винятку людей на Землі, подолати бідність та її наслідки, розв’язати проблему 
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продовження життя, послаблення хвороб для всього людства. І хоча рух до 

таких ідеалів, лише розпочався, проте вчений вірив, що «пройде, все ж таки, 

декілька, можливо, небагато поколінь, доки воно неминуче, як природний 

стихійний процес яскраво виявиться в ноосфері як дійсність» [25, с. 240]. 

На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок, що ноосфера у В. 

Вернадського – це не лише етап еволюції біосфери в її взаємодії з розумом, але 

й своєрідний гуманістичний ідеал, який людину заангажовану історицизмом, 

ставить на межі його подолання. Це – етап історії людства, відколи реально 

почнуть реалізовуватися певні моральні цінності, які закладені в більшості 

етичних вчень. Вчений також наголошує, що в процесі переходу до ноосфери 

людина також зазнає змін, результатом яких буде індивід, який насамперед 

своєю свідомістю, духом, буде відрізнятися від нашого сучасника. 

Становлення нової людини немислиме без відповідної зміни її морально-

етичних орієнтирів. В. Вернадський, усвідомлюючи це, намагався привернути 

увагу до питань моралі, але, з огляду на вищезгадані причини, не опрацював їх 

достатньою мірою. Це завдання стоїть перед сучасними дослідниками, які, 

орієнтуючись на розроблені ним положення вчення про ноосферу, здатні 

поглибити етичний аспект. Спрямовуючим фактором у цій праці, очевидно, має 

слугувати висновок В. Вернадського про те, що «...в ноосфері вирішальним та 

визначальним фактором є духовне життя людської особистості...» [27, с. 28]. 

На нашу думку, найнагальнішими проблемами у етико-ноосферних 

дослідженнях є ті, що стосуються загострення сучасної екологічної кризи. 

Ще однією природничо-філософською основою екологічної етики є ідеї 

представників «російського космізму» [36]. Ця течія виникла наприкінці ХІХ 

початку ХХ століття у Росії. Характерною ознакою і відмінністю у підходах 

якої є гуманітарний, природничий і теософський напрямок розвитку. 

Представниками російського космізму гуманітарного напрямку є М. Федоров, 

О. Горський, В. Муравйов, О. Сухово-Кобилін та ін.; природничо-наукового О. 

Барченко, В. Вернадський, М. Умов, К. Ціолковський, М. Холодний, О. 

Чижевський та ін..; езотеричного – Д. Андреєв, О. Блаватська, М. Реріх, О. 
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Реріх, П. Успенський та ін., які зробили сутнісний крок до формування 

екологічної етики обґрунтовуючи необхідність моральної основи у взаємодії 

людини та природи в їх єдності.  

Засадничою для цієї течії є ідея активної еволюції, як нового свідомого 

етапу розвитку світу, коли людство спрямовує її в той бік, який диктує його 

розум і моральні почуття [109]. У філософії космізму поєднуються ідеї 

цілісності (поєднання світу життя і свідомості) та ідея активності (прагнення 

впливати на світ у бажаному напрямку), що поєднує турботу про Землю, 

біосферу, космос з розвитком людини, і ідея кореляції перетворення світу із 

перетворенням внутрішньої природи людини. Життя це вічний процес творіння, 

постійне зростання творчого потенціалу. 

Специфічним для цього напрямку стало не лише визнання загального, 

глобального космопланетарного еволюціонізму, але й переконаність, що 

перспективи цивілізації, культури й у цілому виживання та прогрес людства усе 

в більшій мірі визначаються свідомою та цілеспрямованою – проективною 

діяльністю людей. Для космістів єдність – це новий виток і синтез усього 

сущого, без якої неможливе ні життя, ні безсмертя. Приреченість буття людини 

виявляється не лише у матеріальному світі, а й у відчутті «душевного 

сирітства», яке виникає внаслідок втраченої гармонії зв’язку людини та 

природи. Космос, як абсолютна ідея, позбавлений самотності, це суб’єктивне 

відчуття, якого людство набуло у результаті своєї еволюції, тому його 

завданням є позбавлення цієї руйнівної сили та набуття ним відчуття, навіть 

впевненості в тому, що воно є невідʼємною, головне, – творчо активною 

часткою Всесвіту [20, с. 28]. 

У науково-філософських працях К. Ціолковського особливої гостроти 

набуває концепція всеєдності, де він наголошував на тому, що люди як вищі 

істоти повинні зрозуміти свою взаємозалежність, відчути себе єдиним 

мислячим організмом, «могутньою істотою» планети. У своїй етичній системі 

він розглядає поняття «розумного егоїзму»: «У Всесвіті, – пише він, – панував, 

панує і буде панувати розум і вищі суспільні організації. Розум є те, що 



 71 

приводить до вічного добробуту кожного атома. Розум є вищий або дійсний 

егоїзм» [131, с. 43]. На його думку, принцип «розумного егоїзму» є базовим для 

всесвітньої етики космосу, адже моральність – є усунення всіх страждань. К. 

Ціолковський вважав, що кожна людина повинна  будувати своє майбутнє 

через поглиблення знань; ставитися до всіх інших з милосердям і без 

насильства, випромінюючи любов. Розмірковуючи ж про долю Всесвіту він 

зазначав, що людина самоорганізуючись повинна зрозуміти «спричинюючи зло 

іншим істотам, вона робить зло самій собі – у безмежному житті свого 

майбуття. Вона усвідомила, що її особисте життя полягає в тому, щоб ніде у 

Всесвіті не було жодних страждань і жодного божевілля» [20, с. 35]. 

Таким чином, філософський космізм, крім всього іншого, долучився до 

осмислення «золотий принципу моральності», який визначається як «розумний 

егоїзм» і є універсальним для Космосу. Ідеї глобальної еволюції поєднуються з 

ідеєю цілісності, що є своєрідним  синтезом усього сущого, без якого 

неможливе ні життя, ні безсмертя. Основними положеннями космізму є 

універсалізація етичних положень; творчий характер; концепція всеєдності – як 

шлях подолання глобальних криз і як запорука подальшої еволюції. Космісти 

одними з перших поставили питання про необхідність глобальної етики або 

нової моральності. Загалом цей оригінальний напрямок теж можна розглядати 

як важливу передумову формування екологічної етики. 

Прихильником концепції ноосфери був і М. Моісеєв. На його думку, 

перехід до сфери розуму повинен відбутися не як біфуркаційний скачок, тому 

що будь-який біфуркаційний механізм може розвиватися у зовсім 

непередбаченому напрямку і привести в остаточному підсумку до загибелі 

людства. Людство із самого початку мусить контролювати цей перехід, 

розробляючи визначену стратегію, стратегію Розуму. «Потрібно говорити, що 

суспільство здатне забезпечити режим коеволюції з біосферою в тому випадку, 

якщо діяльність людей не допустить нової біфуркації, переходу біосфери в 

новий канал своєї еволюції, чи, користуючись мовою теорії динамічних систем, 

у новий аттрактор» [88, с. 10]. Принциповою для М. Моісеєва є ідея кооперації 
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всіх галузей знання – природничих і гуманітарних наук. Будучи фахівцем у 

теорії управління і теорії інформаційних систем, він досліджує проблему 

аналізу можливих каналів розвитку біосфери, виходячи із сучасного її стану. 

Однак учений ясно усвідомлює, що лише «фізикалістськими» методами,  

вивченням біосфери, аналізом її можливого розвитку і пропозиціями світовому 

співтовариству конкретних дій, ситуацію не змінити, необхідне формування 

екологічної етики. 

Шлях до формування ноосфери можна розглядати з точки зору коеволюції 

природного та соціального. Методологічною підставою єдності людини і 

біосфери і однією з основних тез, що відстоював М. Моісеєв, – є теза про 

єдність людини і біосфери (слід зазначити, що традиція розглядати людину як 

невід’ємну частину природи (космосу), червоною ниткою проходить через 

різноманіття ідей космізму). Тільки виходячи з цього принципу, ми можемо 

вивчати процеси, що відбуваються на планеті, аналізувати їх і пропонувати 

варіанти виходу з екологічної кризи. Еволюцію біосфери характеризують три 

основних принципи: мінливість, спадковість і добір. Запозичена в Ч. Дарвіна 

«тріада» значно видозмінюється і доповнюється в сучасному науковому аналізі 

принципами синергізму. Іншими словами, «дарвінівська тріада» здобуває більш 

універсальний характер, що дозволяє описувати механізми, що відбуваються у 

будь-якій відкритій системі, що самоорганізується: а) мінливість. «цим словом 

закодована безліч різноманітних явищ, варіантів, що створюють поле, 

необхідне для вибору подальшого продовження процесу еволюції системи» [88, 

с. 10]; б) спадковість – «воно означає лише те, що сьогодення і майбутнє будь-

якої підсистеми, тобто будь-якого елементу Універсуму, не визначається, а 

залежить від минулого» [88, с. 4] в) добір – це насамперед закони збереження: 

ніяка зміна не може йти всупереч закону збереження руху, іншими словами з 

безлічі варіантів розвитку система відбирає той, дисипативна функція якого 

мінімальна, тобто вимагає для своєї реалізації мінімуму енергії. Біосфера – це 

відкрита система, що підпорядковується принципам самоорганізації і відчуває 

на собі вплив зовнішніх і внутрішніх флуктуацій (випадків). Саме ці флуктуації 
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запускають біфуркаційний механізм, що переводить систему у зовсім новий, 

інший стан. У результаті цих біфуркацій на Землі з’явилися перші прокаріоти, 

потім еукаріоти, формувався вид «Homo Sapiens». Тобто, «Єдність людини і 

біосфери» грунтується  на сучасних емпіричних даних, наукових відкриттях, 

насамперед, це єдиний генетичний алфавіт для усього біотичного різноманіття 

планети; ідентична структура клітин мозку людини й інших вищих тварин; 

зачатки інтелекту в людиноподібних мавп, дельфінів; людина не може існувати 

поза біологічною нішею, котру вона займає. 

Людина «приречена» жити в біосфері і підкорятися законам її розвитку. 

Усвідомлення цього факту украй важливо для людства, особливо, як 

підкреслює М. Моісеєв, для країн північноатлантичного регіону. Світогляд 

західної людини формувався під впливом протестантського індивідуалізму. 

Принципи егоїзму, антропоцентризму й індивідуалізму зпричинили появу ідеї 

могутності над природою. На його думку, техногенна цивілізація Заходу, 

нещадно експлуатуючи природу, піклується лише про вигоду. М. Моісеєв 

наполегливо критикує егоїстичні і споживацькі потреби західної людини, 

доводячи «неможливість подолання наступаючої кризи чисто технічними 

засобами» [87, с. 26]. 

М. Моісеєв пропонує вихід з екологічної кризи через коеволюцію людини і 

біосфери, вступ людства в нову епоху, епоху Ноосфери. Аналізуючи поняття 

ноосфери, М. Моісеєв схильний вважати, що це не нова сфера, нове місце, 

сфера Розуму, а якісно нова епоха (період) в розвитку планети, у якій 

здійснюється коеволюція людини і біосфери. Коеволюція людини і біосфери – 

це «такий розвиток людства, що не порушує стабільності біосфери, її 

гомеостазу, зберігає необхідний для людства еволюційний канал» [88, с. 28]. 

Збереження стабільності біосфери має бути засноване на тих наукових 

знаннях, що були отримані в попередні сторіччя. Людина, нарешті, повинна 

навчитися користуватися даним їй від природи Розумом. Розумна діяльність 

людини містить у собі уміння стримувати свої егоїстичні прагнення, керуватися 

у своїх вчинках не стихійними спонуканнями, а знаннями. 
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Як ми бачимо, в основі коеволюціонуючої цивілізації лежать принципи 

розумності. Однак людина не повинна обмежуватися можливостями свого 

індивідуального інтелекту. Людина має усвідомити, що її розум – частина 

Колективного Розуму. Колективний Розум – це не сукупність індивідуальних 

інтелектів, це якісно нові утворення, досягнення яких М. Моісеєв 

історицистськи бачить через подальший розвиток комп’ютерної техніки. На 

його думку, Колективному Розумові, у багато разів посиленому комп’ютерною 

технікою, під силу зберігати стабільність біосфери і вибирати той канал 

еволюції, що і забезпечить коеволюцію людини і біосфери. Епоха ноосфери 

насамперед буде характеризуватися тим, що людство навчиться керувати 

процесами самоорганізації біосфери. «У будь-якому випадку, стихійний процес 

самоорганізації повинен ввійти в деяке русло з дуже твердими берегами, що 

визначаються можливістю передбачати ті небезпеки, що підстерігають людство, 

і тими можливостями, якими володіє людство для керування власною 

поведінкою у своїй екологічній ніші» [89, с. 149]. Цитована історицистська 

позиція М. Моісеєва принципово відрізняється від позиції В. Вернадського, 

який закликав до відкриття межі подолання протиставлення природи і розуму 

«гуманістичним ідеалом». 

Спрямованість у майбутнє – є характерною рисою ноосферного вчення, 

яка за сучасних умов потребує всебічного критичного осмислення. Спираючись 

на ідеї концепції ноосфери, іноді пропонують обґрунтування його цілісності з 

позицій ідеї «універсального еволюціонізму». М. Моісеєв, аналізуючи процес 

становлення планетарного життя відповідно  цієї теорії, зауважує, що закони, 

які визначають принципи відбору, діють у живій речовині і у суспільстві. Вони 

не суперечать законам неживого світу, законам фізики і хімії – «ніщо живе не 

може їх переступити». 

За допомогою ідеї універсального еволюціонізму можна сконструювати 

опис як біологічного так і соціального розвитку людини. Щодо останнього, 

ускладнення практичного досвіду і необхідність збереження його як більш 

цінного ніж фізична сила, визнають ідею якісних змін в напрямку еволюції. 
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Вона не припиняється, а переходить на інший «надорганізменний рівень». 

Відбір відбувається вже на рівні організації популяцій, племен, а згодом і 

народів. Простежуючи еволюцію людини, М. Моісеєв наголошує: «Людина як 

біологічна істота, як генотип практично припинила свій розвиток у кінці 

мезоліту або спочатку неоліту, з початку утвердження моральності як 

основного кооперативного компромісу. В ім’я суспільного розвитку, в ім’я 

майбутності популяції «людина розумна» сама людина поступилася своїм 

індивідуальним удосконаленням» [88, с. 60]. 

Індивідуальне вдосконалення набуло вже не біологічного, а духовного 

характеру, здійснюючись на ґрунті суспільного досвіду. «Неолітична 

революція», або перехід, коли внутрішньовидовий відбір перестає відігравати 

вирішальну роль в еволюції людини, створила підстави кооперативності 

досвіду. Прискорення історичного процесу пов’язано з універсалізацією 

досвіду, найосновнішими складниками якого є штучні знаряддя, знання, і 

моральність. Моральність підпорядкувала і упорядкувала ті природні якості, що 

їх несе в собі людина як біологічна істота, а саме – агресивність. Без неї людина 

не могла б вижити в епоху полювання на мамонтів. Але нині вона шкідлива й 

небезпечна. Моральність, оперта на розумне упорядкування природних нахилів, 

стає необхідною умовою для подальшого прогресу людства. Отже, моральність 

цілком правомірно розглядати «в рамках універсального еволюціонізму як 

змінний у часі не лише суспільний, але і природничо-науковий феномен» [88, с. 

61]. 

Важливою є думка про взаємний розвиток біосфери і людської цивілізації, 

коеволюції природи і людини, яку як базову ідею обгрунтовував  М. Моісеєв. 

Реалізація цієї ідеї вважається ним умовою забезпечення майбутнього людства.  

Визнаючи те, що сучасна пізнавальна ситуація, на нашу думку, має 

спрямовуватися у напрямку динамічного, а не коеволюційного способу 

досліджень як форми наукової взаємодії, головним рушієм котрого є науковець 

(творець суб’єкта пізнання), треба приймати повноту змісту його місця в 

системі нового типу раціональності – постнекласичної. В ній, одними із 
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головних засад окрім засобів, методів пізнання враховуються ще й ціннісні 

орієнтації, що лежать у аксіологічному вимірі етичного простору буття 

самоорганізованих науковців. 

У міждисциплінарному зв’язку представників різних наук реалізується 

здатність людини усвідомлювати неспроможність повноваженнями своєї науки 

вирішити складну проблему без доповнення можливостями інших наук. Тобто, 

усвідомлюється неспроможність бути суб’єктом вирішення складної 

комплексної міждисциплінарної проблеми. Таким чином, визначений ціннісно-

зорієнтованим усвідомленням екологічної проблеми звʼязок представників 

різних наук є процес утворення суб’єкта вирішення складної комплексної 

міждисциплінарної проблеми. 

Таким чином, потрібно враховувати антикоеволюційну характеристику 

наведену в міркувані вітчизняного філософа А. М. Єрмоленка «Досліджуючи 

лише свій фрагмент реальності, розробляючи тілки «свою ділянку», науковець 

не може знати напевне про ймовірні наслідки, тим більше далекосяжні наслідки 

своїх досліджень, особливо в разі прикладного застосування науки, пов’язаного 

і з втргненням у природу» [47, с. 280]. Така ситуація має етичний вимір, і у 

зв’язку з цим, вважаємо за наобхідне репрезентувати відомий, проте показовий, 

приклад з історії екології, який показує зреалізований зміст не вдалості дій 

суб’єкта пізнання зреалізувати дослідницький проет, через неможливість 

врахувати усю повноту прояівів дійсності. 

Мова йде про відомий з історії екології проект «Біосфера 2». Наведемо 

його опис. Досліджуючи проблему динамізму наукового знання, нам видається 

доречним приведення прикладу одного з відомих та масштабних за значущістю 

досліджень, що ілюструє ситуацію неможливості історицистськи передбачати 

абсолютно визначено наслідки раціональної науково-дослідної діяльності, або 

іншими словами, неможливість знати усе. Мова йде про проект, що мав місце 

наприкінці минулого століття – «Біосфера 2», котрий, між іншим, мав одним із 

організаторських підґрунть гарне фінансування, і що на сьогоднішній день, 

наприклад, уже відноситься до однієї із перепон у реалізації 
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міждисциплінарних проектів.  

Відомо, що це був широкомасштабний експериментальний проект 

глобального значення по моделюванню процесів, що відбуваються в природних 

екосистемах Землі  (як замкненої глобальної екосистеми в межах проекту). 

Початок реалізації проекту компанією «Space Biospheres Ventures»  в 

пустелі Арізона  (США) на кошти приватної особи – мільярдера Едварда Басса 

припадає на 1984 рік. Власне, будівництво комплексу було розпочато 1986 року. 

Передбачалося створити на площі більше 1,28 Га споруду, що представляла би 

собою діючу замкнену екосистему із перебуванням у ній людини. Вона мала 

бути цілковито автономною і підтримувати власний природний баланс буз 

будь-якого зовнішнього втручання. З-поміж цілей засновників проекту однією 

із важливих було прагнення з’ясувати саморегулюючі властивості біосфери у 

вигляді того чи зможе людина жити і працювати в замкнутому середовищі. Такі 

результати,  в перспективі могли б допомогти отримати модель функціонування 

екосистеми, яка знадобилася б людству для освоєння інших планет із 

достатніми умовами атмосфери, враховуючи існуючі глобальні проблеми Землі 

(парниковий ефект, глобальне потепління) і у зв’язку з цим, граничній ситуації 

погіршення умов життя на землі. 

Назва проекту «Біосфера 2» була покликана підкреслити те, що проект 

моделюється на основі картини (конструкту) базової екосистеми – Землі, де 

остання власне і є біосферою 1. 

Наводячи опис організації даного проекту ми не вдаватимемося у деталі 

конструктивних рішень будови, лиш зазначимо, що вона представляла собою 

цілковито герметичну (як планувалося) споруду із  сталі, бетону та скляних 

панелей, що була розподілена на сполучені між собою різні частини (3 основні) 

у одній з яких було представлено ряд різних характерних Землі екосистем у 

вигляді зменшених копій. Серед основних виокремлюють наступні: тропічний 

вологий ліс, океан з живим кораловим рифом, пустеля, савана, болото. В 

кожній із них був свій особливий клімат. Відповідно до цих екосистем були 

підібрані біологами та зоологами і заселені різні представники флори та фауни. 
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Друга частина була відведена для систем життєзабезпечення. Третя, 

безпосередньо відповідала житловому простору «еконавтів», як їх ще називали. 

Учасники проекту, яких було вісім, чотири жінки і чотири чоловіка, мали 

необхідні умови для автономного проживання в цій споруді. Це 

сільськогосподарська ферма, басейни для риб, майстерні, інформаційно-

обчислювальний центр звідки дослідники мали відстежувати роботу систем, 

різні показники та їх зміни.  Планувалося, що учасники експерименту мали 

перебувати в цілковитій ізоляції від зовнішнього світу протягом 2-х років. 

Увійшли люди в споруду 26 вересня 1991 року (перша місія), з чого, власне і 

почався дворічний відлік часу. 

Кисень, вода та продукти харчування включно з відходами циркулювали за 

моделлю природного кругообігу та повної повторної переробки, сприяли чому 

штучно створені допоміжні системи (сонячні батареї, вентилятори). 

Словом, задачею експерименту було перевірити чи зможе біосфера з 

включеною у неї людиною (її активністю) підтримувати свою рівновагу і 

розвиватися. Система планувалася як «чисто природна екосистема», 

механізмами якої є саморегуляція та самовідновлення. 

Треба визнати, що деякі з аспектів «поведінки середовища» в середині 

комплексу, конструкторам вдалося частково передбачити і врахувати, як 

наприклад, ситуацію із зміною густини повітря всередині комплексу. Вона 

пов’язана із конструктивною особливістю споруди – скляний дах для 

потрапляння сонячних променів у поєднанні із кліматичним особливостями 

місця розташування експериментального майданчика – пустеля, де сонце дуже 

активне в день, а вночі, температура суттєво нижча, дає суттєві коливання 

температурних показників, які прямо впливають на стан внутрішнього 

експериментального середовища. Довелося створювати певні мембрани 

механічного типу (так звані легені), для регулювання і підтримання 

необхідного рівня тиску і складу повітря всередині «Біосфери 2». 

Проте, попри історицистські надії, невдовзі почалися проблеми. До них 

можна віднести наступні: 1. збільшення кількості вуглекислого газу в споруді і 
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відповідно, 2. зменшення концентрації кисню в повітрі (з нормальних 21% до 

14%) внаслідок наявності дуже родючого ґрунту і розмноження в ньому великої 

кількості органічних бактерій та мікроорганізмів, які споживали велику 

кількість кисню; Перевищивши показники запланованого виділення 

вуглекислоти, довелося із-зовні постачати кисень щоб збалансувати рівень CO2. 

Цими діями була порушена концепція «чисто природної екосистеми». 

3. випадання дощу із конденсату під дахом в біомі пустеля, що спричинило 

її спотворення (вона заросла). 

4. фотосинтез рослин був слабшим і кисню вироблялося менше, до того ж, 

нижчою від запланованих показників була врожайність. 

5. порушення біорозмаїття. Почали гинути деякі із заселених видів і 

розмножуватися в непередбачуваній кількості незаплановані проектом 

шкідники (їх не заселяли) таргани та мурахи. 

6. нестача нормальної кількості їжі, якою учасники експерименту себе не 

моли достатньо забезпечити через проблеми з киснем і з шкідниками, призвело 

до погіршення певних показників здоров’я та до втрати ваги. 

7. почали відбуватися процеси незворотних руйнацій балансу певних 

екосистем. 

8. відсутність вітру спричиняла крихкість і руйнування деяких видів дерев 

через відсутню адаптивність, що за природних умов розвивається за наявності 

вітру і сприяє укріпленню кореневої системи, волокон стовбуру та гілок. 

Ці проблеми були з’ясовані під час кількох наступних місій «Біосфери 2», 

що слідували після завершення першої у 1993 році, де вчені вже досліджували 

які виникли проблеми  і через що. 

Незважаючи на ряд проблем, експеримент все ж був здійснений і 

завершений 26 вересня 1993 року. Хоча успішним в сенсі досягнення 

запланованих результатів чи способі перебігу, назвати не можна. Біосфера – 2 

виявилася непридатною для життя, оскільки виникли не вирішувані (виходячи з 

автономності системи) проблеми. 

Таким чином, із описаних невдач проекту, що по суті не був вдало 
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реалізований, оскільки не досяг мети, яка була поставлена, видно неабияку 

складність об’єктивної дійсності, зокрема природи (біосфери), прорахувати чи 

спрогнозувати усю різноманітність та мінливість якої сучасними засобами 

неможливо. Це враховується з рефлексивної позиції над принципом динамізму, 

на якому ми акцентуємо увагу, як на такому, що виступає засадничим у 

екологічних дослідженнях. 

Проведене дисертаційне дослідження обґрунтовує, що він є вкрай 

актуальний, необхідний при проектуванні усілякого типу, моделюванні та 

проведенні досліджень, які у своїй основі також мають бути динамічними. 

Вчені-дослідники, що виступають організаторами досліджень (на думку 

представників історичної школи філософії науки), повинні виходити із 

розуміння важливості перманентної зміни зв’язків між різними галузями на 

динамічній основі, а не як одноразове явище.  Тобто, різні галузі знання 

взаємодіючи між собою при вирішенні певної складної комплексної 

міждисциплінарної проблеми, організуючись у певний дослідний проект, 

мають враховувати взаємну компетентну ефективність зі зворотним зв’язком 

один від одного. Це обговорення мовою результатів дослідження, способів 

вирішення проблеми а також модифікація, трансформація самої організації 

дослідження в залежності від того, яке нове знання виникає у кожного з 

дослідників персонально та у взаємодії такого нового знання (результатів) із 

раніше здобутим. 

В такому випадку, для науковців, що вступають у міждисциплінарний 

науковий зв’язок проблема постає як мінлива картина світу. Дослідники 

взаємодіють лише тому, що їх скеровує проблема, яка ними усвідомлена як 

проблема, тобто поставлена ними перед собою як те, що потребує осмисленого 

вирішення. Без такого усвідомлення, на нашу думку, не може йти мова про 

утворення суб’єкта динамічного міждисциплінарного дослідження. Світ, як 

об’єктивна дійсність (включно з проблемами, котрі є проявами останньої) стає 

світом динамічної картини, тоді, коли ця картина є осмисленою суб’єктом, що 

уможливив таке методологічне осмислювання цілеспрямованим чином. 
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З одного боку, проект «Біосфера 2» можна вважати заздалегідь провальним, 

оскільки те, що згідно М. Гайдеггеру є законом і визначається як «сталість змін 

взятих в необхідності їх протікання» [134], було ніби свідомим порушенням 

принципу динамізму, як тепер ми можемо переконатися, оскільки проект 

виявився не реалізованим, хоч і став доволі корисним з точки зору апробації 

багатьох технологій та моделей щодо управління замкненими екосистемами. 

Тим більше, як зазначають у деяких джерелах, цей проект не мав урядового 

фінансування, а був впроваджений з приватних інтересів двох персон Джона 

Аллена (ідея проекту) та Еда Басса (фінансування), кожен з яких до того ж не 

був вченим в академічному розумінні.  З іншого боку, деякі дані неможливо 

отримати не провівши експеримент або дослідження, тому існування подібного 

проекту вочевидь підтверджує ще одну важливу думку відомого філософа про 

те, що «пояснення досягається в ході дослідження» [134].  

У такий спосіб, виявляється, що важливість міждисциплінарних 

досліджень в їх динамічному аспекті як створення наукових зв’язків, є 

важливою складовою еволюції наукового знання, особливо якщо розглядати цю 

думку з позиції мікрореволюцій С. Тулміна в його праці «Концептуальні 

революції в науці» [122]. 

В цілому, варто наголосити на тому, що були спроби повторно в іншому 

складі команди, а потім без ключової позиції людини в даному експерименті і 

при внесенні врахованих змін з проблем попереднього проекту дослідити певні 

особливості функціонування внутрішніх екосистемних параметрів, які стали 

очевидно можливими для розуміння, лише після проведення самого цього 

проекту, зокрема початкової його місії. До того ж, це дозволило з часом 

використовувати комплекс в якості окремих експериментів та моніторингових 

досліджень. 

В останні десятиліття, комплекс «Біосфери 2» використовувався як 

лабораторія для проведення конкретних дослідницьких експериментів з 

наукових цілей в рамках освітніх програм. На додачу до цього можна зазначити, 

що існуванням цьому експерименту завдячує на сьогоднішній день значна 
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кількість досліджень в галузі замкнених екологічних систем, що з моменту 

появи «Біосфери 2» почало більш активно розроблятися як аспект досліджень в 

природничій галузі наукових знань. Актуальним на сьогодні, також є 

експериментування з біосферними лабораторіями, оскільки ним можливе 

отримання даних і модельних експериментів  для галузі відновлення екології, 

оскільки питання невеликого числа організмів, невеликих ділянок і стійкості 

критичного біорозмаїття, поділяється багатьма природними територіями. «У 

«Біосфері 2» це було особливо проілюстровано, шляхом створення дуже 

процвітаючої мангрової системи болота, системи, яку як вважалося, дуже важко 

відновити» [177, с. 538-539]. 

Ми навели опис результатів експерименту «Біосфера 2», щоб 

проілюструвати відповідь на питання, яке завжди цікавило вчених і загострити 

увагу на розумінні відповіді на нього. Це питання про те, чому так складно 

прогнозувати поведінку біосфери Землі? Відповідь лежить в аналізі результатів 

вищеописаного проекту. Дуже складно спрогнозувати те, що має так багато 

проявів, на які впливає надзвичайно велика кількість факторів, тобто поведінку 

біосфери Землі або іншими словами об’єктивну дійсність, якщо ми говоримо 

про наукове знання. Єдино можливим є антиісторицистський принцип 

динамізму, тобто постійно оновлюване експериментування, що включає в себе 

результати попередніх експериментів при моделюванні, створенні та реалізації 

наступних. Це еволюційність знань є запорукою ефективності дослідницької 

діяльності, котрі на сьогодні, на нашу думку, найактивніше реалізується через 

міждисциплінарні дослідження. 

Таким чином, ілюструючи цей приклад, ми вважаємо, що сучасна екологія 

будучи складним об’єктом дослідження потребує залучення до вирішення 

проблем в її предметному полі оновленого способу методологічного ставлення 

суб’єктів пізнання до дійсності. Він визначається шляхом встановлення 

динамічного способу досліджень з атрибутами рекурсивного планування, 

принципу діалогіки та «принципу кооперування», сутнісною характеристикою 

кожного з яких є динамічний взаємозв’язок різних науковців (дослідників) в 
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межах вирішення певної складної комплексної проблеми, на основі фахових, 

компетентних знань та рішень,  що характеризуються емерджентністю. 

 

2.2. Особливості рефлексії екологічних досліджень 

Проблеми, вирішенням яких займається сучасна екологія, не вписуються в 

звичні дисциплінарні уявлення про традиційну спеціалізацію і кваліфікацію 

наук. Як зазначалося в попередніх підрозділах, в методології сучасного 

наукового пізнання актуальними стають міждисциплінарні утворення, які 

об’єднують зусилля різних галузей знань. Екологія є проблемним полем, що 

пов’язує в собі наукові проблеми і питання із багатьох сфер життєдіяльності 

соціальної системи. 

Тому, виникає задача визначення основ методологічного підходу, який має 

виконувати функцію зв’язку між екологічними практиками, знаннями і 

теоріями. Такий методологічний підхід доречно визначити поняттям екологічна 

раціональність. Тобто, виникає задача у конструюванні раціональності як 

підходу, який формує екологічно раціональну практику. Особливості рефлексії 

екологічних проблем у вигляді методологічно зорієнтованої екологічної 

раціональності, полягає у виявленні зв’язку між унормуванням практик 

наукових досліджень та методологіями, що використовуються для їх здійснення.  

Визнаючи, що розумність та раціональність мають визначатися як дещо 

єдине, цілісне, оскільки інакше нам доведеться мати справу з людиною, яка має 

одночасно множину різних «Я», серед яких можуть бути два, що суперечать 

одне одному, ми визнаємо впровадження поняття екологічна раціональність з 

метою визначення розумної стурбованості екологічними проблемами. 

Впровадження застосування термінів розум, розумність та раціональність 

пояснюється вирізненням події та її наслідків. Тобто раціональність, як дещо 

наявне у формі конкретної ідеї, є результатом розумової діяльності, а не 

практичної. 

Визначаючи раціональність через звʼязок з усвідомленими екологічними 

проблемами можна зробити обґрунтований висновок про об’єктивність змісту 
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такої раціональності. 

Усвідомлення проблеми породжує надію на її вирішення. Донесення до 

свідомості людей, не лише спеціалістів, що займаються певною проблемою та її 

розробкою, а і до широкого загалу, зокрема підростаючого покоління, молоді  

кризовості проблеми та можливих шляхів її вирішення має на меті сформувати 

екологічну культуру як такий спосіб існування людей, який визначається 

екологічною раціональністю. 

Очевидність зв’язку глобальної екологічної кризи зі зростаючим 

техногенним тиском людини на природу, як було визначено в першому розділі, 

по-новому висвітлило проблему місця людини в природному світі. Питання – 

якими мають бути засади людської діяльності, щоб не впливати деструктивним, 

руйнуючим чином на довкілля, постало вже не перед природничою наукою, 

якою була класична екологія, а перед філософією, яка, в свою чергу, як 

теоретична основа екологічної раціональності, спроможна на позитивний вплив 

стосовно подолання цієї проблеми, у вигляді філософськи сформованих систем 

знання (теорія буття, етика, аксіологія, методологія, гносеологія, екологічна 

культура). Ідея розширення сфери людської моральності до включення в неї 

природи і потреба формування нового – екологічно орієнтованого – світогляду 

зараз оцінюються дослідниками як умови руху людства до нової цивілізаційної 

організації. Отже, в процесі розв’язання низки питань, пов’язаних з сучасною 

екологічною кризою, окреслилося коло проблем, осмислення яких вийшло за 

межі екології як конкретної природничої науки і може бути визначено як 

філософія екології. Не намагаючись вичерпати всі аспекти цієї проблематики, 

ми б хотіли звернути увагу на три принципово важливі, взаємопов’язані і 

взаємообумовлені ракурси філософії екології. 

Перший ракурс обумовлений потребою оцінити особливості сучасної 

екології як природничої науки на шляху її руху від класичної до 

постнекласичної науки. Вони пов’язані як з осмисленням місця людини в 

екосистемі біосфери, так і особливостей людського впливу на хід пізнання. 

Включення аксіологічної складової в науково-екологічне пізнання на рівні 
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постнекласичної науки обумовлює другий невід’ємний ракурс філософії 

сучасної екології – визначення екологічного етосу, тобто орієнтацій морального 

ставлення до природи, живого. Означені проблемні ракурси – формування 

постнекласичної екології і екологічної етики, є складовими більш загальної 

проблеми – світогляду сучасної екології. На думку дослідників (В.Алексенко, 

А.Буровський, М.Рац та ін.), в сучасному природознавстві спостерігається 

«криза світогляду», що спричинена сучасною екологічною кризовою ситуацією, 

в умовах якої проявляється світоглядна і методологічна обмеженість 

концептуальних положень класичного екологічного бачення відношення 

"Людина – Природа". Отже, третій ракурс, який потрібно осмислити в 

філософії сучасної екології – світоглядний. 

Значна роль філософії та філософського підходу до проблеми зосереджена 

в працях Р. Декарта, І. Канта, Б. Паскаля, Г. Гегеля, Ф. Бекона, К. Маркса – саме 

в працях вищеназваних філософів у різні історичні періоди приділялась увага 

формуванню раціонального ставлення до природи. 

Визнано, що техногенна цивілізація визначила таку форму раціональності, 

яка і спричинила кризовий екологічний стан. Як підкреслює В. Стьопін, в 

техногенній цивілізації формується специфічна система цінностей, відповідно 

до якої виникає особливе розуміння влади і сили. Влада розуміється не лише як 

влада людини над людиною, але й як влада над об`єктами природи і 

соціальними. Таким чином, відповідно до засад поняття «техногенна 

цивілізація», формується ставлення до світу з позиції «картини світу», як 

існуючого для людини, а до природи як до того, в чому людина має  

володарювати, використовуючи історицистські практики. 

Зокрема в українській філософії увагу екологізації раціонального та його 

впливу, приділяли такі науковці як В. Вернадський, А.  Єрмоленко, М. 

Кисельов [60], В. Крисаченко [70], А. Матвійчук [82] та ін. 

Сучасний стан екології, як науки, за параметрами означеними 

вищезгаданими дослідниками, може кваліфікуватися як становлення 

постнекласичної науки. Зокрема, М. Кисельов зазначає, що дослідження 
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екологічних систем, які є нерівноважними, складно-динамічними, 

комплексними, зі складним переплетінням соціально-політичних, економічних, 

технологічних та природних виявів, потребує орієнтації на статистичність, 

нелінійність, поліваріантність, полісемантичність, плюральність. Отже, 

об’єктивізм, однозначність, аналітичність, жорстке кваліфікування, що є 

вимогами класичного природознавства втрачають свою вагомість [60]. 

Серед зарубіжних філософів, еколого-філософський підхід до формування, 

становлення та укорінення екологічногї раціональності можемо бачити в 

працях В. Гьосле, М. Гайдеггера, Г. Йонаса, та ін. 

В.Гьосле глибинною причиною екологічної кризи вважає дисбаланс між 

різними формами людської раціональності. На його погляд, деякі форми 

раціональності, особливо технічна раціональність, розвиваються досить швидко, 

тоді як інші, які традиційно називають мудрістю, регресують. Невідповідність 

між цільовою і ціннісною формою раціональності, між владою і мудрістю і є, 

на думку дослідника, причиною екологічної кризи [135]. 

Загальновідомо, що починаючи з В. Вернадського, об’єктом екології 

вважається біосфера. А засади концепції біосфери, відповідно, розглядаються 

як методологічні і світоглядні орієнтації екологічного пізнання. За наведеними 

в сучасних методологічних дослідженнях міркуваннями, в екології існує 

розбіжність між визначенням поняття біосфери класичною екологією і 

сучасним станом існування людини і природного довкілля як єдиної системи, 

відсутнє чітке визначення місця і ролі людини у біосфері як глобальній 

екосистемі. Так, А. Буровський вважає, що класичні біолого-екологічні 

уявлення про біосферу приводять до погляду, що на Землі в даний момент існує 

біосфера, в межах якої виникло, функціонує і розвивається людство. 

Сукупність людських культур створює нову якість ландшафтної оболонки, яку 

дослідник визначає як антропогеосферу [22]. Ця об’єктивна реальність 

відображається пізнавальними особливостями постнекласичної екології, що 

працює з категоріями, пов’язаними з суб’єктивністю, яка загострено переживає 

проблемність існування людини. Тому, в світлі постнекласичної науки, 
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дихотомія природне – штучне, природне – культурне виглядає анахронізмом. 

Класичне екологічне бачення, на думку дослідника, не відповідає реальній 

ситуації тому, що Земля вивчається так, мов би людина на ній не існує, або її 

діяльність – лише шкідливий фактор. В той час, як з розвитком суспільства, на 

планету Земля впливає культура, яка і формує антропогеосферу. Отже, з точки 

зору постнекласичної науки, в якій дослідник розглядається як частина того, що 

він пізнає, філософські та світоглядні орієнтації стають тим, що визначає 

отримання вченим самого об’єктивного знання [22]. 

Багатоманітність ракурсів і підходів осмислення сучасної екологічної 

ситуації, які виходять за межі власне науки, потреба узгодити метанаукові, 

етичні, аксіологічні, гносеологічні, методологічні і світоглядні аспекти 

екологічної проблематики, обумовлюють потребу створення «філософії 

екології». Особливий статус філософії екології – метаекології, повʼязаний з 

інтегральним характером проблем, трансдисциплінарними тенденціями, 

поєднанням разноманітних стилей, методів та інтерпретацій робить її, за 

висновком М. Кисельова, «постмодерністським» науковим напрямком, де 

долаються недоліки класичної науки [57, с. 111-122] В. Гьосле підкреслює 

необхідність створення «філософії екологічної кризи». Причому, на його думку, 

ця галузь не може обмежуватись метафізичним фіксуванням загрози 

екологічної катастрофи. У філософії екологічної кризи теоретична частина має 

доповнюватись практичною [64, с. 45-58]. 

У багатьох дослідників пріоритет в міркуваннях щодо практичного 

спрямування філософії екології віддається Г. Йонасу, який включає в спектр її 

проблем не лише етичні, а й політико-філософські. Необхідність практичної 

орієнтованості філософії екології підкреслюється у сучасних дослідженнях. Так, 

шляхами виходу з екологічної кризи вважаються цілеспрямовані зміни 

соціоекономічних і політичних вимірів людського буття [51], суттєві зміни 

людського буття в природі, а саме – гармонізація взаємовідносин суспільства з 

природою на підставі включення всіх продуктів промислової діяльності 

людини в природний кругообіг речовин. П. Водоп’янов і В. Крисаченко 
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шляхом подолання екологічної кризи вважають методологію співвіднесення 

завдань НТП з закономірностями біосфери [30]. 

У вищезазначеному контексті визнається, що необхідно відзначити 

взаємозв’язок суспільства та природи як частини злагодженого цілого, що 

взаємозалежать одне від одного. Необхідно навчитися злагоджено жити та 

еволюціонувати разом, прагнути до коеволюції, що забезпечить можливість їх 

спільного існування. Необхідно розвивати відчуття відповідальності за 

майбутні покоління. «Гранична гострота проблем, які вирішуються, їх 

масштабність і складність потребують розвитку ініціативи, активності, 

творчості в екологічній сфері. Це робить цілком нетерпимим вияв у ході 

екологічної діяльності формалізму, байдужості й безвідповідальності» [136, с. 

310]. 

Не виникає сумніву, що засобами розвитку і формування екологічної 

раціональності є екологічна культура, яка починається разом з формуванням 

свідомості людини, з перших кроків і закладається на все життя. Тільки 

зорієнтована екологічною культурою свідомість зможе внести зміни до 

існуючого стану екологічної раціональності. Розглянувши історичні етапи 

розвитку людства необхідно зазначити, що екологічні погляди постійно 

трансформувались відповідно до соціокультурного тла на якому вони 

розвивались. Починаючи з механістичного способу ставлення до дійсності, та 

закінчуючи в наш час кібернетичним можемо відзначити суттєві зміни, які 

мають перманентний характер. 

Паралельно з розвитком екологічного знання, як специфічної діяльності, 

орієнтованої на виробництво об’єктивного знання та адекватне відображення 

сутності реальних зв’язків і відношень системи «Суспільство – Природа», 

формується відповідна раціональність – екологічна. 

Ані наявність матеріальних передумов, ні можливість змоделювати та 

спрогнозувати можливі варіанти майбутнього у взаємовідносинах суспільства 

та природи, не можуть самі по собі, автоматично забезпечити вихід з сучасної 

екологічної кризи та запобігти глобальній екологічній кризі. Людська 
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діяльність має свідомий, доцільний характер і її особливості, в значній мірі, 

зумовлені специфічними рисами свідомості «…практична діяльність є засобом 

перевірки рівня екологічної свідомості» [136, с. 311]. 

Свідомість полягає не лише в узагальненому, оціночному та 

цілеспрямованому відображенні дійсності, а і у мисленнєвому моделюванні дій, 

у передбаченні їх наслідків в конструктивно-творчому перетворенні, дійсності 

та у раціональному регулюванні та самоконтролі людської діяльності. 

Серед основних властивостей свідомості виділяють її предметність 

(вибірковість). Предметність свідомості полягає в тому, що в ній 

відображається не світ взагалі у всій його багатоманітності, багато вимірності 

та нескінченному різноманітті, а лише певні предмети, їх прикмети, властивості 

чи окремі сторони, що включаються в практичну діяльність людини, як важливі 

елементи цієї практичної діяльності. Це породжує «частковість» у пізнанні та 

освоєнні природного простору. У той же час, універсальність свідомості є 

здатністю розглядати будь-який предмет чи його властивість без обмежень, 

оскільки до певного моменту вони (обмеження) невідомі. Тому, створюючи та 

свідомо реалізуючи метод отримання передбачуваного, бажаного результату, 

люди знаходяться у метафізичному (апріорному) ставленні до дійсності, 

оскільки властивості дійсності (об’єкта), що обмежують (локалізують) сфери 

прийнятного застосування методу ще не розкрито. Наприклад, метафізично 

вважаючи, що закони класичної механіки універсальні та безмежно 

застосовуючи створені на її основі методи, люди з часом спромоглися дізнатися 

про існування процесів (швидкість протікання яких близька до швидкості 

світла), щодо яких неможливо застосовувати передбачуваним чином перевірені 

методи. 

Головною особливістю екологічних знань є їх нормативний характер, що 

підтверджується наявністю законів і норм проведення екологічних досліджень 

на базі екологічного моніторингу та експертизи в Україні [49]. В межах 

екологічної свідомості відбувається не лише відображення взаємовідносин 

суспільства та навколишнього природного середовища, але й формуються певні 
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норми раціонального. Ці норми час від часу переглядаються та змінюються. 

Екологічне знання, в силу вказаної специфіки, відіграє особливу роль у 

формуванні сучасних, науково обґрунтованих та етично забарвлених уявлень 

про ту сферу природних процесів, з якою людина постійно стикається у своєму 

житті, і яка виступає безпосереднім середовищем її існування як біологічного 

виду. Екологічне знання постає свого роду нормативною ланкою сполучення 

між уявленнями про природу (у всій її багатоманітності) та про буття 

людського суспільства. Відтак, екологічне знання набуло значення провідного 

засобу у розв’язанні проблемних питань відношення «Людина – Природа» і, 

водночас, стає важливим чинником формування світоглядних основ сучасної 

науки, як природничих так і гуманітарних. 

Важливим аспектом розвитку наукової раціональності вважаємо розгляд 

глобальної екології як чинника її формування. Поширений в Україні до рівня 

філософської традиції підхід розглядати екологічні та екологістичні 

дослідження в контексті ідей засновника Академії наук України В. І. 

Вернадського, зокрема учення про біосферу Землі, демонструє факт феномена 

усвідомлення екологічної глобальності, нормативності екології. Цей феномен 

різноманітними сучасними дослідженнями демонструє актуальність розробки 

та застосування поняття «екологічна раціональність». Обґрунтування 

нормативної функції екологічної раціональності на основі критики моделі 

«система–довкілля», як прийнятної для екологічних досліджень, сфокусує 

увагу на визначенні методологічної функції екологічної раціональності. 

Як відомо, дослідження У. Бека, презентоване в його праці «Суспільство 

ризику. На шляху до іншого модерну», виявило, що в сучасному світі, який 

стрімко змінюється існує два паралельні процеси. Перший – розвиток, прогрес 

науки і техніки, технологій. Другий – проблеми, котрі виникають в результаті 

розгортання і безперервного руху першого, тому згідно з думкою зазначеного 

німецького соціолога це можна тлумачити як суспільне виробництво багатств, 

яке увесь час супроводжується суспільним продукуванням ризиків. «В 

розвинутих країнах сучасного світу суспільне виробництво багатств постійно 
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супроводжується суспільним виробництвом ризиків» [12, с. 21]. 

У. Бек доводить, що суспільно-негативні та й екологічно-негативні явища 

виникають в такий спосіб: суспільство прагне розвиватися, тому цілком 

закономірно, що в ньому відбувається науково-технічна діяльність. В свою 

чергу, у результаті такої діяльності, створюються певні блага, а паралельно із 

ними і ризики, які пов’язані з виробництвом благ. Прагнучи визначити та 

розподілити блага що створюються, «проблеми та конфлікти розподілу у 

відсталих країнах поглиблюються  проблемами і конфліктами, котрі витікають 

із виробництва, визначення та розподілу ризиків, які виникають в процесі 

науково-технічної діяльності» [12, с. 21]. Тобто, суспільство, маючи запити на 

певний тип благ, зосереджується на процесі науково-технічної діяльності, 

результатом якої, як вважає, У. Бек є не лише створення благ, а й створення 

ризиків, які треба розподіляти так само як і блага. Питання лиш тільки в тому, 

що різні типи цих розподілів визначають різний розвиток, адже ніхто не 

зацікавлений у тому, щоби брати на себе відповідальність за якийсь ризик, 

натомість за блага хочуть боротися усі. Проте хочемо ми цього чи ні, та як 

обґрунтовує У. Бек, логіка розподілу ризику, в суспільстві  приходить на зміну 

логіці розподілу багатств в суспільстві, котрому бракує благ. І така логіка 

розвитку, що пов’язана з розподілом ризику притаманна розвиненим країнам 

модерну та є історично пов’язаною і такими двома обставинами. «Вона, по-

перше, спостерігається – сьогодні це цілком очевидно – там і в тій мірі, в якій 

досягнутому рівню людських і технолого-виробничих сил, а також правових, 

соціально-державних гарантій та регламентацій стає можливим об’єктивно 

зменшити та соціально обмежити справжню істинну матеріальну потребу. По-

друге, ця категоріальна зміна пояснюється ще й тим, що внаслідок стрімко 

зростаючих в процесі модернізації виробничих сил ризики та пов’язані з ними 

потенціали самознищення набувають небачений донині розмах» [12, с. 21] 

Тому, логіка розвитку, що пов’язана з розподілом ризику має глобальне 

значення і в екологічному тлумаченні виглядає згідно з У. Беком так: «потреба 

ієрархічна, смог демократичний» [12, с. 42]. 
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Зважаючи на те, що «Екологія глобальна – напрямок екології, метою якої є 

вивчення навколишнього середовища на біосферному рівні як єдиного 

планетарного цілого в усьому комплексі взаємодій соціальних та природних 

чинників. … Актуальність глобальної екології зумовлена двома чинниками: 

активним формуванням глобальної соціально-економічної системи та 

посиленням впливу наслідків виробничої діяльності людини на природне 

середовище. Головним завданням цього напрямку є прогнозування майбутніх 

станів біосфери для попередження небажаних змін та організація  

раціонального природокористування» [18, с. 118], у цьому визначенні 

очевидним є те, що до епохи індустріалізації (друга пол. XVIII ст.) та інших 

подібних революційно-прогресивних явищ не сприймався, як суттєвий, той 

момент, що позитивні соціально-економічні, технологічні зрушення, несуть з 

собою і негативні наслідки. Лише, з часом, коли людство стало більш технічно 

оснащеним та науково обізнаним, почав розглядатися, аналізуватися та 

досліджуватися цілий спектр проблем, в результаті чого з’ясувалося, що вони 

існували завжди, проте носили локальний характер і тому, не були настільки  

негативно відчутними для людей та умов їхнього життя, не розглядалися як 

основа унормованого ставлення до дійсності. 

Відомо також і те, що допоміжні технічні засоби та зручності створюються 

у відповідності до прагнення людиною оптимізувати певну діяльність, 

задовольнити попит та бажання. Первинним є попит, що викликає пропозицію 

– здатність віднайти адекватний до певного часу (історичного етапу) перелік 

благ, товарів та послуг, у яких є потреба, потрібними і серед яких існує високий 

відсоток тих, які будуть спожиті. 

Якщо не заглиблюватися в економіку, то в глобальному контексті попит є 

одним із факторів, котрий визначає рівень економічного розвитку, перш-за-все, 

буржуазного  суспільства. Для нас це важливо в тому відношенні, що на 

прикладі попиту, як важливої економічної категорії, можна показати 

неминучість неунормованого прагнення людей бути споживачами або чимось 

володіти. Це об’єктивна суспільно-людська інтенція. Як сказав би Ж. Бодрійяр 
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– «пакет споживання» у його концепції «суспільства споживання». 

Згідно із вищеназваним автором «Споживання представляє собою активну 

і колективну поведінку, воно є примусом, мораллю, інститутом. Воно включає 

в себе усю систему цінностей разом із властивою їй функцією інтеграції групи і 

соціального контролю. Суспільство споживання – це також суспільство 

навчання споживанню, соціального дресерування у споживанні, тобто новий і 

специфічний спосіб соціалізації, що з’явився у зв’язку з виникненням  нових 

виробничих сил і монополістичним перебудовам економічної системи із 

високою продуктивністю» [18, с. 111]. 

Звертаючись до питання попиту у межах глобальної екології як феномену 

свідомості, можна виявити сенс визначення екологічної раціональності  

усвідомленою цінністю, що формує специфічний попит. 

 Виникнення поняття «екологічна раціональність» обумовлене передовсім 

тим, що внаслідок існування екологічної кризи почалися пошуки відповідей на 

питання: як мають бути перебудовані стосунки у відношенні «Людина – 

Природа» з тим, щоб вирішити наявний кризовий стан або, принаймні, 

сформулювати методологічні принципи відповідно до яких, такий розвиток не 

мав би негативного впливу на сферу людського життя та існування – біосферу? 

Тому, нас цікавить пошук відповіді на вищезазначене методологічне запитання 

через спробу обґрунтування і запровадження поняття «екологічна 

раціональність» у філософсько-екологічний дискурс, де нормативність екології 

постає як центральна тема. 

Оскільки нормативність виявляється як головна тема екологічно 

зорієнтованого дискурсу, ми не можемо визнати дискурс засадою сучасних 

міждисциплінарних екологічних досліджень. Як нижче буде показано, такі 

дослідження засновуються діалогікою (Е. Морен), визнанням дисциплінарного 

суверенітету [111], принципами раціональної поведінки (Е. Дамер, П. Грайс) 

[181]. На нашу думку, звʼязок дослідників унормовується лише через валідність 

результатів дисциплінарних студій. 

Поняття «екологічна раціональність» залучене нами у дисертацію на 
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підставі розгляду різноманітних екологічних досліджень, зокрема, концепції 

«ноосфери» В. І. Вернадського, згідно з якою головними чинниками еволюції 

біосфери є абіотичні, біотичні та антропогенні (що викликані активним 

втручанням людини в біосферу) і в результаті домінантності останніх у 

біосфері відбувається перехід до ноосфери [29].  В. І. Вернадського цікавило, 

насамперед те, чи зможе людина користуватися власними розумом, 

ментальною могутністю так аби це приносило довкіллю користь. Адже від змін, 

що відбуваються у людській свідомості залежить не лише та реальність, яку 

людина конструює завдяки своїй волі та силі уяви, а й та, що об’єктивно існує – 

антропологізована природа. Звідси, виникає потреба у введенні такого 

концепту, котрий би своїм змістом відображав стримане, рефлексивне, етично-

соціальне та екологічно-раціональне ставлення людини до природи. Тобто 

поняття «ноосфера» і «екологічна раціональність» пов’язані, але не тотожні. У 

цьому понятті відбувається зв’язування тих вимірів буття людини, котрі є 

життєво важливими для неї з перебігом різноманітних процесів у природі та 

техносфері. Прерогативою у формуванні нового відношення є сфера свідомості, 

розуму. Будь-яка дія відбувається спершу у мозку, тому й вирішувати її 

потрібно інтелектуально, за допомогою сфери розуму – раціонально. Схожу з 

нашою думку має У. Бек, зауважуючи, що «… у класових суспільствах буття 

визначало свідомість, а у суспільстві ризику свідомість визначає буття» [12, с. 

26]. 

Екологічна раціональність представляє собою специфічний 

методологічний підхід, що включає у себе сукупність зв’язків, теорій, практик і 

який має своєю метою нормативного формування суспільної діяльності, як 

екологічно раціональної щодо вирішення усвідомлених екологічних проблем. 

Це та складова, що пов’язує всі елементи структури в єдине ціле і надає 

методологічний вектор «руху» людським діям. 

З цієї позиції, екологічно раціональний суб’єкт – соціальне явище, яке 

внаслідок оволодіння підходом самоорганізації зможе, якщо не подолати 

екологічну кризу, то, принаймні, здійснити спробу змінити існуючий стан  
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довкілля. Тобто, базовим визначенням функції екологічної раціональності 

можна визнати екологічну культуру, як такий спосіб існування людей, котрий 

визначається нормативами екологічної раціональності. 

Явищами, які нормативно презентують екологічну раціональність можна 

визнати поширення сьогодні понять: «екологічний імператив», «екологізація 

технологій», «екологічна безпека», «екологічна доктрина», «екологічна 

експертиза, «екологічна освіта, «екологічна політика», «екологічне 

планування», «екологічне право» , «екологічне відновлення», «екологічний 

менеджмент» та інші. 

Із ґрунтовних антропологічних досліджень А. Гелена [35] відомо, що нині 

існує складна екологічна ситуація, умовою якої є людина, як природно 

недосконала істота, котра прагне компенсувати свою недосконалість шляхом 

цілеспрямованого створення адекватних щодо себе умов існування, тобто 

суспільства та його інститутів. 

Налаштованість сучасної людини на цілеспрямоване створення екологічно 

безпечних умов існування, приховує загрозу редукції спрощення. В нашому 

випадку можна сказати більш конкретно – налаштованість на створення усього, 

що зазнало інтенційної та рефлексивної «реїфікації» [14], як засвідчують 

міждисциплінарні дослідження, є така позиція, яка говорить про цілковиту 

рефлексивність, що є ілюзією (адже міждисциплінарність саме і виникла як 

результат усвідомлення науковцями того факту, що вони не спроможні у межах 

однієї дисципліни вирішити (пізнати, пояснити) певні проблеми). Якщо наукова 

спільнота, шляхом цілковитої рефлексивності у межах окремої дисципліни 

могла б вирішити усі існуючі проблеми, тоді не виникало б потреби у залученні 

інших дисциплін, що і засвідчувало б непотрібність міждисциплінарності. Але 

так чи інакше, завжди усвідомлюються проблеми, які лишаються поза 

можливостями вирішення їх однією (та й групою) дисциплін. Тому реально 

відрефлексованим стає лише факт неможливості в реальному часі та місці 

відрефлексувати усе. 

Прикладом практичного втілення міждисциплінарності є, на нашу думку, 
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явище «конвергентних технологій», або як їх називає І. В. Владленова «NBIC-

конвергентна парадигма» у своїй статті під назвою «Формування NBIC-

конвергентної парадигми в сучасній науці» [24, с. 20]. Ці технології 

презентують не лише методологічний синкретизм наукових методів, а й 

конкретні результати в науці. Завдяки ним вважається можливою множина 

вирішених проблем у біомедицині, інформаційних технологіях, когнітивних 

науках. І це все відбувається завдяки основі, на якій ґрунтуються усі ці 

відкриття та досягнення – це нанотехнології. Якщо конвергентні технології 

можна назвати формою постнкласичної раціональності, в якій, на відміну від 

попередніх форм (класичної та некласичної), згідно В. Стьопіну [119] 

розширюється сфера рефлексії над діяльністю, тоді в них, у рамках 

постнекласичної раціональності, враховується співвіднесеність знань, які 

отримуються про об’єкт не лише з особливістю унормованих засобів та 

операцій діяльності, але й з ціностями. Причому відбувається унормування 

визначення зв’язку внутрішньонаукових цілей із позанауковими, соціальними 

цінностями та цілями. 

Багатоманітність ракурсів і підходів осмислення сучасної екологічної 

ситуації, які виходять за межі власне науки, потреба узгодити метанаукові, 

етичні, аксіологічні, гносеологічні, методологічні та світоглядні аспекти 

екологічної проблематики, обумовлюють лише створення філософії екології, як 

наслідок усвідомлення неможливості їх тотальної нормативізації. Особливий 

статус філософії екології, пов’язаний з інтегральним характером проблем, 

трансдисциплінарними тенденціями, поєднанням різноманітних стилів, методів 

та інтерпретацій, що робить її, за висновком М. Кисельова, 

«постмодерністським» науковим підходом, де долаються недоліки класичної 

науки [57]. 

У контексті глобальної екології виявляється, що чим більше суспільство і 

складніша його інфраструктура та економічний устрій, тим більший вплив воно 

має на своє оточення (природне середовище) і на саме себе. Тут, на нашу думку, 

доречно привести,  приклад – погляди Н. Лумана на соціальне, як таку дійсність, 
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що не враховує екологічний аспект. У його концепції не вживається поняття 

«суспільство» та «людина», а є лише відношення «система – довкілля» [78]. 

Система весь час працює над тим, щоб розпізнавати виклики довкілля, 

тематизувати їх, тим самим спрощуючи. Таким чином забезпечується 

комунікація в системі як її основний вимір, яка породжує наступну 

комунікацію і т.д. Система гине, якщо порушується комунікація в результаті 

розриву зв’язку з довкіллям. 

Погоджуючись із методологічною характеристикою поняття «система – 

довкілля» як тематизованою редукцією спрощення, з позиції феномена 

складності, треба зазначити його неадекватність. Елімінація понять 

«суспільство» та «людина»  при дослідженні екологічних проблем стає 

джерелом втрати ідеї креативності як вагомого елемента вирішення 

екологічних проблем. Тобто, розгляд відношення «система – довкілля»  

залишає систему із статичними (здебільшого статистично визначеними) 

параметрами. Будь-який новий виклик довкілля, що складається з екологічних 

проблем, співставляється із одним і тим самим, здебільшого морально 

застарілим, набором унормованих параметрів системи. В цьому відношенні, ми 

вважаємо, що для філософа сучасної науки, розроблений Н. Луманом 

соціологічний підхід не може бути визнаний адекватним. 

Тим самим, можна констатувати наявність виключно філософського змісту 

поняття «екологічна раціональність», як критичного елемента філософії 

екології. 

У відомій в Україні роботі А. М. Єрмоленка «Соціальна етика та екологія. 

Гідність людини – шанування природи» [47] розкрито, що у випадку зведення 

раціональності до соціального явища, екологічні студії перетворюються на 

ідеологічно вмотивований проект, а не на наукову дослідницьку практику. 

Згідно з думкою вищевказаного науковця, «Технічно-економічна, або 

інструментальна раціональність, якщо ми прагнемо зберегти своє буття, 

повинна отримувати свої смисли з екологічної раціональності, тобто наше 

вторгнення в природу має бути резонансним щодо довкілля. Своєю чергою, цей 
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резонанс ми отримуватимемо тільки через соціальну раціональність, тобто 

створенням розумних інституцій, які, своєю чергою, можуть бути легітимовані 

етичною раціональністю, засадничену абсолютними цінностями. Останні, проте, 

не є чимось метафізично-догматичним, а є результатом дискурсивних практик, 

засадничених регулятивним принципом ідеальної комунікації» [47, с. 229]. 

Проте, лише враховуючи концепцію С. Тулміна про відмінність наукової 

раціональності від логічної, а з нашої точки зору, і від соціально-етично 

зорієнтованої, ми залишаємо науковців у межах наукової мудрості. Тобто, 

формулювання проблем, які вирішують науковці мають створюватися самими 

науковцями, а не відокремленими від них малокомпетентними індивідами, 

групами, інститутами. 

В такому випадку варто зазначити, що кооперація міждисциплінарних 

дослідників відбувається внаслідок усвідомлення неможливості бути 

представниками «ідеальної комунікативної спільноти» [4] в сенсі К.-О. Апеля, 

оскільки об’єднуються, розуміючи обмеженість власної дисциплінарної 

компетентності. 

Розширення філософського змісту глобальної екології, як ми вважаємо, 

відбувається в межах розробки філософських основ екологічної раціональності. 

Адже запитання, якими мають бути засади людської діяльності, щоб не 

впливати деструктивним, руйнуючим чином на довкілля, постало вже не перед 

природничою наукою, якою була класична екологія, а перед філософією, котра 

виступає як одна з методологічних засад екологічної раціональності і 

спроможна на позитивний вплив стосовно конкретизації цієї проблеми, у 

вигляді філософськи сформованих конкретних систем знання (теорія буття, 

етика, аксіологія, методологія, гносеологія, екологічна культура). 

Такі зміни як перебудова відносин в системі «Людина – Природа», на нашу 

думку, реально відбуваються, перш за все у розумі, який реалізує відому в 

екологічному дискурсі точку зору, яку прийнято називати «екоцентризм» або, 

принаймні, не суперечливо із нею повʼязується. 

Вищевказана позиція полягає у коригуванні усталених світоглядних 
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орієнтацій: «Людина попри всі її досягнення та відмінності від інших 

представників тваринного світу, є одним із багатьох видів на планеті і 

органічно вписана в єдину глобальну екологічну систему; людська діяльність 

зумовлена не лише соціальними й культурними чинниками, а й надзвичайно 

складними та різноманітними зв’язками людини з природним світом; Тому 

найвищу цінність являє гармонійний розвиток (коеволюція) людини та природи. 

Всі фрагменти природного оточення є самодостатніми і мають право на 

існування незалежно від того, чи  корисні вони для людини, чи ні. Остання є 

членом (громадянином) природного співтовариства і не повинна претендувати 

на якісь привілеї, лише через те, що вона розумна. Навпаки, ця обставина 

покладає на людину додаткові обов’язки стосовно довкілля» [14]. 

Тому, вважаємо за необхідне  визнати, що сучасна екологія потребує 

формування екологічної раціональності в системі постнекласичної 

раціональності, як принципу, що має пріоритет у відношенні «Людина – 

Природа» та реалізується у вигляді конкретних засобів діяльності, яка виступає 

результатом осмисленого, рефлексивного ставлення до об’єкту екології. 

Розуміючи, що з виникненням науки як специфічної діяльності, котра 

орієнтована на виробництво знання з об’єктивним змістом, адекватне 

відображення сутності реальних зв’язків та відношень виявляє глибинні 

причинно-наслідкові залежності об’єктів. Воно являє собою продукт складного 

пізнавального процесу, що включає в себе виділення об’єкта і предмета 

дослідження, а також використання різноманітних логічних засобів та методів, 

спеціальної наукової мови. Проте, оскільки об’єкт і предмет дослідження, так 

само, як і пізнавальні засоби – логічні конструкти, методи та методологічні 

схеми, що з історичним розвитком пізнання зазнають змін, то і наукова 

раціональність змінюється. Ці зміни фіксуються характеристиками типів. 

Наприклад, наявність таких змін фіксують характеристиками типів наукової 

раціональністі. Вони являють собою конкретно-історичну форму здійснення 

пізнавальної діяльності, котра відповідає загальному духу доби. Тип 

раціональності утворюється як система деяких регулятивних (нормативних) 
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засобів: наукова картина світу, ідеали та норми пізнавальної діяльності, 

філософські ідеї та принципи, метод та методологічні принципи, зразки 

наукової діяльності, а також ціннісно-орієнтовані настанови. Ця система, в 

свою чергу, задає загальні пізнавальні «координати», в межах яких дослідник 

здійснює наукове пізнання. Сам тип раціональності не встановлюється 

експліцитно, але ним просякнута вся духовна атмосфера певної історичної 

епохи, що надихає її провідних діячів. Це свого роду «смислове поле», яке 

організує ідеї локального періоду. 

При цьому наукова раціональність (та її конкретно-історичні типи) також 

виконують функцію систематизації щодо наукового знання. В межах типу 

раціональності відбувається самовпорядкування елементів та форм пізнання, 

відбувається саморегуляція всіх складових наукової діяльності та оптимізація їх 

функціонування, відбір способів та методів пізнання. 

Об’єктивний хід історичних змін у науковій раціональності відповідає 

змінам типу пізнавальної діяльності, які прямо пов’язані з особливостями 

дисциплін-лідерів на певному історичному етапі розвитку науки. Лідерство 

останніх визначається здатністю створювати ґрунт для подальшого 

поглиблення знання людини про світ, що її оточує на підставі нових підходів та 

уявлень. Аналіз впливу наукового пізнання на тип раціональності показує, що 

зміни, які відбувались впродовж історії у зв’язку з переосмисленням ключових 

установок щодо об’єкту пізнання та пізнавальної діяльності, мали своїм 

результатом відповідні логічні наслідки, а визначальний метод в той або інший 

історичний період розвитку науки знаходить свій конкретний вираз у типі 

наукової раціональності. Зокрема, успіхи класичного природознавства, що 

ґрунтувалися на механістичних принципах пояснення явищ природи та 

суспільства, спричинили становлення та зміцнення позицій механістичного 

світосприйняття. Ідея вивчення природничо-наукового об’єкту з урахуванням 

його змін впродовж багатьох історичних епох сприяла ствердженню 

історичного методу, наступний крок від якого був здійснений у бік 

діалектичного мислення, що орієнтувало науковців на розуміння розвитку не 



 101 

лише як кількісної зміни предметів та явищ, але і як їх якісне перетворення. 

Філософські ідеї про діалектичний характер розвитку реальної дійсності, 

неорганічного та органічного світів визначають на певному етапі розвитку 

науки домінування еволюційних уявлень як норми наукової раціональності. 

Формується еволюційно зорієнтована раціональність. Подальші істотні зміни у 

науковому мисленні пов’язують з виникненням квантової механіки, яка дала 

поштовх до становлення ймовірнісно-зорієнтованої раціональності, що спряло 

зміцненню уявлення про процес наукового пізнання як діалектичну взаємодію 

суб’єкта та об’єкта. Така раціональність значно розширила межі проблемного 

поля сучасної науки. Наука набула нових особливостей та визначальних 

характеристик, які в свою чергу обумовили становлення системно-

структурного підходу. Вже сьогодні все більш активно набирає сили 

синергетичний підхід, що являє собою, на думку деяких дослідників, сучасний 

етап розвитку системно-структурної та кібернетичної раціональності, яка 

орієнтується на формування бачення явищ реальності через розкриття 

універсальних механізмів самоорганізації складних систем як природних, так і 

людиномірних. Як бачимо, становлення наукової раціональності є 

перманентним процесом, який відбувається переважно під впливом низки 

наукових дисциплін-лідерів і триває впродовж всієї історії науки. 

Отже, конкретна наукова галузь здійснює вплив на раціональність науки 

через призму спеціальної картини світу, яка утворюється і функціонує на 

підставі наукового знання певної галузі. Ця галузь, що охоплює всю 

різноманітність наявних наукових теорій та пізнавальних схем, які дозволяють 

відобразити лише сутність предмету дослідження цієї галузі, вийти за власні 

межі здатна лише відкривши їх як неможливість застосування нормативів 

галузі, що є філософсько-світоглядною за своєю природою, подією, котра стала  

«організуючою силою» деякого типу раціональності. Іншими словами, 

екологічне знання фактично визначає існування відповідної екологічної 

картини світу, як філософське, через яку чинить вплив на наукову 

раціональність. 
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2.3. Феномен динамічної міждисциплінарності 

Серед множини наявних підходів до опису сучасного стану суспільства та 

науки, найбільш гострими з огляду на процеси глобалізації та інформатизації є 

проблеми екології. Екологія, будучи складною комплексною дисципліною, 

вимагає глибокого та всебічного розуміння об’єкта свого вивчення. 

Нормативність такої вимоги виявляє себе у поширенні відносно сучасної теми 

міждисциплінарних досліджень. Методологічно, міждисциплінарність 

викликана ситуацією усвідомлення неможливості деякими дисциплінами 

внаслідок складності об’єкта, власними засобами та методами вирішувати увесь 

спектр проблем, вирішення яких достатньо для досягнення бажаного 

результату. Залучення ж різноманітних галузей знання до дослідження 

складного, комплекстного, міждисциплінарного об’єкта уможливлює, 

відповідно, розширення дослідницьких стратегій та сприяє віднаходженню 

необхідних, вірних рішень, які мають практичну значущість. 

Зважаючи на такі процеси у розвитку знання, для нас цікавим постає 

питання про те, який зміст має сучасне екологічне знання враховуючи наступні 

атрибути: глобальність, динамізм, конвергентність. 

Ідея динамізму, як фундаментальної засади побудови теоретичного плану 

експерименту та його перебігу, змістовно була виражена у роботі Д. Кемпбелла 

«Моделі експериментів у соціальній психології  та прикладних дослідженнях». 

Також враховуються проблеми, що присвячені питанням мереж наукової 

співпраці, які  досліджувалися в роботах таких вчених як: М. І. Дж. Нʼюмен (M. 

E. J. Newman), С. Легманн (S. Lehmann), А.-Л. Барабаші (A.-L. Barabasi), Х. 

Дженг (H. Jeong), Д. Кемпбелл, З. Неда (Z. Neda), І. Равац (E. Ravasz), А. 

Шуберт (A. Schubert), Т. Віцек (T. Vicsek). 

Звертаючи увагу на поняття інтеркорпоральності вживане Князевою О. М. 

у статті «Енактивізм: концептуальний поворот в епістемології» [67], нам 

видається слушною аналогія з тим, що можна назвати винятковістю 

міждисциплінарних наукових зв’язків. У вищенаведеному понятті мова йде про 

середовище, в якому знаходиться жива істота. Зовнішнє середовище обумовлює 
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формування коеволюційної дієвості живих істот, що в свою чергу призводить 

до формування в них на цій підставі їх коеволюційності, і як результат, тілесної 

організації та певних викарбуваних когнітивних здібностей [67, с. 92]. 

Зважаючи на таке тлумачення сутності поняття інтеркорпоральності, 

винятковою характеристикою міждисциплінарних зв’язків, на нашу думку, є 

специфіка взаємодії між фахівцями. Вона уособлюється у способі ставлення 

одними науковцями до дослідницьких результатів та рішень інших. 

Будуючи певну гіпотезу чи пропонуючи дослідницьке рішення для 

вирішення проблеми на базі власних знань, кожен науковець вже знаходиться у 

ситуації, що передує міждисциплінарному проекту. Тобто, кожен із учасників 

такого проекту самоідентифікує себе як галузево самообмеженого у вирішенні 

проблеми і як такого, що потребує допомоги дисциплінарно інших науковців, 

враховуючи особливості їхнього бачення. 

Подібні до міркувань Князевої ідеї висловлював у своїй праці «Про 

систематику антропології» [35] один із відомих представників філософської 

антропології XX ст. Арнольд Гелен. На його думку, із недосконалості людської 

природи випливає необхідність створення адекватної форми перебування 

людини у світі для безпеки та комфорту, тобто перетворення людиною самої 

себе як природи другого порядку, враховуючи що перша природа це стихія. 

Змінюючи цю стихію, людина прагне змусити її підтримувати себе. Такі дії з 

боку людини і є механізмом постання культури, як феномена суто людського, 

що виник внаслідок людських дій у якості компенсації власної природної 

непристосованості. Проте, ще одним із важливих моментів на думку Х. 

Плеснера у роботі «Ступені органічного і людина. Вступ у філософську 

антропологію» [98] є те, що людина в культурному середовищі повинна 

усвідомлювати власне місце як нічиє інше, а як саме її власне – тобто 

позиціонувати себе як таку, яка знає, яке місце є саме її, щодо усвідомленої 

наявності інших або «чужих». Так, Х. Плеснер вважає, що це все 

уможливлюється тільки за рахунок відкритості суб’єкта світові, а також його 

ексцентричності, тобто способі прояву такої відкритості (тобто, орієнтованістю, 
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що не є вродженою) до інших суб’єктів, оскільки «Ексцентричність одночасно 

обумовлює втрату людиною довіри до безпосередності свого знання, до 

прямоти свого реального контакту, що існує для неї з абсолютною очевидністю. 

Адже подібно до того як тільки ексцентричність взагалі робить можливим 

контакт з реальним, так вона ж робить його здатним і до рефлексії» [98, с. 140]. 

Вищенаведені погляди А. Гелена і Х. Плеснера вживаються мною для 

пояснення зв’язків, які виникають в ситуації усвідомлення представниками 

різних дисциплін своєї власної компетентної обмеженості завдяки рефлексії, 

що призводить до потреби скооперованості в спільному проблемному горизонті. 

Аналізуючи витоки енактивізму, О. М. Князева перелічує області 

наукового знання, визнаючи їх як міждисциплінарні і трансдисциплінарні [67, с. 

93]. Серед них, цікавими з точки зору динамізму наукових зв’язків, вважаємо 

наступні дві: теорію самоорганізованої критичності П. Бака і теорію мереж А.-

Л. Барабаші. 

Теорія самоорганізованої критичності, сформульована П. Баком, Ч. Тангом 

та К. Візенфельдом в 1987 році, була розроблена внаслідок спроби осмислення, 

пояснення механізму протікання і передумов динаміки у складних, 

багатоелементних системах. Дослідниками був запропонований новий підхід. 

Потреба нового підходу виникла через ситуацію обмеженості попереднього, що 

передбачав вивчення окремих елементів системи та механізмів, що 

функціонують всередині неї, з позиції пропорційності відповіді великої 

інтерактивної системи, щодо її дестабілізуючого чинника (виклик). За вихідний 

стан пояснення динаміки великої інтерактивної системи брався підхід стану 

рівноваги, який час-від-часу міг порушуватися певними зовнішніми 

подразниками. Новий же підхід у своїй суті, є холістичною теорією динамічних 

систем [8, с. 16]. Одним із принципових моментів цієї теорії є те, що робота із 

складними системами, складеними, тобто такими, що сформовані множиною 

елементів, котрі знаходяться у взаємозв’язку, залежні від ланцюгової реакції, 

яка може впливати на будь-яку кількість елементів системи. В такій системі 

масштаб не має значення, оскільки  ланцюгові реакції і динамізм є 
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невід’ємними характеристиками буд-якої системи. Це зрозуміло із міркування 

про те, що «…малі події виклакає той же механізм, що і великі. Більш того, 

складені системи ніколи не досягають рівноваги, а замість цього 

еволюціонують від одного метастабільного стану до іншого» [8, с. 16]. В цілому, 

теорію самоорганізованої критичності можна охарактеризувати взявши за 

основу цієї теорії базову модель – купу піску. Ця модель ілюструє ситуацію, 

коли складна цілісна система перебуває в критичній точці (точці біфуркації) в 

якій відбувається зміна числа або типу станів рівноваги системи, де через 

додавання в купу піщинок, система зрештою приходить до граничного стану, в 

якому її рівновага порушується і, як наслідок – відбувається перерозподіл 

певної маси піску не порушуючи загальну цілісність купи (системи). Отже, 

можна передати її суть навівши епіграф із статті «Самооргнізована 

критичність», де сформульовано наступне – «Системи з великою кількістю 

взаємодіючих елементів природним чином еволюціонують до критичного стану, 

в якому мала подія може призвести до катастрофи. Явище самоорганізованої 

критичності пояснює динаміку землетрусів, ринків  і екосистем» [8, с. 16]. 

Зазначимо, що значення поняття «самооргнізована критичність» у 

дисертаційному дослідженні краще, на нашу думку,  розкривається і 

відображається через інший переклад, а саме – як «самоорганізована 

граничність», а не критичність, оскільки такий переклад, гадаємо, є більш 

доречним для контексту дисертації. 

Через некритичне сприйняття холістичних властивостей вказаної теорії, 

що розглядає глобальний рівень функціонування елементів у складних 

системах, поширюється думка про необхідність подальшого вивчення 

різноманітних наукових сфер, які завдяки такому підходу набувають нових, ще 

не вивчених, дослідницьких характеристик. Однак, можна визнати, що за 

допомогою вищеозначеної теорії успішно досліджується динаміка системи з 

позиції монодисциплінарності. 

Визнаючи, що холізм також може бути інтерпретований через динамізм, 

слід вказати на його принципову неспроможність описувати так званий 
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складний динамічний комплекс. Такий комплекс визначається через відомий 

принцип доповняльності. Складний динамічний комплекс сьогодні 

розглядається (Заславський В. А.) [48] як існування двох і більше систем з 

несумірними елементами, кожна з яких виконує одну й ту саму функцію. 

Називаючи такі системи різнотипними визначають, що відмова, граничний стан 

елементів однієї із функціонально дубльованих систем не може бути причиною 

кризи та граничних станів системи, яка складається з елементів іншого типу. 

Доповняльність, як основа зв’язку двох принципово різних за своїм 

набором елементів систем, ігнорується в холізмі. У природі неодноразово 

виявляли, що у випадку зникнення одного виду хижаків їх замінюють інші. 

Таким чином, холізм не вичерпує динамізм. Треба враховувати, що холізм з 

позиції різнотипності є позицією, яку «динамічна міждисциплінарність» 

критикує. 

Якщо ж говорити про теорію безмасштабних мереж А.-Л. Барабаші, то, 

звернувши увагу на основні принципи на яких вона будується, можна побачити 

її глибинний зв’язок із динамічністю наукових зв’язків, які можуть складати 

основу для розуміння природи і способів вирішення екологічних проблем. 

Ласло Барабаші і Река Альберт (90-ті роки XX ст.), досліджуючи властивості 

реальних мереж, вирішили нестандартно підійти до їх розуміння. «Мережею 

(network) називається сукупність вузлів, що поєднані звʼязками» [164, с. 248]. 

Новизна їх поглядів полягає у розгляді закону розподілу вузлів у деяких 

реальних мережах за числом зв’язків, що формують певну мережу. Виявилося, 

що замість очікуваного розподілу таких зв’язків за законом  Пауссона (функція 

розподілу ступенів вузлів), в якому є строгий максимум близький до середнього 

значення і де розподіл характеризується певним масштабом. Проте, в таких 

реальних, як пізніше з’ясувалося мережах (WWW, Інтернет, білкові взаємодії 

всередині клітини та деякі інші) такого середнього значення не існує і 

ймовірності розподілу вузлів із притаманними їм зв’язками відбуваються в 

межах степеневого закону. Ми послуговуємося таким визначенням мереж ‒ 

«Мережі зі степеневим розподілом ступенів вузлів…називають 
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безмасштабними (scale-free) мережами» [164, с. 252]. 

Засновником теорії безмасштабних мереж вважають самого А.-Л. Барабаші, 

оскільки власне йому належить її математичне обґрунтування [164]. Маємо 

визнати, що цю теорію складно описати послуговуючись якимись загальними 

термінами, зважаючи на те, що її зміст базується на використанні 

спеціалізованих понять, як правило з дискретної математики (пояснення через 

теорію графів). Тому, доводиться використовувати терміни теорії графів, 

оскільки остання зручно ілюструє спосіб утворення вузлів та зв’язків між ними 

у реальних мережах, які можна вважати безмасштабними. Таким чином, модель 

безмасштабної мережі (scale-free network) представляє собою мережу із певної 

кількості вузлів, кількість яких зростає за степеневим законом і між якими 

формуються зв’язки, що пов’язують зв’язки існуючих вузлів із зв’язками тих 

вузлів, що постійно додаються. В такому процесі діє механізм переважного 

приєднання. Він полягає в тому, що «ймовірність приєднання П нового вузла до 

вже наявного вузла i, залежить від ступня kі вузла i… Підсумовування ведеться 

за всіма вузлами» [164, с. 255]. 

Доречно ще раз наголосити, що одним із аспектів теорії безмасштабних 

мереж є те, що засобами які моделюють зміст цих теорій можна аналізувати 

властивості деяких реальних мереж. Такими є мережі співпраці [164, с. 256]. В 

нашому розумінні, такими мережами співпраці, можна вважати наукові 

товариства або кооперацію відмінних галузей знання, що постають у вигляді 

наукових зв’язків як міждисциплінарний комплекс. І головною, на мою думку, 

властивістю таких наукових зв’язків є їх динамічність. Така властивість 

збігається і навіть прямо визначає безмасштабні мережі. Вона сформульована 

як необхідна умова, механізм для існування самої мережі – це її зростання. А це 

те, що не можна не вважати постійною мінливістю, динамічною властивістю 

мережі. Особливо якщо дивитися на це з точки зору концепції «росту знання». 

Таким чином, теорія безмасштабних мереж видається нам ефективною у якості 

одного із варіантів опису, розуміння явищ, які на сьогодні визначають розвиток 

науки – це наукові зв’язки, що базуються на розумінні екологічної дійсності. 



 108 

Така теорія може бути ефективною у спробах розуміння способів сучасного 

вирішення екологічних проблем. Тому, динамічну міждисциплінарність, у 

різних її проявах, можна вважати осмисленою формою організації  наукових 

зв’язків у сучасних екологічних дослідженнях. 

Повертаючись до теми про те, що концепція енактивізму дає для аналізу, 

розуміння та спроб вирішення екологічних проблем, маємо сказати про те, що 

до ряду основних рис цієї концепції серед наявних та описаних входять сім [67, 

с. 94], і саме на другому місті знаходиться динамізм. Для нас, важливим у цій 

характеристиці динамізму є аспект мислення як процесу в якому відбувається 

рух знання. В свою чергу, ми розуміємо такий рух як множину наявних знань, 

думок, які презентують відмінні галузі знання, що взаємодіють через своїх 

представників для вирішення різних проблем, зокрема екологічних. Автором 

вищезгаданої концепції наголошується на актуальності динамічного виміру: 

«Динамічний підхід в когнітивних науках і в філософії свідомості стає все 

більш запитаним» [67, с. 94]. Наприклад, на думку сучасних українських 

дослідників тема динамізму знання є вкрай актуальною, оскільки в її етичному 

вимірі, тобто зв’язку етики з технологіями, вона сприяє зняттю суперечностей у 

дилемі Д. Коллінгріджа (Collingridgeʼs dilemma). «Динамічний етичний підхід» 

ґрунтується на перманентному діалогічному взаємозв’язку між різними 

суспільними групами – між тими хто є розробником технологій та етиками. 

Тобто, цей підхід визначається тим, що етична думка має безперервно 

відслідковувати нові дані та рефлексувати над ситуаціями, котрі виникать 

внаслідок появи нових технологій, в яких наявні знання та підходи не можуть 

бути використані. «Динамічний етичний підхід може розглядатися як основа 

розв’язання суперечностей між інноваційним розвитком та мінімізацією 

ризиків» [3, с. 73]. Цей приклад виявляє загальнометодологічну характеристику 

необхідності змінюваності знання на основі доповняльності у формі так-

званого «адаптивного моделювання». Це моделювання можна розглядати в 

якості методолологічної моделі для адекватного розуміння динаміки та 

структури екосистем [127, с. 88]. 
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В цьому контексті доречним є поняття екологічної раціональності, що 

відбиває зміст раціональної складової динамічності наукових зв’язків, яка 

полягає у здатності конкретного дисциплінарно локалізованого науковця 

(фахівця) усвідомлювати ефективність, корисність власних дослідницьких ідей 

та пропозицій у вирішенні екологічних проблем міждисциплінарною групою. 

Іншими словами, динамізм постає і як наслідок наявності когітологічно 

визначеної здатності бачити особистісний внесок у спільні рішення та дії щодо 

складної, міждисциплінарної екологічної проблеми. Такі зв’язки створюються 

шляхом залучення у міждисциплінарний проект різних фахівців, які постають у 

скооперованій діяльності, що має вигляд системи (складне ціле), в якій кожен із 

дослідників, будучи при цьому парадигмально відмінним від інших (як 

частина), є елементом наукового діалогу. 

У міждисциплінарності іманентно закладена когнітивна ситуація в якій 

представники різних наук існують як носії різних онтологій, методів, критеріїв, 

філософських основоположень, норм та ідеалів, ціннісних характеристик своїх 

досліджень, які є парадигмально несумірними. Мережу взаємозв’язків та 

взаємодій міждисциплінарних досліджен, не можна визнати комунікативною, 

оскільки міждисциплінарні дослідники взаємодіють як носії несумірних 

парадигм. Проте, у Е. Морена, вже у передмові перекладача до його праці 

«Метод. Природа Природи» йдеться про те, що міждисциплінарність все ж 

передбачає зв’язок, кооперацію між різними дисциплінами ‒ 

«Міждисциплінарність» означає, передусім, кооперацію різноманітних 

наукових областей, циркуляцію загальних понять для розуміння деякого 

явища» [92, с. 22]. 

Наявність такого зв’язку Е. Морен характеризує терміном «діалогіка». У 

сенсі міждисциплінарності принцип діалогіки характеризує необхідний 

взаємодоповнюючий характер різних галузей знання, що в парадигмальному 

розумінні, зазвичай є несумірними чи навіть антагоністичними. «Істина полягає 

в об’єднанні антагоністичних, але разом з тим і доповнюючими одне одного 

поняттями. Морен називає це діалогікою» [92, с. 14]. 
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Кожна з окремих наук у своїх дослідженнях як учасник складного 

міждисциплінарного комплексу може презентувати представникам інших наук 

тільки валідні факти, методи, інтереси (турботи). 

Звідси, кожен з дослідників (науковців), усвідомлюючи себе як 

дисциплінарно відмінного, розуміє власну корисність для спільної з іншими 

дослідниками проблеми. І на основі такого розуміння здійснює дослідження 

проблеми, що визначається і базується на рішеннях інших науковців, які, в 

свою чергу визначаються спільною дослідницькою проблемою та множиною 

розумінь та взаємозалежно скоригованих і впроваджених рішень. 

У результаті такої спільної діяльності окремих частин (дослідників) і 

системи, відбувається творення принципово нових смислів, рішень, що 

скеровані некомунікативним інформативним зв’язком взаємодій. Такий зв’язок 

визначає здатність одними дослідниками поза безпосередньою взаємодією, 

використовувати (працювати з) результати інших дослідників. Іншими словами, 

рух думки, рішень вчених в процесі аналізу екологічної проблеми та 

формуванні проекту з подальшою його реалізацією на основі такого аналізу. 

Цей процес запроваджує таку взаємодію, що постає як активна дія одних 

науковців з відкритими дослідницькими результатами інших на кожному етапі 

шляху втілення проекту вирішення проблеми. 

На сьогоднішній день перелік дисциплін, який дає достатньо вичерпну 

відповідь на питання про наявність даних для ефективного вирішення 

екологічних проблем завершений бути не може. На разі, такого списку немає. А 

з позиції динамізму і бути не може, оскільки об’єктивність невичерпна у своїх 

властивостях і проявах. 

Визнаючи усвідомлений вплив результатів власної діяльності на природу, 

людина повинна була б усвідомити як результат те, що її дії призводять до 

погіршення стану навколишнього середовища, і як наслідок, змінити модель 

своєї діяльності так, щоб вищеозначена загроза знімалася. Що саме для цього 

варто було б робити теж видно з цієї схеми, оскільки взаємна конкретизація та 

взаємозалежна координація вказують через свою сутність на рефлексивний, 
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самореферентний характер когнітивного агента (суб’єкта) щодо середовища, 

тобто показують які дії з боку середовища у вигляді миттєвої реакції постають 

у відповідь на дії (подразники) когнітивного агента. 

Проте, як ми бачимо, незважаючи на негативні дії, що спричинюються в 

термінології енактивістської парадигми так званими «когнітивними агентами» 

на середовище, тобто на природу, у нашому випадку, не можна говорити про 

невід’ємність неактивного розуму від світу, як це формулюється в інтерпретації 

ідеї енактивізму О. М. Князевою  

Динамічна ж міждисциплінарність, у свою чергу, когітологічно виявляє, 

що проблема антагонізму суб’єкта і об’єкта знімається комплексністю 

дослідження. Оскільки, фізик не є об’єктом математика (комунікація знімає цю 

проблему в реальності), виявляємо розрив когнітивної діяльності з 

конструктивною, який формує створення особливої реальності – епістеми, що 

не презентує об’єктивної дійсності, а являє собою особливий феномен, за 

допомогою якого конструюють і створюють дійсність, тобто виявляється 

принципова різниця пізнавальної та конструктивної діяльності. Приклад: 

сьогодні у світі конструктивною діяльністю займаються більше 85% людей, а 

пояснити створені в такий спосіб феномени (або ті, що є) намагаються 

пізнавально. 

У ньому мають місце «плаваючі факти», наприклад, дані екологічного 

моніторингу спричиняють постійну зміну параметрів, «упорядковуючих 

чинників», тобто наперед задані абстрактні схеми в сучасній екології не 

працюють. Кожні рішення стають унікальними. 

Те знання, що ми маємо – досвід людства. У межах екології, цей досвід є 

особливим через усвідомлення екологічних проблем, які демонструють 

неможливість його позитивного застосування. Проблеми з екологією 

засвідчують очевидність каузальних зв’язків між діяльністю людини та 

реакцією (сприйняттям) природи на таку діяльність. Такий досвід є. І він 

негативний. Із синтаксично-семантичного розуміння цього вислову видно що, 

він має два відмінні рівні: онтологічний – виражений словом «є», та 
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аксіологічний (що фіксує оцінку, спосіб ставлення до наявних цінностей) – 

слово «негативний». І, доволі часто, таке розуміння приходить ex post facto 

(лат.) – після того як факт відбувся. Той факт, що більшість серед наявних 

способів вирішення екологічних проблем, які спричинили успішні реалізації, 

мають локальне позитивне використання, за межами якого оцінюються 

негативно, свідчить про необхідність постійної актуалізації демонтажу 

попередніх концепцій. 

Варто враховувати, що емпіричні дослідження треба поділяти на 

підтверджуючі теорії (верифікація) та заперечуючі (фальсифікація). У такому 

відношенні мова йде про праксіологічну абдукцію, яка виступає у якості 

скеровуючого принципа в усвідомленні загальної екологічної проблеми. 

Загальноекологічна, отже актуальна проблема має таку властивість, що 

дозволяє представникам різних наук побачити свою корисність для її 

вирішення своїми дисциплінарно обмеженими методами. 

Щодо природи, як свідчить сучасне природознавство, не можна визнати 

існування «інженера» (деміурга), що її сконструював. Тобто, екологічні 

проблеми мають характеризуватися як проблемні ситуації, що усвідомлюються 

людиною стосовно дійсності, яка існує незалежно від неї. Такі проблеми, 

традиційно називають об’єктивними. 

Усвідомлення, осмислення власного самообмеження є основою 

формування взаємодії учасників складного комплексного міждисциплінарного 

екологічного дослідження. Таким чином, міждисциплінарна взаємодія різних 

фахівців зводиться до взаємної презентації кожним учасником можливості 

кооперуватися. Кооперація, у цьому випадку, розуміється як взаємодія різних 

людей, що керуються усвідомленням неможливості бути успішними у 

динамічному взаємозв’язку різних можливостей. (Ця ситуація відображує 

відсутність наперед зрозумілої моделі поведінки учасників дослідження.) 

Іншими словами, різні можливості не визначають наперед визначену поведінку, 

(наукові зв’язки) кожного учасника вирішення складної комплексної 

міждисциплінарної проблеми. Тобто, загальне розуміння спільних дій має 
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характеризуватися як основа розуміння кожним власної ролі (призначення) 

іншого у спільній взаємодії. 

Вказане демонструє, що міждисциплінарність реалізується як «знання про 

призначення» іншого, а не знання про онтологію, деонтичність іншого. Це 

свідчить про існування інформативної взаємодії, яка не описується 

комунікативно, герменевтично, феноменологічно, теологічно. Доводиться 

визнати, що когітологічно, екзистенційно, аксіологічно, праксіологічно 

взаємодія людей у складному міждисциплінарному комплексі презентується не 

як дискурс. 

Параметри людей, які взаємодіють знаючи про неможливість знати один 

одного тотально. В цьому контексті важливим, на мою думку, є вище згадуване 

поняття «діалогіка», яке вживається у Е. Морена [92]. 

«Діалогіка», вказуючи на можливість застосування підходу неможливості 

використання «принципів» (правила неможливості використання правил), 

самовизначається як основоположення, джерело правил, принципів. Діалогічна 

дійсність – реальність, яка скеровує дії іншої людини. Це поняття близьке до 

поняття дискурс. Однак, на відміну від терміну дискурс воно описує комплекс 

емпірично даних взаємодій. Діалогіка є описом успішних взаємопов’язаних дій 

різних людей, які усвідомлюючи неможливість індивідуальних зусиль, 

вступають у дискурсивну практику. У дискурсі є взаємозаміщення, а у діалогіці 

взаємодоповнення. Діалогіку можна розглядати як вид комунікації, саме в 

якому і уможливлюється принцип доповнюваності. 

Зміст доповнення, який реалізується діалогікою полягає в тому, що 

представник однієї науки, наприклад біології, привертає фахову увагу 

математика до математичного знання, яке має відношення щодо конкретної 

комплексної міждисциплінарної проблеми. Оскільки, наприклад, біолог здатен 

усвідомлювати, що перед ним постала задача, яка має вирішуватися засобами 

математики, він звертається до математика не порушуючи його фаховості 

(фахової спроможності). У свою чергу, математик вирішуючи задачу 

поставлену перед ним біологом, не порушує фаховості біолога, а доповнює 
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його біологічне знання математичним. 

Якщо представник конкретної науки щодо загальної проблеми не здатен 

усвідомити позитивність своїх зусиль, тобто наявність у ній своїх специфічних 

задач та підпроблем, він не може бути активним учасником 

міждисциплінарного проекту (дослідження). 

У зв’язку з цим, як необхідний постає, так званий демократичний принцип 

міждисциплінарної самоорганізації, що відображає потребу в публічності 

фундаментальних екологічних проблем. Такий принцип, в свою чергу, вказує 

на можливість визнання наявності специфіки організації європейської 

університетської освіти. Виходячи з неї можна виголосити тезу, яка полягає в 

тому, що складні комплексні міждисциплінарні екологічні проблеми мають 

вирішуватися в університеті, а не в ієрархічно організованих академіях. С. М. 

Порев у параграфі «про місце науки в університеті» своєї роботи «Університет і 

наука. Епістемологія, методологія і педагогіка виробництва знань» [102], 

досліджуючи питання взаємозв’язку науки та університету, знань у цих 

соціальних інститутах, згадує деякі міркування В. фон Гумбольдта. 

В університеті діє так званий «демократичний принцип міждисциплінарної 

самоорганізації». Він полягає у тому, що пізнання відбувається у науковому 

руслі як пошук вирішення проблем, які ще досі не віднайдено, не створено. 

Пізнання в університеті не є аксіоматичним чи догматичним, університети 

завжди займаються дослідженнями, тобто формулюванням проблем та 

пошуком їх рішень. Університет завжди має ознаку науковості, оскільки 

пов’язаний з останньою через її рушій – проблему. 

Суттєвим у міркуавннях С. М. Порева, на нашу думку, «є погляд на 

наукове знання як на таке, що не повністю здобуте і ніколи цілком не 

отримується» [102, с. 11]. Це дає підстави говорити про особливість 

університету яка полягає в тому, що фахівці як дослідники динамічно 

формуються в процесі самого дослідження. Тому, мені здається, цілком 

виправдано можна стверджувати, що вищеозначений принцип може бути 

одним із аспектів формування динамічного міждисциплінарного проекту. 
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Знаходячись в ситуації динамічного наукового зв’язку, ряд фахівців 

умовно кажучи має координатора. Задача координатора міждисциплінарного 

проекту побачити тих, хто сам себе ідентифікував як компетентного в проблемі. 

Тобто, його задача – виявлення спроможності фахової самоідентифікації в 

ситуації розгляду певним науковцем проблеми, яку він бачить завдяки подачі її 

в поле власного сприйняття координатором (іншим науковцем). Тут мова не 

йде про нав’язування фахових, інтелектуальних інтенцій щодо певного проекту 

чи проблеми, а лиш фокусування уваги конкретного дослідника виходячи з 

його інтересів на тому, що певні процеси чи то положення справ, має характер 

проблеми. І вже виходячи з такої ситуації, як наступний її етап, можна говорити 

про те, чи сприймає конкретний фахівець як дослідник певне положення справ 

як проблемне, чи ні. І чи самоідентифікує він себе після визнання того, що 

певне положення справ таки є проблемою, як такого, що бачить свою користь 

для її вирішення. 

Аналіз динамічності наукових зв’язків яз засади сучасної екології виявляє 

інформаціональний характер (М. Кастельс) сучасного суспільства [55], який 

презентує різницю екологістського і екологічного ставлення до дійсності. У 

першому випадку – з наївно-буденним сприйняттям дійсності, у якому домінує 

вірування в людину як таку, що здатна за допомогою розуміння знаходити 

методи вирішення екологічних проблем. У другому випадку – 

інформаціональність локалізує фахівців екологів у вузькоспеціалізовану групу, 

яка складається з представників різних наук, що усвідомлюють неможливість у 

межах однієї дисципліни без допомоги представників інших дисциплін 

вирішувати екологічні проблеми, тобто, усвідомлюється складність, 

комплексність таких проблем. 

Вищезазначена кооперація між науковцями може визначатися через метод 

динамічного моделювання експериментів Д. Кембелла. Він описаний в його 

праці – «Моделі експериментів в соціальній психології та прикладних 

дослідженнях» наступним чином: «…нам необхідна більша кількість часу і 

усвідомлення того, що тривале і багаточисельне  експериментування більш 
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характерне для науки, на відміну від одиничних завершених експериментів». 

[73, с. 38]. Послуговуючись підходом Кемпбелла, в цьому контексті, явище 

використання результатів попередніх досліджень в якості основи для наступних, 

я називатиму динамізмом, оскільки «…будь-який науковий провісник – чи 

науковець чи обчислювальна машина – користуючись науковими методами, не 

може передректи свої майбутні результати. Цього можна досягти тільки після 

самої події, коли вже запізно передрікати» [101, с. 25]. На основі аналізу методу 

динамічного моделювання експериментів, треба зробити висновок, що внесення 

змін у проект дослідження внаслідок реалізації попереднього проекту є рівень 

так-заваної некласичної науки. Тобто, у Д. Кемпбелла мова йде про науку, яка 

визнає, що реалізація певного методу впливає на обʼєкт, і цю зміну в наступних 

дослідженнях треба враховувати. 

 У контексті динамічності екологічних досліджень, які набувають 

характеру міждисциплінарного комплексу, окрім зазначеного чинника (об’єкта, 

методу), доводиться визнавати наявність і вплив аксіологічного чинника. У 

сучасній екології міждисциплінарні зв’язки, які, наприклад, повʼязують 

представників різних наук, інтегративну функцію починають виконувати 

ціннісні орієнтації. У дослідженнях, які здійснюють хімік, біолог, фізик, геолог 

та інші науковці, реалізуються принципово різні завдання за допомогою різних, 

несумірних методів. Усвідомлена стурбованість станом екологічної дійсності 

об’єднує різних дослідників у складній комплексний міждисциплінарний 

проект дослідження. 

 Представник однієї науки вступає з представником інших у зв’язок, який 

полягає у тому, що результати досліджень у межах однієї галузі знань стають 

підставою для оперативного внесення змін у моделі досліджень інших наук, і 

навпаки. 

Міждисицплінарність у дисертації розглядається як форма наукового 

зв’язку, що постає у вигляді відношення між представниками різних наукових 

дисциплін, галузями знання із притаманними їм компетентно і дисциплінарно 

визначеними методологічними особливостями ставлення до знання та 
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дослідження. Дисциплінарна вирізненість та унікальність знань щодо розуміння 

певного об’єкта чи проблеми в межах окремих дисциплін є засадничою. 

Динамічна самоорганізація суб’єкта в науковій спільноті визначається на основі 

конвенції про дисциплінарний суверенітет [111]. 

Аналіз особливостей рефлексії екологічних досліджень дозволив 

обґрунтувати уявлення про те, що вона може бути джерелом унікального 

досвіду, а не лише продуктом роботи свідомості над емпіричним матеріалом. 

Зʼясовано, що поняття динамічності наукових звязків та евристичний потенціал, 

який воно має, є таким об’єктом сучасної науково-методологічної свідомості, 

який дозволяє осмислювати складні комплекстні проблеми у межах сучасного 

наукового дискурсу. Методологічно зорієнтована екологічна раціональність 

полягає у виявленні зв’язку між унормуванням практик наукових досліджень та 

методологіями, що використовуються для здійснення таких практик. 

Динамічна міждисциплінарність розкривається через принцип динамізму в 

якості методологічної настанови. Ця настанова визначається як рефлексивне 

ставлення науковця до обмеженості власної дисциплінарної компетентності, 

яка, у свою чергу вмотивованим чином призводить до потреби врахування 

певним науковцем результатів досліджень представників інших наук як 

необхідного для адекватного розуміння проблеми шляхом трансформації форм, 

моделей, підстав подальших власних досліджень. Головним аспектом такого 

відношення виступає рефлексована перманентність процесу зміни даних і 

результатів досліджень шляхом взаємного обміну та доповнення таких смислів 

і дій між дисциплінарно різними галузями, науковими та ненауковими 

спільнотами, які притаманні складним комплексним дослідженням та 

проектному рівню організації досліджень. Таке ставлення скеровується 

принципом динамізму в якості методологічної настанови на дослідження 

складного об’єкта. 
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РОЗДІЛ 3. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО 

ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ 

Динамічну міждисциплінарність, у різних її проявах, можна вважати 

осмисленою формою організації наукових зв’язків у сучасних екологічних 

дослідженнях. Іншими словами, визначення методологічних засад 

міждисциплінарного вирішення екологічних проблем усвідомлюється як 

нагальне завдання. 

Враховуючи, що сьогодні об’єкт екологічних досліджень визнається 

принципово складним, багатомірність, багатоманітність, міждисциплінарність, 

різнотипність, рекурсивність, динамічність, тощо, розглядаються як засадничі 

характеристики осмисленого ставлення людини до дійсності. 

Зокрема, аналізуючи концепції «багатомірного мислення» та 

«багатоманітності раціональності» в контексті сучасної екології, увага 

привертається до специфічних характеристик суб’єкта. До них відноситься 

здатність одномоментно усвідомлювати факт оперування множиною мір, а 

також, здатність до самотрансформування, що здійснюється в процесі 

вимірювань котрі проводяться [128]. Очевидним, таке положення справ стає у 

ситуації «рекурсивного планування» в межах організації знання у 

трансдисциплінарних дослідженнях [200]. Вказане планування передбачає 

такий динамічний взаємозв’язок наступного з попереднім, де попереднє 

закладає вектор побудови наступного, тобто врахування вже відомих 

результатів дослідження, як таких, що складають основу, визначають 

організацію та умови подальших досліджень. 

Обґрунтовуючи «принцип діалогіки» та «принцип кооперування» у якості 

методологічних засад увага привертається до явища трансдискурсивної 

комунікації, котра рекурсивно об’єднує класичну, некласичну і постнекласичну 

форми наукової раціональності. Аналіз такої комунікації виявляє, що 

характеристикою вказаного зв’язку є рекурсивна динамічність когнітивних 

горизонтів, які на сьогодні очевидно конвергентні завдяки ряду актуальних 

проблем, список яких очолює екологія. Враховуючи необхідність взаємодії 
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різних галузей знання в їх трансдисциплінарній та міждисциплінарній формах, 

варто визнавати потребу в переосмисленні старих зв’язків у новому контексті – 

контексті постнекласичної парадигми з її раціональністю, як трансдискурсивну, 

рекурсивну, інтерсуб’єктивну комунікацію. 

Унаслідок аналізу такого явища, поняття діалогіки запозичене із роботи Е. 

Морена «Метод. Природа природи», [92] яким він користується для прояснення 

смислу та обґрунтування складного мислення, дозволяє обґрунтовувати 

існування міждисциплінарних зв’язків як особливо роду взаємодії між різними 

галузями знання. 

Також, аналіз явища трансдискурсивної комунікації демонструє 

методологічне значення «принципу кооперування». У дисертаційному 

дослідженні цей принцип використовується для актуалізації різнорівневості 

наукових зв’язків як такого утворення, в структуру якого входять не лише суто 

наукові джерела знань, смислів, рішень у вигляді фундаментальних і 

прикладних результатів роботи науковців, а й громадянський сектор із 

властивим його буденним рівнем світогляду. 

Уцілому, динамічність наукових зв’язків, на нашу думку, може 

розглядатися як засада міждисциплінарної комунікації, яка свідомо 

реалізується через два вищеозначені принципи. 

Для обґрунтування поняття «методологія динамічної 

міждисциплінарності», використовується так звана «методологія 

трансдисциплінарних досліджень» як особливого типу дослідницької практики. 

У методології трансдисциплінарних досліджень систематично 

використовується ідея доповнюючого поєднання у кооперацію різних 

академічних дисциплін зі складними комплексними практиками вирішення 

екологічних проблем. 

Розглядаючи наукові зв’язки як необхідність взаємодії різних галузей 

знання, виявляємо, що конвергентно-доповняльні процеси мотивуються 

соціальним середовищем, його науковим виміром у вигляді постановок 

проблем та методів їх вирішення. Тому, на сьогодні, виробництво наукового 
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знання, здебільшого, пов’язується з широким спектром різних дисциплін та 

інженерних практик, результати яких перманентно визначають зміни 

дослідницьких проектів. 

Визнаючи, що знання скеровує проектування досліджень, результати 

інженерних практик ставлять запити перед науковцями щодо вирішення 

складних проблем, які переходять із розряду локальних до глобальних. Для 

реалізації таких запитів доводиться «жертвувати» дисциплінарно обмеженими 

академічними стандартами виробництва знання та критеріями їх якості. 

Виникає необхідність методологічної розробки такого рівня і визначення 

критеріїв його якості, які б підходили для міждисциплінарних форм досліджень, 

що розглядаються у дисертації у якості важливого філософського завдання. 

 Реалізація такого завдання відбувається у формі створення транс-

комунікативного суб’єкта, що реалізує складний проект кооперування 

учасників дослідження. Методологія динамічної міждисциплінарності 

запроваджує вирізнення рівнів організації наукового дослідження: проектного 

та інституціонального. 

 

3.1. Концепції «багатомірного мислення» та «багатоманітності 

раціональності» в контексті екології 

Проблематизація теми багатомірності, як концепції «багатомірного 

мислення» презентується в межах збірки статей 2013 року ‒ «Філософія 

мислення» [128]. 

Однією із представниць сучасного методологічного дискурсу – Л. М. 

Богатою, обстоюється концепція «багатомірного мислення». На її думку, в 

контексті розмови про реалії сучасної культурної ситуації можна 

запропонувати термін «багатомірність», котрий розглядається в якості 

ключового в парадигмі, становлення якої відбувається. Такий термін, 

розглядається у сенсі певного «парадигмального тренду». Під трендами, які 

намагаються зафіксувати за допомогою надання парадигмі певної назви, 

авторка має на увазі спробу віднайти, схопити особливості певного етапу 
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культурного розвитку, що переживається.  

Певними ідейними витоками цієї концепції в сенсі світоглядної установки 

вважаються деякі ідеї Н. Гартмана, що викладені в його роботі «Стара і нова 

онтологія» 1949 року, а також певні кореляції із цими ідеями, що представлені 

деякими сучасними науковцями в рамках ідей «ендофізики» [128, с. 134]. 

Перші спроби звернення до терміну багатомірності та його осмислення, були 

ще у 90-х роках минулого століття. Цим питанням були присвячені праці 

авторів: В. Л. Алтухової, В. Ж. Келле та М. Я. Ковальзона. Існує позиція, про те 

що ідею багатомірності можна розглядати своєрідним розвитком ідеї 

онтологічних рівнів, хоча, варто означити що, в порівнянні з цими рівнями, в 

ідеї багатомірності є закладеним дещо принципово відмінне, нове. На нашу 

думку, цією новою характеристикою є рефлексивність як атрибут 

багатомірності в цілому, і «багатомірного суб’єкта», зокрема, особливо, 

враховуючи позицію, згідно з якою «багатомірне мислення існує як «мислення 

про мислення»» [128, с. 140]. Адже коли мова йде про те, що суб’єкт будучи 

мірою досліджуваного об’єкта взаємно сполучений з об’єктом, це засвідчує 

відмітні характеристики багатомірного суб’єкта. Тобто, мається на увазі, що  з 

одного боку, в такому суб’єкті присутній рівень одномоментного 

усвідомленого оперування множиною мір, а з іншого, здатність до 

самотрансформування. При чому важливо відмітити, що здійснюється воно, під 

час самого процесу проведення вимірювання [128, с. 166]. Це можна 

кваліфікувати як ознаку динамічності міждисциплінарних зв’язків у формі 

категорії «рекурсивне планування» в межах варіанту організації знання 

трансдисциплінарних досліджень. Згідно з ним різні проекти можна згрупувати 

у чотири науково-дослідні категорії, де вищеозначена є однією із головних для 

нашого дослідження. Важливо, що як самотрансформування, так і «рекурсивне 

планування», ми вважаємо характерними ознаками дослідницької діяльності, 

що відображають методологічний зміст принципу динамізму. 

Рекурсивне планування передбачає такий взаємозв’язок наступного з 

попереднім, де попереднє закладає вектор побудови наступного, тобто 
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врахування вже відомих результатів дослідження, як таких, що складають 

основу, визначають організацію та умови подальших досліджень. Цей підхід 

висвітлений, зокрема у «Посібнику із трансдисциплінарних досліджень» (The 

handbook of transdisciplinary research) [200]. 

У той же час, треба пам’ятати, що визначення багатомірного суб’єкта, 

можливо з урахуванням тих закладених характеристик, які є новими у 

багатомірності. На відміну від ідеї наявності рівнів, уявлення про 

багатомірність,  не зобов’язує залучати уявлення про їх ієрархію. 

Зауважимо, що в межах підходу багатомірного мислення виокремлено 

деякі характерні особливості багатомірного суб’єкта [128, с. 165]: 

- міра, як спосіб фіксації проявів ознак об’єктивної дійсності, передбачає 

суб’єкта, котрий її здійснює; 

- багатомірність не виносить суб’єкта «за дужки»; 

- визначається суб’єкт-об’єктним взаємозв’язком; 

- властивим є одночасне використання множини мір. 

Таке розуміння багатомірного суб’єкта ілюструє, на нашу думку, спосіб 

бачення міждисциплінарного суб’єкта, котрий окрім власного смислового 

горизонту, визначеного дисциплінарною компетентністю, враховує наявність 

інших, відмінних позицій, мір.  

Головною метою багатомірного мислення, на думку Л. М. Богатої, є те, що 

воно спрямоване на прояснення об’єкта думки. Доцільно розглядати 

багатомірне мислення як форму існування мисленнєвих актів разом із лінійним 

мисленням у взаємодоповняльному зв’язку. 

На нашу думку, складності з поширенням та впровадженням у широкий 

науково-суспільний контекст поняття «екологічна раціональність», із змістом, 

що йому відповідає, пов’язаний із тим, що воно проходить шлях утвердження 

подібно до «циклу смислоопераційних процедур», якщо говорити в термінах 

концепції багатомірного мислення. А саме, мається на увазі, що поняття 

екологічна раціональність перебуває на такому етапі розвитку 

«смислоопераційних практик», у сенсі здатності оперування смислами, якому 
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відповідає «смислозакріплення». Вона виокремлює 4 позиції в циклі 

смислоопераційних процедур [128, с. 148]: 

- смислопроявлення (спрямоване на визначення мети інтенційного акту); 

- смислопрояснення;  

- смислозакріплення;  

- смисловжиток. 

Тобто, аналізуючи соціальний вимір стану поведінки та діяльності людей, 

що відображає відповідний їм спосіб і рівень мислення, спираючись на дані 

екологічного моніторингу та результатів багатьох екологічних досліджень, 

виявляється, що сучасне суспільство складно і повільно переходить від однієї 

процедури оперування смислами до іншої. Говорячи в поняттях 

смислоопераційних процедур, на нашу думку, спостерігається певне зависання 

між смислопроясненням та смислозакріпленням у культурно-науковому 

контексті, тобто, відбувається надзвичайно уповільнене включення терміну 

«екологічна раціональність» у соціально-практичний вимір. Більше того, доволі 

непросто визнати те, що сучасний суб’єкт завис на більш ранній фазі 

вищеозначених процедур. Стан відношення сучасного суб’єкта до природи з 

ускладненням можна вписати в процедуру смислопроявлення. Зазначимо, що 

під смислопроявленням, ми маємо на увазі, визначену в межах концепції 

багатомірного мислення характеристику. Це початковий етап діяльності 

оперування смислами, головною метою якого є з’ясування результату 

інтенційного акту. Початок інтенційного акту спричиняє розмежування 

несуттєвого і суттєвого в мисленнєвій діяльності суб’єкта, зосереджуючись на 

певному, актуальному  моменті дійсності. Також, варто відзначити, що на 

думку Л. М. Богатої, «Унікальність процедури смислопроявлення полягає в 

тому, що вона завжди є чиста творчість, за виключенням тих ситуацій, коли 

індивідуальний інтенційний акт кимось направлений (чиїмось текстом або 

думкою)» [128, с. 149]. 

У зв’язку з цим, виходить, що для того, щоб бути стурбованим 

екологічними проблемами, чи то науково чи то на буденному рівні, потрібно, 
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щоб сама проблема чи тема була предметом інтенційного акту того чи іншого 

суб’єкта, а отже, має бути персоніфікованою, тобто такою, що визначає 

співвідношення носія специфічного погляду на зосереджену його свідомістю 

річ чи об’єкт із самим цим об’єктом. Але, як ми знаємо із досвіду екологічних 

студій, [199], таке відношення, осмислене ставлення, що має виявлятися у 

співвіднесенні суб’єкта дій із результатами його власних дій та дій інших,  

далеко не завжди відбиває у свідомості суб’єкта предмет глобальних проблем, 

наприклад екологічних. Іншими словами, на жаль завжди існує велика кількість 

людей, що свідомо відабстраговані від зв’язку змісту власних смислів, що 

мають невигідне для свідомості значення, з реальними втіленнями таких 

зв’язків у вигляді неприйнятних екологічних реалій. Подібні міркування, в 

іншому формулюванні були висловлені також одним із сучасних українських 

методологів – В. Л. Чуйком, котрий говорячи про концепт суверена, включає в 

розуміння ним себе самого як необхідний елемент власного рефлексивного «Я», 

котре завжди знаходиться у тотожній взаємодії зі змістом власних смислів та 

переживань [148, с. 110 ]. 

У нашому розумінні, в контексті наукових зв’язків, ідею багатомірності 

мислення можна розглядати з точки зору наявності багатьох самостійних рівнів, 

яким відповідають певні науки, дисципліни і між якими існує специфічне 

відношення. Це відношення, визначається спеціалізацією кожної дисципліни і 

власним досвідом розуміння певної складної проблеми кожною дисципліною. У 

цей же час кожна з інших дисциплін, що самовизначилися шляхом фахової 

ідентифікації у проблемі, об’єднує такий зв’язок, що передбачає співвимірність 

взаємних дослідницьких результатів як рекурсивного планування у їх 

скооперованій діяльності. Іншими словами, у такій ситуації, представник певної 

науки, якщо його розглядати з точки зору «багатомірного суб’єкта» [128, с. 166], 

з одного боку – сприймає інших науковців із їх досвідом, знаннями та 

компетентністю, як відмінних від себе гносеологічних одиниць – носіїв інших 

мір, де таке ставлення визначається спроможністю до сприйняття інших 

науковців як наявності одномоментно усвідомленого оперування множиною 
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мір, тобто такою множиною постають інші науковці як багатомірні суб’єкти. І, 

з іншого боку, ‒ виходячи із самотрансормування в сенсі самоорганізації 

багатомірного суб’єкта, що здійснюється в процесі проведення вимірювань, 

можна говорити про динамічність зв’язку між різними науками та їх 

представниками в межах дослідницького процесу, що постає у вигляді 

динамічного дослідження. Такому дослідженню властивий перманентний 

процес коригування дослідницьких стратегій і результатів власних 

експериментів науковців, виходячи із вже здобутих результатів та самого 

способу спільного впровадження дослідження який характеризується 

постійним переглядом вихідних даних та модифікуванням моделі дослідження, 

виходячи із нових, постійно обновлюваних даних та результатів. 

Таким чином, з точки зору багатомірності мислення можна вважати, що 

кожна наука через своїх представників у вигляді наукового співтовариства, що 

є носієм певного стилю мислення, тобто маючи свою міру, визначає власну 

єдність дослідницьких категорій та апарату роботи із концептами. Множина 

дисциплін, що вступають у наукову взаємодію, наприклад конвергентні 

технології як результат міждисциплінарних наукових зв’язків,  взаємодій, не 

повинні йти шляхом редукування природних мов цих наук у рамках 

міждисциплінарних досліджень до яких ці науки залучаються, а вивчати 

особливості таких ситуацій, що відбуваються на стику таких мов, за допомогою 

спеціальних методів, які ще належить створити. 

У ситуації міждисциплінарних зв’язків, наприклад міждисциплінарних чи 

трансдисциплінарних, концепція багатомірного мислення функціонує як 

визначеність того, що існуюча множина точок зору, множина наук у межах 

яких такі точки зору існують, розуміється як те, що можна розглядати в якості 

«багатомірності проявів досліджуваного» [128, с. 167]. Насправді, 

міждисциплінарний підхід та концепція багатомірності, на думку Л. М. Богатої 

не є тотожними. Принаймні, такий висновок напрошується при розгляді 

міркувань, що висловлені в контексті прояснення феномена багатомірності. 

Відмінність хоч і не конституюється з усією строгістю, тим не менш, 
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наголошується, що міждисциплінарний підхід доволі активно розроблявся в 

останні два десятиліття на відміну від теми багатомірності. Більше того, 

проводячи неявну диференціацію цих двох підходів,  Л. М. Богата, вважаючи 

перший більш розвиненим, наводить кілька особливостей, що притаманні 

цьому способу організації знання. Перша, на її думку, пов’язана зі змішуванням 

та проникненням ідей, термінів, понять, що сформувались в межах однієї 

дисципліни, їх використанням у нових дисциплінарних зонах, що спонукає до 

появи нових та оновлення тих, котрі вже існують, смислових горизонтів. Це 

стало можливим завдяки певним інтегративним тенденціям та процесам у 

дисциплінарному просторі, що прийшли на зміну диференційованості. Друга 

пов’язується із тим, що в різноманітних дисциплінарних областях, які мають за 

об’єкти дослідження складні відкриті нелінійні системи, активно 

осмислюються релевантні їм ідеї, методи, терміни, що, в свою чергу, сприяє 

зближенню достатньо розрізнених дослідницьких установок [128, с. 167]. 

Також, можна погодитися з думкою авторки, щодо того, що 

міждисциплінарний підхід має прояви в реальних дослідницьких практиках, 

тоді як підхід багатомірності, був лише народжений. Це у свою чергу, може 

витікати із того, що багатомірність усвідомлюється в її елементарному 

розумінні – як множини одночасно фіксованих вимірів, котре є недостатнім для 

втілення та практичного освоєння самої ідеї багатомірності. Однак, ми все-таки 

вважаємо, що між цими підходами є дещо спільне. 

Якщо розглядати дослідницький процес (міждисциплінарний чи, 

наприклад його різновид, трансдисциплінарний) з точки зору взаємодії різних 

науковців, дослідницький інтерес яких спрямований на один і той самий об’єкт 

дослідження, і розглядати таке пізнавальне відношення на рівні мисленнєвої 

діяльності із притаманними їй смислами (як засновку прийняття рішень), то 

можна виявити цікаву характеристику, яка пояснюється концепцією 

багатомірного мислення. Мова йде про процеси функціонування граматичного 

простору та локальні простори різних смислів. Наприклад, припускаючи 

наявність двох авторів або дослідників, увага котрих зосереджена на одній і тій 
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самій проблемі чи предметному зрізі певного об’єкта, Богата Л. М. вдало 

зауважує, що незважаючи на те, що увага обох суб’єктів спрямована на одне і 

ти саме ім’я чи сукупність імен, тобто на те, як в мисленні позначаються ті чи 

інші об’єкти, все одно, думки і смисли, які отримуватимуться цими 

дослідниками в процесі розмірковувань, будуть різними. 

Специфіка тут якраз полягає в тому, що досліджуючи якийсь однаковий 

для обох об’єкт, дослідники за допомогою різних послідовностей комбінацій 

вжитку одних і тих же термінів, категорій одержують по-різному експліковані 

смисли і думки. «Фактично два дослідники, що вивчають один і той же 

предметний зріз, в ході своїх осмислювань створюють різні локальні простори 

смислів» [128, с. 137]. У такому випадку, предмет дослідження має одне і те ж 

ім’я. З точки зору наукових зв’язків ситуація наявності «локальних просторів 

смислу» характеризує фіксацію відмінних областей знання, яким притаманний 

специфічно-орієнований категоріальний апарат, згідно з яким діють науковці в 

межах певної дисципліни. Іншими словами, на нашу думку, локальним 

простором смислу постає ні що інше як фахова самоідентичність певного 

науковця, оскільки саме вона визначає його приналежність до певної системи 

категорій і правил в межах дисципліни з якою, завдяки рефлексії науковець 

себе співвідносить. Те, як астрофізик бачить засновки побудови Всесвіту, як він 

розуміє завдяки своїм професійним, спеціалізованим знанням форми дійсності є 

недосяжним для розуміння біолога, оскільки він має власне витлумачення 

реальності через власні, дисциплінарні категорії, норми та принципи, що 

закріплені у мові. Таким чином, локальним простором смислу є дисциплінарно 

визначені способи тлумачення дійсності. Проте, тим, що постає тлом 

розгортання і функціонування локальних просторів смислу в науці, на нашу 

думку, є дискурс, який є основою комунікації для наукового співтовариства і 

складає собою в термінах філософії мислення «граматичний простір».  

Повертаючись до наведеного вище прикладу запропонованого Богатою Л. 

М. про двох дослідників, котрі осмислюють один і той самий зріз певного 

об’єкту, який використовується для прояснення розуміння локальних просторів 
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смислів, треба додати наступне. У ситуації, коли до цих дослідників додається 

третій, який будучи зацікавлений тим самим предметом що і два інші, може 

оперувати (одночасно співвідносячи їх) вже створеними локальними 

просторами смислу, при цьому породжуючи свій власний локальний смисловий 

простір [128]. Можливість співвіднесення таких локальних просторів смислу, 

ми вважаємо, якраз і відбувається в межах наукових зв’язків, наприклад 

міждисциплінарних чи трансдисциплінарних, де відбувається взаємодія 

множини смислів і створення нових через зафіксовані в категоріях, методах і 

принципах їхні значення. У цьому сенсі, з позиції концепції багатомірного 

мислення, варто зауважити, що з логічної точки зору, предмет, що 

досліджується представляє собою концепт. У цілому, на думку автора 

концепції багатомірного мислення «концепт» виступає основною логічною 

формою багатомірного мислення. На відміну від поняття, яке має чітко 

фіксоване значення, що уможливлює його використання в різних процедурах 

мислення, навіть за тих обставин, коли ці процедури здійснюються в різних 

локальних просторах смислу, стверджується, що ім’я має будь-який концепт і 

що йому відповідає відкрита множина смислів. Це і є тим, що відрізняє його від 

поняття [128, с. 137]. Можна погодитися із тим, що поняття концепт є 

важливим для розуміння концепції багатомірного мислення, оскільки, на нашу 

думку, відображає відкриту множину смислів, якими постають у наукових 

зв’язках специфічні, фахові дослідницькі спроможності різних дисциплін, тобто, 

локальні простори смислів в межах граматичного простору (мови науки), якщо 

говорити мовою означеної концепції. Вирізняючи особливості концепту, як 

головної логічної форми багатомірного мислення також наводиться додатковий 

ряд міркувань, що відрізняють його від поняття. 

У поняттях, як стверджується, закріплюються результати виявлення 

схожих ознак і властивостей предметів, тоді як концепт є інструментом 

фіксування смислу, котрий відповідає терміну, який цей концепт позначає. У 

той час як поняття є основною одиницею формально-логічного (лінійного) 

мислення, концепт – фундаментальною одиницею багатомірного мислення. 



 129 

Поняття покликане зафіксувати найбільш загальні властивості та ознаки 

предметів проявленого світу на які воно зорієнтоване, а концепт спрямований 

на виявлення смислів, котрі можуть бути вилучені за допомогою вербально 

актуалізованих уявлень про предмети світу проявленого [128, 140]. 

Цю спільність можна виразити ідеєю рекурсії та принципом 

доповняльності, особливо якщо виходити із контексту такого специфічного 

відношення між різними областями знання як міждисциплінарні зв’язки, 

різновидами яких є трансдисциплінарні, інтер-, полі-, кросдисциплінарні 

дослідження. 

Якщо зосередити увагу на методологічному змісті принципу 

доповняльності, то в контексті міждисциплінарних зв’язків як відношені між 

різними дисциплінами, можна виявити розуміння міжгалузевої взаємодії з 

точки зору необхідності одними науками, дисциплінами мати знання та 

рішення інших. Така взаємодія носить взаємодоповняльний, емерджентний 

характер. 

У цьому сенсі, ще одним аргументом на користь зміни нинішнього 

ставлення до наукових зв’язків можна вважати наступне міркування. 

Необхідною обставиною для повноти розуміння наукових зв’язків як сучасної 

пізнавальної ситуації в науці є висловлена думка, що презентує необхідність 

вироблення нового способу сприйняття динамічності знання в його 

скомбінованості поміж різними дисциплінами. Зокрема, «В сучасній 

пізнавальній ситуації, одна із характерних рис якої пов’язана зі своєрідним 

«розчиненням» індивідуального пізнавального суб’єкта в колективному 

комунікативному суб’єкті, котрий одночасно перебуває в різних мовних 

лакунах, актуалізується задача якісного нового освоєння знову набутого 

мовного розмаїття (важливо підкреслити: освоєння множинності без редукції)» 

[128, с. 185]. Для нас характерним є саме специфічний спосіб ставлення до 

множинності як наявності різних наук з власними методами дослідження і 

відмові від редукування такої розрізненості, оскільки саме така множинність, 

багатоманітність дозволяє більш глибоко розуміти сутність наукових зв’язків, 
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як таких, що в свої основі стають необхідною засадою врахування 

багатоманітності методів, засобів, результатів досліджень. Врахування такої 

багатоманітності дозволяє на прикладі рекурсивного планування спостерігати 

реалізацію принципу динамізму як постійної зміни дослідницьких даних різних 

наук, які залежать від врахування результатів попередніх досліджень 

перманентний обіг та взаємоузгодження між якими відбувається в колі 

дисциплін, наук. 

Звертаючись до концепції «багатоманітності раціональності» як 

можливості подивитися по-новому на наявні її типи, зокрема соціальну та 

наукову раціональність, а також на відношення між ними як пошук нового 

розуміння самої раціональності, внаслідок критики, що її спіткала, можна 

посилити в аргументації на користь обґрунтування ідеї динамічності 

міждисциплінарних зв’язків. Ця концепція в одній із київських версій (М. Р. 

Бійовський), пов’язується із невдачею проекту Просвітництва, що був свого 

часу маніфестом чи культом розуму та раціонального знання, і з його крахом, 

що призвів до підстав появи критики раціоналізму [15]. 

У рамках вищеозначеної концепції вказується, що на сьогодні існують 

непоодинокі позиції щодо причетності наукової раціональності в різних 

проявах та формах в якості одного із факторів що призвели до появи багатьох 

кризових явищ та проблем. Це пов’язано з тим, що саме наукова раціональність 

сприяла процесу вдосконалення техніки та ряду інших засобів, що так чи 

інакше трансформують людську діяльність та відношення до природи. 

Намагаючись встановити виважене відношення до терміну раціональність 

в якості атрибута суспільного існування і як усвідомленого модусу такого 

існування, вказана концепція багатоманітності раціональності присвячена 

визначенню методологічного змісту такої багатоманітності враховуючи її 

характеристики, а також як позитивний так і негативний вплив на суспільне 

життя. У межах цієї концепції запропоноване формулювання її принципів і того 

який вплив вони мають на форму існування та реалізації самої раціональності, а 

також виокремлення суб’єкта раціональності, зокрема форму його існування, у 
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відповідності до цієї концепції. 

Виходячи із розуміння багатоманітності раціональності як множини 

існуючих та маючих свій важливий вплив раціональностей у вигляді їх 

багатоманітності визнається, що існуючі типи раціональності долають 

обмеження принципів доктрини Просвітництва. Тобто, мова йде про те, що 

наукова раціональність та розумність не є тотожними, як вважалося за доби 

Просвітництва. Стверджується, що раціональність, постаючи модусом 

суспільного розвитку людини та засадою її рефлексивного ставлення до власної 

активності та принципів за якими вона відбувається в різних площинах 

дійсності, є людською здатністю, що дозволяє свідомо створювати нові 

площини дійсності і діяти рефлексивно в їх межах самостійно створюючи нові 

норми для цих дій. 

До основних принципів концепції «багатоманітності раціональності», 

відносяться: інтерсуб’єктивність, логічність, консенсуальність, гуманізм, 

поліфункціональність.  

Важливим для нашого дисертаційного дослідження є врахування тієї 

обставини, що обґрунтування цієї концепції відбувалося на підставі звернення 

до концепту «типів раціональності». Як відомо, використовуючи цей концепт, 

дослідник має враховувати той необхідний зв’язок, що існує між наявними 

типами раціональності ‒ принцип доповняльності. Це дуже важливий момент, 

оскільки якщо ми говоримо про  ефективне функціонування певних принципів, 

то маємо враховувати, що вони не взаємновиключаючі, а такі, що доповнюють 

одне одного будучи в той же час, частиною засад певної картини світу 

відповідної доби. На нашу думку, цей принцип є необхідним не лише в типах 

раціональності, але у тому, що на їх базі створюється – у дослідницьких 

проектах. 

Треба враховувати, що говорячи про доповняльність, відмінність певних 

галузей знання як протилежних за фаховою компетентністю та дослідницьким 

суверенітетом, ми не виходимо із діалектичних засад, в межах яких, таку 

відмінність можна долати поділом єдиного на протилежності, що взаємодіють. 
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Натомість, вважаємо краще виражати подібне відношення між різними 

дисциплінами як протилежностями у вигляді змісту терміну з Моренової 

філософії – діалогіки, тлумачення якому ми вже давали в межах об’єкта і 

предмета нашого дослідження. 

Виходячи із визнання в межах концепції багатоманітності раціональності 

персони як носія розуму, що рефлексує, що є самокритичною раціональністю, 

варто, на нашу думку, зважати на необхідність змінюваності обставин 

функціонування суб’єкта в контексті змінюваності самого суб’єкта як носія 

суверенного, компетентно визначеного знання про об’єкт, котрий є 

представником певної галузі знання, науки. Нас цікавить передусім суто 

методологічний вимір таких процесів та їх значення, можливість бути 

атрибутом взаємодій між різними науками як міждисциплінарним зв’язком у 

формі дослідницького проекту. 

Для того щоб проект відбувся як акт реалізації міждисциплінарного або 

трансдисциплінарного дослідження, потрібно розуміти, що такого роду 

відношення можливе між різними галузями знання лише тоді, коли їхні цілі 

збігаються – об’єкт що є проблемою яка потребує вирішення. Зрозуміло, що 

кожна дисципліна має відмінні від інших засоби дослідження, а тим більше 

уявлення про предмет в межах спільного об’єкта. Тож доводиться 

дотримуватися дисциплінарного суверенітету, як форми самокритичної 

раціональності, що дозволяє ідентифікувати специфічність дослідницьких 

здібностей та спроможностей певного галузі на відміну від іншої. Така 

розрізненість є запорукою можливості ефективної скооперованої взаємодії 

різних наук, де їх представники не посягають на компетентність одне одного, а 

привносять нові дані та рішення в стратегію планування дослідницького 

проекту. 

Також необхідно зауважити на тому, що така дослідницька кооперація, що 

може бути різної складності, вже є комплексним дослідженням і повинна, як ми 

вважаємо, повною мірою усвідомлено враховувати постійну зміну проекту, що 

створений для вирішення проблеми, де кожна компетентна дослідницька 



 133 

позиція є своєрідною змінною на противагу константі. Консолідоване рішення 

віднаходиться в результаті своєрідного консенсусу, що не впадає у протиріччя 

із комплексом даних відповідних дійсності. Попередні зрушення в проекті на 

користь вирішення певної проблеми є передумовою наступних кроків, які 

здійснюються у межах епістемологічної моделі «від проблеми до проблеми». Те, 

що передує прямо впливає і визначає наступний етап у дослідженні, проекті. 

Мова не йде про жорстку детермінацію в якій немає місця для трансформації та 

коригування наявного, а лише про напрямок та основні базисні здобутки, котрі 

є наріжними для забезпечення неможливості втрати вектора дослідження та 

його зв’язку з первинним образом проблеми, тобто об’єкта. 

Розуміння об’єкта змінюється залежно від складу дослідницького 

колективу методологічно. Це пов’язано, як правило, із тим, що об’єкти, що 

спричинюють появу таких колективів, є складними, комплексними, а отже 

динамічними, що ускладнює дослідницьку роботу з ними. Тому, завдяки 

рефлексії над методологією змін, вдається виявляти особливості існування 

міждисциплінарних зв’язків. 

Повертаючись до концепції багатоманітності раціональності в якості 

прикладу функціонування принципу діалогіки та принципу кооперування (які 

деталізуються у підрозділі 3.2), автором цієї концепції було встановлено, що 

виявлені типи раціональності перебувають у відношенні «симетричної 

діалогічності», що постає певною установкою для людини, суть якої полягає у 

орієнтації на пошук консенсусу як можливість несуперечливого ставлення 

людини до дійсності в пізнавальному та практичному відношеннях [16]. 

Для нашого ж дослідження це має значення тією мірою, наскільки 

показовою є фундаментальність спрямованості до порозуміння та 

злагодженості дій в міждисциплінарному зв’язку, що носить динамічний 

характер і реалізується шляхом проекту як узгодженості різних дослідницьких 

позицій, що рефлексивно враховують неможливість вичерпності об’єкта як 

характеристик дійсності. 

Тобто, вирішальне значення концепції багатоманітності раціональності для 
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розуміння способу вирішення складних комплексних проблем, чільне місце 

яких, на нашу думку посідають, екологічні, полягає у обґрунтуванні опису 

заперечення редукції раціональності до певного фрагменту реальності на 

противагу розширенню її меж відповідно до теорії типів раціональності, які 

уможливлюють реалізацію раціональності у різних областях дійсності. У 

контексті ж сучасної екології, як осередку формування сучасних складних 

комплексних досліджень актуалізується їх міждисциплінарна природа, як 

проектної форми зв’язків між науками.  

Зауважимо, що ми визнаємо постнекласичний тип раціональності в 

контексті проблеми дисертації, як такий, котрий є атрибутом сучасних 

складних комплексних досліджень, які мають динамічний характер, що 

рефлексується в межах міждисциплінарних досліджень у формі їх проектної 

організації. Такі проекти, організовуються в умовах усвідомлення суверенітету 

дисциплінарно компетентного фахівця. Методологічною засадою такого 

взаємозв’язку наук є вже зазначені вище, принцип «кооперування» та принцип 

«діалогіки», як трансдискурсивні, транскомунікативні практики. Це такі 

практики, в умовах яких дослідницька діяльність визначається скооперованою 

та консолідованою рефлексивною діяльністю та прийняттям взаємоузгоджених 

рішень та дій в залежності від проміжних експериментальних результатів. 

Мова не йде про розгляд конкретних дослідницьких співтовариств, як 

множини суб’єктів, оскільки це є сфера досліджень соціології науки. Нас 

цікавить передовсім виявлення та виокремлення методологічних засад, що 

уможливлюють кооперацію між різними науками, галузями знання та форми в 

яких це може відбуватися та характерні особливості цих зв’язків. 

Так чи інакше в обговоренні дослідницького виміру результатів наукової 

діяльності, складно оминути поняття «практики» як визначної особливості 

ефекту значущості наукових дій. Доречно згадати область досліджень  екології, 

одним із важливих прикладів у якій є поняття «екопрактики». Це поняття 

можна знайти, зокрема, в роботі одного із українських дослідників (Сергій 

Сидоренко), що присвячене екологічним практиками, їх перспективам в 
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постнекласичному аспекті [114]. У цьому дослідженні наголошується на 

недостатності, а тому необхідності системних змін практичного характеру, які 

мають позитивний вплив. Такі зміни пропонується розглядати за допомогою 

створення сучасного розуміння та розробки «неруйнівних екологічних 

практик» через поняття габітусу, що використовується як визначальний 

принцип, що формує практики. Ватро додати, що в межах цього дослідження 

акцент робиться на поснекласичному характері практик як повсякденних, тобто 

таких, що з необхідністю враховують постнекласичну методологію, яка 

передбачає нелінійність, випадковість  практик та їх самоорганізацію [114]. 

Варто зауважити, що з точки зору розуміння методології 

міждисциплінарних зв’язків в екологічних дослідженнях дуже важливим є 

врахування методологічного характеру постнекласики, а саме – аспект 

самоорганізації, що виникає в момент кооперування між науками у формування 

проекту дослідження та протягом його здійснення. Ці зв’язки 

самоорганізуються як наслідок усвідомленого ставлення носіїв різних наук, 

галузей знання до своєї фахової компетентності і до змінюваності 

досліджуваного ними спільного об’єкта в процесі самого дослідження. Різні 

дослідницькі позиції детерміновані дисциплінарним суверенітетом, що 

уможливлює рефлексивне ставлення до задачі, з якою себе співвідносить 

конкретний науковець в межах проекту. 

Екологічні практики, ми вважаємо, в цьому відношенні мають важливе 

значення в аспекті формування проекту та перебігу його здійснення, оскільки 

характеризують способи діяльності в межах вирішення певної екологічної 

проблеми. Це важлива категорія для оперування  дослідницькою практикою в 

галузі екології. Вона дозволяє переглядати перевірені 

практики ,трансформуючи їх відповідно до нових задач, тим самим спонукаючи 

до всебічного розуміння досліджуваного. У зарубіжних дослідженнях, такі 

практики в широкому сенсі іменують тематичними дослідженнями «case 

studies», маючи на увазі дослідницькі справи чи випадки в конкретній області 

знання.  
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Завдяки існуванню різних типів раціональності,  що фіксуються засобом 

рефлексії, в контексті методології,  на нашу думку, визнається можливість 

забезпечення більш широкого та  всебічного вивчення об’єкта чи предмета 

дослідження шляхом залучення у дослідницький комплекс розмаїття суверенно 

самоідентифікованих у власній дисциплінарній компетентності наук та галузей 

знання у вигляді проекту, котрий представляє собою вияв міждисциплінарного 

зв’язку. Характерними особливостями такого зв’язку є усвідомлене 

співставлення засобів, методів, гіпотез, рішень та результатів досліджень в їх 

динамічному характері на рівні наукових співтовариств між різними галузями 

знання, науками, що мають спільну ціннісно визначену мету – вирішення 

проблеми, як основної задачі задля якої проект був створений. 

 

3.2. Принцип діалогіки та «принцип кооперування» 

Поняття діалогіки у дисертації запозичене із роботи Е. Морена «Метод. 

Природа природи», яким він користується для прояснення смислу та 

обґрунтування складного мислення. Для нашого дисертаційного дослідження, 

ми вважаємо, зміст цього поняття може бути адаптований і використаний для 

обґрунтування наукових зв’язків як особливого роду взаємодії між різними 

галузями знання, що уособлюються переважно у міждисциплінарних 

дослідженнях. Зміст того, що вкладається в поняття діалогіки Мореном, можна 

розкрити характеристикою, яка описує поєднання протилежних, 

антагоністичних сутностей чи явищ, де в такому зв’язку обидві позиції є 

цінними завдяки їх різній, суверенній природі, що спонукає до протистояння 

злиттю, а отже до взаємодоповнення. Тобто, Морен називає діалогікою 

поєднання суперечливих і в той же час таких, які доповнюють одне одного, 

сутностей. 

У цілому, звернення до цього поняття в дисертації обумовлено 

релевантністю його базових характеристик щодо нашого предмета дослідження. 

Оскільки ми розглядаємо динамізм взаємозв’язку між дисциплінами та форми 

його існування вдаючись до опису проектів досліджень, що за своєю суттю 
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представляють кооперування вчених із різних областей знання, а це, відповідно, 

і має на увазі Морен говорячи про діалогіку в контексті інтер-, полі-, і 

трансдисциплінарних комплексів, в яких ключовими поняттями є кооперація, 

взаємозв’язок та спільний дослідницький проект.  

У цьому відношенні, вищеозначене поняття вживається нами в межах 

опису специфіки феномена міждисциплінарних зв’язків де висуваються певні 

вимоги до цих взаємодій. «Необхідно, щоб кожна наукова дисципліна, що 

входить в полі- та трансдисциплінарний комплекс, була одночасно і відкрита, і 

замкнена. Відкрита щодо нових когнітивних схем, що переносяться із суміжних 

та більш віддалених наукових дисциплін, що мають для неї евристичну 

значущість; готова до кооперації з іншими науковими дисциплінами, до 

реалізації спільних дослідницьких проектів. Замкнена, адже вона має прагнути 

до збереження свого специфічного предмета і ракурсу дослідження, розвивати 

свої прогресивні і найбільш розроблені дослідницькі методи та стратегії»  [92, с. 

23]. 

Якщо говорити про дискурс як поле мисленевих та комунікативних 

одиниць, то зв’язок між ними реалізується через взаємозаміщення одних 

позицій на користь іншим, натомість діалогіка, забезпечує такий зв’язок, що 

носить характер взаємодоповнення. Діалогіку можна розглядати як вид 

комунікації, саме в якому і уможливлюється принцип доповняльності. 

Зміст доповнення, який реалізується діалогікою полягає в тому, що 

представник однієї науки, наприклад біології, привертає фахову увагу 

математика до математичного знання, яке має відношення щодо конкретної 

комплексної міждисциплінарної проблеми. Оскільки, наприклад, біолог здатен 

усвідомлювати, що перед ним постала задача, яка має вирішуватися засобами 

математики, він звертається до математика не порушуючи його фаховості 

(фахової спроможності). У свою чергу, математик вирішуючи задачу 

поставлену перед ним біологом, не порушує фаховості біолога, а доповнює 

його біологічне знання математичним. 

«Принцип кооперування» сформульований в межах роботи «Екологія − 
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dtv-Atlas» Гайнріха Д. та Гергта М., відображає «…можливість встановити 

виважене співвідношення між індивідуальною свободою та суспільними 

потребами у своєчасній участі суспільних сил у процесі волевиявлення та 

ухвалення рішення», у контексті складних проблем, зокрема екологічних [32, с. 

229]. У дисертаційному дослідженні, цей принцип використовується для 

актуалізації різнорівневості наукових зв’язків як такого утворення, в структуру 

якого входять не лише суто наукові джерела знань, смислів, рішень у вигляді 

фундаментальних і прикладних результатів роботи науковців, а й 

громадянський сектор із властивим йому буденним рівнем світогляду. 

У цілому, динамічність наукових зв’язків, на нашу думку, може 

розглядатися як засада міждисциплінарної комунікації, яка реалізується через 

два вищеозначені принципи, що і буде показано в цьому підрозділі. 

У сучасному науковому знанні, в контексті синергетичного підходу, на 

думку різних дослідників філософії науки (В. С. Стьопін, І. С. Добронравова, В. 

І. Аршинов, Я. І. Свірський та ін.), доводиться говорити про необхідність 

врахування багатьох чинників, що визначають роль цього знання та його 

значення в системі культури і самої науки, в межах якої виникають складні 

системи знання, які вимагають зміни ставлення до дійсності. Осмислюючи 

взаємодію науковців як представників різних дисциплін, що пов’язана з 

потребою розуміння складних об’єктів, можемо припустити, що така взаємодія 

є необхідною. Завдяки специфічній формі взаємодії інтелектуальних зусиль 

представників із різних галузей знання, що об’єднані обговоренням однієї і тієї 

ж для них актуальної міждисциплінарної проблеми, яку сприймає кожен із них 

по-різному, ми опиняємося в ситуації, яку можна визнати трансдисциплінарною. 

Для існування трансдисициплінарного зв’язку необхідними параметрами, 

що його визначають мають бути: самоідентифікація вченого через 

рефлективність щодо проблеми кооперування, динамічність чи рекурсивність 

як властивість самої структури організації кооперації, яка впливає на мислення 

вченого і зв’язки між ними. Результатом об’єднання таких параметрів, що 

можна визначити як синергетичні, на думку В. І. Аршинова, постає 
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трансдисциплінарний суб’єкт, який в своїй множині утворюватиме (складатиме) 

кроскультурну комунікацію, або як ще можна її назвати – рекурсивну 

комунікацію. 

На думку В. І. Аришинова та Я. І. Свірського, трансдисциплінарний підхід 

як він формується в контексті постнекласичної науки і методології, 

сфокусований на характерному для синергетики циклічному (рекурсивному) 

способі мислення [6, с. 4]. З цим не можна не погодитися, оскільки вважаємо, 

що організацію комунікації і мислення, на якому ґрунтується така комунікація 

не можна ототожнювати, бо це є різні події. З цього розмежування не видно, із 

міркування наведеного вище, що саме презентує ідею рекурсивності способу 

мислення. Якщо враховувати, що рекурсія може бути структурна і 

функціональна, то варто було б уточнити про яку саме рекурсію іде мова у цих 

методологів. Адже лишається не проясненою послідовність появи 

специфічного способу мислення і комунікації. Далі, автори зазначають, що в 

результаті такого циклічного способу мислення, який виникає межах 

постнекласичного підходу розуміння науки і властивої йому 

трансдисциплінарності, виникає необхідність у створенні нових 

кроскультурних метакомунікацій в яких і формуються трансдисциплінарні 

суб’єкти. Іншими словами, ідею трансдисциплінарного підходу включно з 

ідеєю суб’єкта в контексті поснекласичної науки В. І. Аришинов та Я. І. 

Свірський розуміють як «синергетичний принцип мережевої циклічності», де 

така циклічність, на нашу думку, відображає організацію дослідників, тобто те, 

як вони можуть організуватися – самі взаємозв’язки. Враховуючи це, варто 

додати, що в судженнях згаданих науковців наскрізним є розуміння самої 

синергетики, під якою вони мають на увазі «особливого роду постнекласичну 

практику конструювання реальності» [6, с. 4]. Визначенню синергетики на 

думку В. І. Аршинова та Я. І. Свірського відповідає міркування, в якому вона 

визначається як «ядро постнекласичної науки, згідно з якою світ – цілісна 

динамічна композиція процесів, що самоорганізуються, взаємних переходів 

«порядок-хаос»». [6, с. 20]. Синергетика ж згідно Е. Морену є першою 
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загальною наукою, предметом якої є організація. 

У підході цих дослідників рекурсивність розглядається в контексті 

синергетичного світорозуміння, а це, відповідно, означає, що в таку систему з 

необхідністю має включається людина, котра самоорганізується. Таке 

розуміння можливо в контексті дискурсу «нелінійно-комунікативної 

парадигми». Вищезазначений дискурс, на думку В. І. Аришинова та Я. І. 

Свірського, включає в себе два виміри: міждисциплінарний і 

трансдисциплінарний, у зв’язку із чим він вже не може спиратися на певні 

універсалії, що закладали картину світу і відсилали до визначеного 

функціонування об’єктів. Говорячи про іманентне синергентичному 

світорозумінню відношення між рекурсією (самокопіюванням) та 

самоорганізацією варто зазначити, що, на нашу думку, це відношення не можна 

ототожнювати, оскільки самокопіювання є лише однією з характерних 

особливостей процесу самоорганізації і не вичерпує його. Однією з ключових 

особливостей самоорганізації у вигляді певної складної системи, ми вважаємо, 

є її спроможність враховувати трансформацію власних еволюційних 

характеристик. 

Варто зазначити, що презентуючи власне бачення комунікативно-

рекурсивного питання, В. І. Аришинов та Я. І. Свірський запозичують ідеї 

циклічності, петлі та ідею складності у Е. Морена, порівнюючи його підхід з 

мережевою моделлю світу Г. Бейтсона. Важливим є те, що для того щоб 

принцип складності (сложностности) використовувався як принцип 

постнекласичної науки, необхідним стає звернення до циклічного мислення у 

вигляді «нелінійної синергійної трансдисциплінарної комунікації» [6, с. 11]. 

Таку комунікацію доцільно виявляти у випадку екологічних досліджень, де для 

вирішення певної задачі об’єднуються зусилля представників різних наук. 

Однак, має бути зрозумілим, що створивши об’єднання науковців, як певну 

структуру, її рекурсія обмежена задачею. Тобто, після вирішення задачі, 

рекурсивно-комунікативний зв’язок такої структури не потрібен, оскільки він 

перетворюється на схоластичне дійство. Іншими словами, після вирішення 
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задачі повторювати одні і ті самі  рішення можна в межах педагогічного 

процесу, а не у наукових дослідженнях. 

Увага вищезгаданими дослідниками акцентується на тому, що в 

постнекласичній науці надзвичайно важливим стає значення проблеми 

визначення «топосу зустрічей» конвергенції різних дискурсів. Ця проблема має 

комунікативний вимір. Вона, власне, і виступає, на їхню думку, в якості 

проблеми синергетичного розпізнавання образів резонансних вимірів. Ми ж, це 

розуміємо як те, що комунікація, пошук організації такої комунікації, створює 

нове мислення. 

Подібні міркування, дозволяють формувати аргументацію на користь  

необхідності існування зв’язків між різними дисциплінами, які у своїй множині 

представляють «системну мудрість» (Г. Бейтсон) чи «когнітивні дискурси» (В. І. 

Аршинов, Я. І. Свірський), між якими має відбуватися постійний рекурсивно-

комунікативний зв’язок у вигляді кооперації знаннями і методами вчених із 

різних галузей знання про той чи інший спільний для них об’єкт дійсності у 

вигляді предмету дослідження чи проблеми, способів її вирішення. 

Вважаємо, що сучасна екологія є сферою, в якій за необхідне постає таке 

встановлення відповідності процесу освоєння природи до гармонійності законів 

її функціонування, що обумовлюють існування людства.   Ця область знання, 

що за словами Е. Морена, формує «вирішальне знання» і «вузли комунікації» 

[92], які, на нашу думку, створюють відповідний фокус погляду і розуміння 

вченими загальнолюдських цінностей, знань і стратегій досліджень, 

організовуючи міждисциплінарні зв’язки. Тобто, сучасна екологія виступає в 

ролі основи трансдисциплінарного діалогу постнекласичної науки. 

Говорячи про взаємозв’язки в науці, що нами розуміються як 

міждисциплінарні і трансдисциплінарні, варто зазначити, що це такі 

взаємозв’язки, які потребують взаємної доповнюваності інформації та знання 

для розуміння певних проблем, котрі об’єднують науковців із різних галузей 

знання.  

У контексті постнекласичної парадигми важливим є поняття рекурсії. 
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Зауважимо, що воно набуває оновленого значення враховуючи вказування на 

його когнітивний зв’язок із винятково синергетичними поняттями, а також її 

(рекурсії) конструктивної природи. 

У зв’язку з цим, ми вважаємо, що вказаний підхід у розумінні 

постнекласичної синергетичної парадигми в аспекті її міждисциплінарної 

комунікації, є важливим для нашого розуміння наукових зв’язків, оскільки 

виявляє наступне: розуміючи інтерсуб’єктивну комунікацію в контексті 

парадигми постнекласичної раціональності, займаючись обговоренням 

специфіки її становлення, виокремлено три компоненти синергетичного 

світорозуміння, яким відповідають відмінні смисли, що розуміються як 

«операціонально замкнені на себе комунікативні дискурси» – класичний, 

некласичний і постнекласичний. На нашу думку, спроба вийти за межі 

лінгвістичної несумірності є невдалою, оскільки знищується підстава для 

активного здійснення міждисциплінарної комунікації: створення мови 

комунікації як вирішення проблеми комунікації, яка керується принципом 

дисциплінарного суверенітету [111]. 

Враховуючи необхідність взаємодії різних галузей знання у формі 

міждисциплінарності, варто визнавати потребу  в переосмисленні старих 

зв’язків у новому контексті – контексті постнекласичної парадигми з її 

раціональністю, як трансдискурсивну, рекурсивну, інтерсуб’єктивну 

комунікацію. 

У випадку розуміння міждисциплінарних зв’язків як комунікації щодо 

умов та параметрів цієї комунікації (заради обміну знаннями, дослідними 

даними), можна погодитися із важливістю того, що нелінійно-комунікативний 

погляд на світ, акцентує увагу не на речах, а на відношеннях між ними. 

Зважаючи на це, слід звернути увагу на те, що такий акцент не є випадковим, 

оскільки говорячи про складні проблеми та можливості їх вирішення з позиції 

міждисциплінарного типу дослідної діяльності, кожен із науковців (дослідників) 

неодмінно повинен враховувати різницю в наявних знаннях представників 

різних наук, на відміну від власних. І важливим є саме відношення між ними. 
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Це відношення до початку міждисциплінарної взаємодії не існує. Воно 

створюється в процесі обговорення умов самої можливості встановлення такої 

дослідної взаємодії, яке у свою чергу, уможливлюється шляхом прояву 

персонального дослідницького інтересу до тієї проблеми, яка виявляється 

актуальною і для іншого науковця. 

Враховуючи, що кожен із таких дослідників є фахівцем у своїй області, яка 

визначає лише його можливості у розумінні і рішеннях у межах 

міждисциплінарного проекту формується кооперація, як відношення між 

різними, компетентно самовизначеними науковцями.  

Узагальнюючи міждисциплінарну взаємодію, локалізуємо її наступними 

положеннями:  обмін, врахування, коригування, оновлене розуміння, рішення. 

Ця умовна схема може проілюструвати спосіб взаємодії, що ми називаємо 

міждисциплінарними науковими зв’язками. Звісно, таке розуміння є дещо 

абстрактно схематичне і потребує удосконалення, проте, воно окреслює 

необхідні ланки в системі налагодження взаємодії. До того ж, взаємодія – не 

завжди розуміння. Аналіз відомих фактів, які ми знаходимо у праці «Екологія:  

dtv-Atlas» Д. Гайнріха та М. Гергта виявляє, що кооперування в екології є один 

із основних принципів ставлення до оточуючої дійсності. Вказаний принцип 

охоплює зв’язком не тільки представників різних наук, а і представників 

громадськості, законотворців, політиків та ін. [32, с. 229]. 

Враховуючи становище розвитку сучасної науки, в межах якого виникають 

міждисциплінарні дослідження подібні до конвергентих областей знання 

(NBIC), потрібно зважати на «парадигмальну несумірність» (Т. Кун), яку можна 

розглядати як існування дослідників, котрі диференційовані за фахом та 

системою цінностей. У зв’язку з цим, як необхідне може розглядатися 

створення кроскультурних метакомунікацій (в межах яких відбувається 

формування, становлення трансдисциплінарних, транскультурних і 

трансцендентальних суб’єктів), які динамічно формуючи екологічні 

дослідження як трансдисциплінарні можуть бути, на нашу думку, підставою 

для динамічного вирішення складних комплексних екологічних проблем. Такі 
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«суб’єкти» потрібні для переосмислення в контексті постнекласичної науки 

ролі, яку окремі дослідники мають виконувати на різних етапах та рівнях 

досліджень і для взаємодії різних наук в таких дослідженнях. 

Наприклад, на думку В. І. Аришинова та Я. І. Свірського, в умовах 

переходу до постнекласичної версії комунікації, де для онтології розуміння 

основоположними є статичні, константні універсалії, а базовій категорії немає 

місця. Натомість, є перехід до проекту комунікативної онтології мереж, де 

робиться акцент на циклічній герменевтиці розуміння чи «процесуально-

комунікативній онтології становлення». З позиції комунікативної онтології 

розуміння експерименту виглядає як кібернетичний процес в основі якого 

лежить циклічний контакт дослідника з фрагментом реальності, що 

«об’єктивно» досліджується і у додатковий спосіб із самим собою і з «іншим» 

[6, с. 19], де  під «іншим» розуміється емпіричне посилання на існування 

трансцендентальної комунікативної спільноти (К.-О. Апель). Такою спільнотою 

є «місце перебування» того, що перебуває у становленні в мові та символах 

віртуального трансцендентального суб’єкта. 

Також, висловлюється позиція, що відображає уявлення про 

парадигмальний спосіб конструювання об’єктивної реальності у двох варіантах. 

Першим із них є принцип поділу, спрощення та роз’єднання. До другого 

відноситься принцип складності, що розкривається як принцип з’єднання того, 

що було роз’єднано в іншу структуру, [6, с. 21] встановлюючи між ними 

ієрархічне відношення, обираючи як домінантний другий варіант, тобто 

парадигму поєднання з її принципом складності. Ця позиція корелює із 

підходом Е. Морена в питанні розуміння складності, а також із загальними 

настановами постструктуралізму. 

Повертаючись до теми суб’єкта в контексті обговорюваних питань, 

зазначимо, що із вказаної точки зору, трансдисциплінарному суб’єкту 

постнекласичного (синергетичного) пізнання, притаманний діалогіко-

комунікативний спосіб мислення, який має особливості, що пов’язані з тим, з 

чим він (цей суб’єкт) має справу, тобто – з людиномірними системами, що 
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самоорганізуються. У цьому розумінні, трансдисциплінарність є певною 

метапозицією у погляді на постнекласичні системи. 

Розуміючи під синергетикою методологію конструювання складної 

реальності, В. І. Аршинов та Я. І. Свірський,  визначають суб’єкта 

постнекласичної науки, як частину вищевказаної методології, де такий 

синергетичний суб’єкт усвідомлює себе як учасника розмаїття 

міждисциплінарних практик, котрий формується внаслідок рефлексивних 

практик «другого порядку», що перетворює його в суб’єкта – носія ціннісно-

пізнавальної екологізованої свідомості [6, с. 23]. 

Зустрічаючи при огляді міркувань В. І. Аршинова та Я. І. Свірського 

вислів про «множинно-петлевий процес усвідомлювання», його розуміння 

видається слушним, оскільки можна звернути увагу на елементи з-поміж яких 

відбувається таке усвідомлювання, його змінюваність через повернення до 

попереднього як необхідний крок, умова для переходу до наступного. Така 

складна взаємодія, на нашу думку, передбачає створення зв’язків між різними 

науками, галузями знання з метою вирішення складних проблем. Різні науки, 

таким чином і постають в якості вищеназваних елементів процесу 

усвідомлювання актуалізованого у взаємодії на базі комунікативного та 

доповняльного принципів, інші з яких (усього дев’ять), визначаються як 

принципи постнекласичної науки, які підкорені, мета-принципу складності 

(сложностности), що в свою чергу, створюють собою постнекласичну 

парадигму як парадигму складності (сложностности) та конструктивності. 

Визнаючи створення таких зв’язків у вигляді динамічного «множинно-

петлевого процесу усвідомлювання» варто зазначити, що в такому розумінні, 

різні науки (їх представники, вчені) складають собою основу такої взаємодії. 

Підставою для неї постає усвідомлена невирішуваність певної проблеми на 

рівні диференційованого, дисциплінарно розмежованого осмислення чи 

усвідомлення, оскільки жоден із науковців будучи спеціалізованим фахівцем у 

своїй галузі не може мати компетентнішого уявлення про те чи інше питання, 

яке потрібно вирішити на відміну від його колег, кожен із яких бачить у 
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проблемі вирішувані спеціалізовані під проблеми. Маючи розрізнене уявлення 

про предмет та об’єкт дослідження, а також користуючись при цьому різними 

методами дослідники, кожен у свій спосіб, приходять до висновку про 

необхідність кооперації з іншими, через усвідомлену відсутність решти знань 

яких їм бракує для реального вирішення комплексної проблеми.  Кожен, хто 

приходить до такого усвідомлення вже переходить на рівень осмисленого 

ставлення до проблеми, оскільки визнає специфіку власної «дослідницької 

матриці» і неможливість її розуміння іншим(и), обґрунтуванням чого є власне 

усвідомлене нерозуміння решти матриць. Так відбувається фахова 

самоідентифікація у контексті визначеної конкретної проблеми (чи питання) 

кожним дослідником. Будучи справжніми науковцями і усвідомлюючи 

неможливість тотального знання, дослідники розуміють необхідність їх 

специфічності взаємодії, що виявляється у динамічності процесу 

усвідомлювання і обміном його результатів один з одним вносячи коригування 

у власні «петлі» (Е. Морен) розуміння чи «когнітивні карти» (В. І. Аршинов та 

Я. І. Свірський), кожна з яких має взаємний динамічний вплив на наступні 

дослідницькі практики. Враховуючи те, що кожен із дослідників може 

обмінюватися лише тим, що для науковців є спільним (а це валідні факти, 

гіпотези, результати експериментів), усі учасники такої взаємодії визнають 

лише рішення на підставі доведених фактів, що презентуються кожним із 

дослідників складаючи собою ніби певну мозаїку, кожен з елементів якої є для 

решти, окрім того, хто презентує певний фрагмент (знання, рішення) 

непрозорим, тому, кожен окремо розуміє необхідність врахування позиції 

іншого з метою переосмислювання кожним із групи власних подальших 

дослідницьких рішень та дій. Відповідно, як вважає Е. Морен: «Віднині 

спеціаліст-дослідник бачить, що йому пропонується ексклюзивне володіння 

одним фрагментом загадки-головоломки, глобальне бачення якої з 

необхідністю вислизає від усіх та кожного» [92, с. 34]. Цей процес 

усвідомлювання є динамічним, оскільки не можна знати коли саме і в якій 

спосіб рішення буде знайдено. Він є необхідним в трансдисциплінарних 
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комунікативних дослідженнях, де визначним є спільна динамічна дослідна 

діяльність, що полягає у врахуванні специфіки кожного учасника наукових 

зв’язків, яка триває, скеровуючись проблемою, принципом дисциплінарного 

суверенітету і котра є  емерджентною кооперацією. 

Наукові зв’язки на сьогоднішній день у вигляді міждисциплінарних і 

трансдисциплінарних проектів складають собою основу дослідницької 

практики як ключовий елемент постнекласичної науки, екології зокрема. 

Враховуючи це, вважаємо за необхідне навести принципи постнекласичної 

науки. Усього їх виокремлюють дев’ять [6, с. 23]: 

- синергійність; 

- самоорганізація; 

- нелінійність; 

- спостережуваність; 

 - відповідальність; 

- комунікативність; 

- ієрархічність; 

- циклічність та  

- доповняльність. 

Повертаючись до міждисциплінарних зв’язків та їх сутності, треба 

зауважити на тому, що в нашому розумінні такі зв’язки постають як стійкі 

динамічні тимчасові утворення, динамізм яких проявляється у когітологічно-

комунікативному вимірі. Тобто як такі, що уможливлюються лише завдяки 

рефлексивному ставленню кожного з науковців щодо власної компетентності 

(фаховості) в тому її значенні, яке є тим, що визначає місце та роль дослідника 

в проблемі. Разом із тим, кожен дослідник, перебуваючи у такій взаємодії 

(науковому зв’язку) безпосередньому чи опосередкованому власними 

дослідними результатами, має зважати, а в чомусь і спиратися на рішення колег 

по проекту задля ефективності такої взаємодії, що визначається у дисертації як 

спосіб досягнення горизонту необхідних рішень. Під динамічними науковими 

зв’язками не мається на увазі те, що можна сформулювати як рекурсивну тему 
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повторюваного розрізнення, що є однією із провідних ідей у творчості Дельоза 

Ж., оскільки рекурсія якщо її розуміти в межах основних етимологічних 

витоків (математика) означає самоподібне повторювання, в якому динамічним є 

лише сама повторюваність. Ми наголошуємо на динамічності самого 

становлення, його еволюції, що передбачає постійну змінюваність даних, 

результатів та умов і параметрів самої дослідницької взаємодії, які мають 

характер емерджентності та нелінійності. 

Якщо говорити про постнекласичну науку, то охарактеризувати її можна 

формуванням в її межах міждисциплінарних, зокрема трансдисциплінарних, 

досліджень та проектів, які за своєю суттю є конвергентно зорієнтованими.  На 

підставі вказаних вище фактів існування таких проектів, ми пересвідчуємося в 

існуванні наукових зв’язків, основою яких можна розглядати 

інтерсуб’єктивність, як засадничий принцип комунікативної взаємодії різних 

наук (науковців та дослідників). Кожен із науковців у такому контексті, постає 

у вигляді носія специфічних знань, якими не володіють інші, які є на думку 

Аршинова В. І. «монадами-суб’єктами», що знаходяться у специфічних 

обставинах, які він називає «епістемологічною складністю». Усвідомлюючи  

перебування в такій ситуації, суб’єкти рефлексивно її переживають. 

Із рефлективністю переживань та усвідомленням власної позиції 

дослідника погодитися ми можемо, проте, надання статусу монади суб’єкту 

залишає за собою парадигмальний відтінок, який не вписується у 

конструктивнісить інтерсубʼєктивної комунікації в нашому розумінні, оскільки 

динамічність наукових зв’язків передбачає зміну наявних позицій, рішень та 

дослідницьких умов, підставами для якої є взаємодія, але не змішування 

дослідницьких практик. Врахування позицій одне одного між науковцями, є 

однією з ключових характеристик у перебігу динамічного міждисциплінарного 

дослідження. І це не суперечить ідеї складності (складного мислення)  

висловленої Е. Мореном, оскільки складність визначається ним через метод, що 

постає як загальна стратегія дослідження та дії, реалізується через складне 

мислення, що здатне осягнути природу організації, у нашому випадку – 
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організації дослідницької діяльності, її стратегії. 

Динамічність міждисциплінарних зв’язків у якості методологічної засади 

сучасної екології можлива тільки в тому випадку, якщо певна структура, яка 

рекурсивно відтворюється, може бути реконструйована як підстава для 

створення нової структури, нової емерджентної кооперації. У такому випадку, 

коли мова йде про динамічність наукових зв’язків, під такою структурою що 

має властивості рекурсивності та емерджентності, ми розуміємо утворення 

(конструюювання) дослідницького проекту на підставі кооперації різних наук 

(науковців із цих наук) щодо вирішення складної комплексної екологічної 

проблеми,  де під деконструкцією, відповідно, ми розуміємо усвідомлене 

самоусування учасників із проекту на підставі вирішення проблеми – тобто, 

вичерпання підстав такого об’єднання. Іншими словами, деконстукцією 

проекту є його завершення, що забезпечується досягненням дослідної мети (що 

може бути і у частковій формі). 

У цьому сенсі, вирішальним є предметне поле в межах якого відбувається 

утворення наукових зв’язків. 

Відомо, що існує чимало наукових праць і досліджень, які своїм змістом 

підтверджують статус екології як засадничої для об’єднання різних наук у 

співпраці з вирішення глобальних проблем та прийнятті стратегічних рішень 

для розвитку методології науки – це, наприклад зарубіжна збірка робіт 

«Handbook of Transdisciplinary Research» (Посібник із трансдисциплінарних 

досліджень, 2008) [200], в якому розглядається специфіка даного 

дослідницького підходу, а також роз’яснюється концепція і поняття 

враховуючи останні два десятиліття на прикладах проведених досліджень. У 

ньому висловлюється здебільшого спільне для усіх авторів, чиї роботи до неї 

включені, бачення про те, що сучасні складні проблеми світового 

співтовариства не вичерпуються тільки екологічними, а й те, що останні мають 

вирішальне значення і визначний вплив на економіку, управління та безпеку. 

Збільшення доступності нових знань із різних галузей знання не повинне 

призводити до відсутності рішучих дій, які мають впроваджуватися у відповідні 
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соціально-культурні сфери, науку, в життя людей. У цій роботі також 

висвітлюється, що «унікальність підходу полягає в партнерських відносинах 

між представниками різних дисциплін і зацікавлених сторін» [200, с. 7]. 

Наприклад, одним із таких є дослідження гірських екосистем – Швейцарська 

національна науково-дослідна програма під назвою «Соціально-економічний 

розвиток і екологічне навантаження в гірських регіонах» в рамках світової 

програми ЮНЕСКО «Людина і Біосфера» (Man and Biosphere Programme) ще у 

70-х та 80-х роках 20 ст.  Ця дослідницька програма презентує поєднання 

зусиль різних Альпійських країн, для здолання проблеми різкого зростання 

туризму на регіональному рівні, успіхи і досвід вирішення яких потім був 

поширений ще на 4 регіони. Аналізуючи реалізацію програми, наголошується 

на тому, що не зважаючи на те, що ці регіони знаходились на периферії 

Швейцарії – в Альпах і мали дуже різні природні, культурні, політичні та 

економічні умови, проблеми все ж були усунуті завдяки перебудові зв’язків в 

системі пропускної здатності регіону, засобами створення нового соціального 

порядку відповідно до можливостей життєзабезпечення регіону щодо себе 

самого. Проект тривав з 1979 по 1987 [200, с. 45-46]. 

   Цей довідник дає можливість ознайомитися із вимогами до знань, які 

висувалися в певних проектах, а також рішеннями, що в цьому контексті були 

прийняті. 

Також, із вищеозначеної роботи видно концептуальні і методологічні 

досягнення в трансдисциплінарних підходах із різних проблемних областей, з 

чого можна вивести значущість цього підходу, яка виражається в можливості 

його широкого застосування. Трансдисциплінарний підхід, суть якого 

розкривається в цьому довіднику (керівництві) ілюструє залучення до спільної 

роботи вчених із різних куточків світу і їх проекти, котрі пов’язані з широким 

колом різнопланових питань, проблем. Це також, в свою чергу, з очевидністю 

підтверджує поширеність інтересу до побудованих на емерджентній кооперації 

досліджень. 

Зазначається, що враховуючи необхідність такого підходу, завдяки якому 
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вчені можуть бачити і вирішувати складні проблеми сталого характеру, не 

варто недооцінювати множину перешкод, що виникатимуть у наукових 

співтовариствах на шляху встановлення (утвердження) трансдисциплінарних 

досліджень як основи для прийняття більшості рішень і діяльності. Адже в 

наукових співтовариствах виникають перепони, що пов’язані з переконанням 

вчених у тому, що краще продовжувати займатися фундаментальними 

дослідженнями, ніж тими питаннями і темами,  що по своїй суті не виникають 

ненауковим чином [200, с. 8]. 

 Також вказується, що в той час як інтерес і важливість фундаментальних 

досліджень залишається беззаперечно важливим для вирішення складних 

проблем, котрі представляють інтерес для соціуму та політики, виникла 

потреба в кооперації науковців і не науковців у дослідницьке коло, що і 

представляє собою нове утворення, новий тип досліджень – міждисциплінарні, 

трансдисциплінарні. З появою такого нового типу дослідницької діяльності 

пов’язана ще одна обставина – проблема фінансування міждисциплінарних 

наукових досліджень. І проблеми виникають саме через те, що ті фінансові 

установи чи організації, які можуть (мають) фінансувати такі дослідження, не 

можуть визначитися з поняттям про те чи є такі дослідження науковими, чи ні. 

Також проблеми виникають з тим, кому в межах таких досліджень надавати 

фінансовий «пріоритет участі». 

Найважливішим, на нашу думку, є міркування, що презентує загальну 

позицію, яка є ключовою в розумінні сутності трансдисциплінарних досліджень. 

Власне, із прикладів, що наводяться у вказаній  книзі видно, що «участь у 

трансдисциплінарних дослідженнях може сприяти вирішенню складних сталих 

проблем» [200, с. 8]. Їх успішність та ефективність полягає у стратегії, яка 

передбачає створення спільного бачення проблеми комунікації на основі 

знаходження спільної мови, ґрунтуючись на спільному обговоренні 

комунікативних компромісів, виникнення яких, в свою чергу, базується на 

конкретних варіантах  на яких зосереджується увага дослідників і найголовніше 

– спільній дослідницькій діяльності. Підсумовуючи, варто зазначити, що 
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проекти завдячують своїй успішності ефективністю їх управління, а також 

прибуткам, що залежать від того, хто з ким має справу в контексті відмінності 

походження учасників. 

Також присутній висновок, про те, що в якості орієнтира сьогодні виступає 

виникнення такої спільноти однодумців, які визнають проблему актуальною і 

такою, яка потребує взаємодії дослідників у вигляді міждисциплінарного 

дослідження, що може бути розширений і посилений так, що зв’язок між 

знаннями і дією ставатиме сильніше і це може становити прогрес в досягненні 

вирішення основних питань, з якими стикається суспільство. 

Якщо звернути увагу на методологічний вимір вищезгаданого способу 

дослідної діяльності, то важливим, на нашу думку, є врахування ідеї, що лежить 

в основі принципу динамізму, як засновку в такій діяльності (наукових 

зв’язках). Розгорнуто цю ідею ми вбачаємо у вказаній у першому та другому 

розділах роботі Д. Кемпбелла. 

Основною метою його головної роботи «Моделі експериментів у 

соціальній психології та прикладних дослідженнях» [73] є опис, аналіз та 

систематизація так званих небезпек, які виникають під час проведення 

експерименту або, скоріше, які є властивими для процесу експериментування, 

на які дослідник має зважати і бути готовим адекватно реагувати на процеси під 

час протікання експерименту та всебічне врахування його наслідків. Кемпбелл 

здійснює своє дослідження працюючи на базі соціальних наук. Він обґрунтовує 

необхідність важливості набуття дослідником вмінь щодо обрання 

оптимальних моделей експериментального дослідження, в якому як обов’язкові, 

були б забезпечені два види валідності. 

Для такого розгляду Д. Кемпбелл вважає за необхідне врахування різних 

понять валідності. Усього він описує чотири існуючі види: 1) внутрішня 

валідність; 2) зовнішня валідність; 3) валідність статистичного висновку; 4) 

конструктна валідність. Проте змістовно,  в роботі подальший розгляд та аналіз 

дістають тільки 2 з вищенаведених чотирьох – 1) внутрішня валідність; 2) 

зовнішня валідність. Внутрішня валідність розглядається як така якість 
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експеримента, яка означає, що саме експериментальний вплив є причиною змін, 

зареєстрованих в експериментальній ситуації; зовнішня валідність є такою 

якістю експерименту, яка гарантує можливість узагальнення висновків, 

можливість їх розповсюдження на ідеально визначені позаекспериментальні 

ситуації. [73, с. 18]. 

Конкретизуючи свою мету, Кемпбелл, після формулювання видів 

валідності, виявляє та описує різні фактори, які можуть загрожувати перебігу та 

результатам експерименту у якості спотворення його істинних результатів. А 

потім, показує як діє кожен із цих факторів під час (в умовах) перебігу того чи 

іншого плану експерименту. Фактори та плани експериментів подані у певній 

кількості, відповідній до зовнішнього чи внутрішнього виду валідності. Опис 

отриманих комбінацій і складає собою основний зміст праці Д. Кемпбелла. 

Враховуючи вищеозначене, доречно також зазначити те, що на думку Д. 

Кемпбелла, складність роботи експериментатора в соціальних науках полягає в 

тому, що тільки глибоке розуміння специфіки матеріалу має керувати 

дослідником при обранні найбільш адекватної моделі дослідження [73, с. 19]. 

Для нас, як тих, хто ідентифікує себе як необхідних для постановки 

питання та формулювання необхідних теоретичних компонентів у способі 

динамічно міждисциплінарного дослідження, базуючись в такому дослідженні 

на аналізі складних комплексних екологічних проблем, важливою є ідея 

Кемпбелла про необхідність постійного рефлексивного стану дослідника щодо 

того плану експерименту, який ним використовується (у момент такого 

осмислення) з метою його мінімізації його недосконалості, а отже, і 

одержуваних результатів експерименту, як неодмінної складової наукових 

досліджень в цілому. 

Іншою цікавою позицією щодо розуміння організації наукових зв’язків є 

позиція Е. Морена. 

Морен наполягає на відмові від розмежованості різних дисциплінарних 

областей знань, їх автономності, аргументуючи це тим, що лише в їх комплексі, 

їх загальному контексті кожна з них і набуває істинного смислу. Якщо таких 
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зв’язків між різними дисциплінарними областями знання немає, то їх варто 

створити. 

Щодо міждисциплінарності, Е. Морен зазначає, що вона прагне до обміну 

та кооперації, внаслідок чого міждисциплінарність може ставати чимось 

органічним [92, с. 23]. Він закликає до «екологізації дисциплін», тобто їх 

розгляду в широкому контексті, включаючи культурні і соціальні умови 

середовища в якому вони виникають, та осмислює життя як «авто-еко-

огранізацію», що входить до одного із семи принципів складності. 

Розуміння авто-еко-огранізації може бути використане нами як 

обґрунтування пізнавального положення суб’єкта, де такий суб’єкт (чи група 

суб’єктів якщо мова йде про міждисциплінарність) перебуває у методологічній 

ситуації скерованою екзистенціалізованим розумінням проблеми. Тобто, згідно 

з міркуваннями Е. Морена, мова йде про те, що неможливо зрозуміти діяльність 

людини як суверенну істоту, що сам себе визначає, якщо абстрагуватись від 

суб’єкта діяльності як живого організму, котрий включений в певну ситуацію, 

що має своєрідну конфігурацію, тобто такого, що діє в екологічно визначених 

умовах. 

З такого розуміння випливає, що ми не можемо розглядати суб’єкта 

пізнання поза контекстом в сенсі розуміння певної проблеми, її 

екзистеціалізованістю, чи екологічною ситуацією, що виступає як скеровуючий, 

методологічний принцип у наукових зв’язках, їх динамізмі завдяки характеру 

об’єктивності, що визначає такий контекст. 

Актуальним, у цьому відношенні, є два основні моменти складності [92, с. 

14]: 1) холізм (поєднання частин чи елементів з утворенням цілого, що набуває 

нових властивостей); 2) будь-яке складне в природі чи суспільстві має у собі 

нередуковані протиріччя, які не стільки руйнують складне, як будують його.  

Для розуміння динамічності дослідницького процесу варто враховувати те, 

що нема і не може бути строгих і остаточних алгоритмів та правил для вибору 

шляху пізнання та оптимальної дії. 

Існує філософія науки предметом якої якраз і є те, що Е. Морен не вважає 
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її предметом. Ми не претендуємо на спростування тези про те, що «не існує 

науки науки» [92, с. 35], проте, ми все ж схильні, визнавати існування філософії 

науки, яка вивчає засобами рефлексії та інструментами методологій саму себе, 

власні межі і методології. Тут можна згадати відомого представника історичної 

школи філософії науки С. Тулміна з його ідеєю ідеї наукової раціональності, що 

створюється авторитетом експертів і відомих, видатних фахівців, що 

відрізняється від логічної раціональності, тим, що базується на конвенційності. 

У колі міждисциплінарних дослідників панує саме наукова раціональність. 

З методологічної точки зору, знання, наукове зокрема, про дійсність, 

створюється як наслідок вирішення певної проблеми. Таким чином, проблема 

визначала ті аспекти, які бралися до уваги при її вирішенні. Відповідно, 

наукове знання має абстрактний, ідеалізований характер. Функція, яку виконує 

наукове знання у житті людей полягає у створенні умов для визначення, вибору, 

розробки методу як послідовності дій з передбачуваними наслідками. Вказаний 

прагматичний аспект у ставленні до наукового знання посилюється 

аргументами екзистенціалізму, який пояснює чому проблеми можуть 

розглядатися як актуальні, здатні турбувати людину, привертати її увагу. 

Схематично, стурбованість людини певною проблемою можна описати як 

усвідомлення відсутності прийнятного методу отримання потрібного, бажаного 

результату. 

Подібно до ідеї динамічного дослідження Д. Кембелла, в якому 

необхідним моментом є врахування попередніх рішень для можливості 

побудови і прийняття нових, нам видається методологічно прийнятною в 

такому контексті ідея Е. Морена про складне мислення, про метод та його 

форму в якій і полягає суть її епістемологічного аспекту. 

Формулюючи визначення методу (форми), що водночас постає і його 

специфікою, Морен не коректно вважає, що метод виступає не як програма 

конкретних кроків чи алгоритм пізнавальної (теоретичної чи то практичної) 

діяльності суб’єкта, а лише як стратегія, загальний орієнтир дослідження і дії. 

Тобто, як такий спрямовуючий фактор, в якому кожен із тих хто ним (методом) 
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користується бачить свої можливості розуміння і саму дійсність, оскільки має 

власне когнітивне навантаження, що сформоване і задане наявним досвідом, 

світоглядом, дослідницькими установками, знаннями. Дослідник має прийняти 

у власний досвід принципи пізнання складного і усвідомивши їх бути здатним 

до їх застосування відповідно до персонального бачення.  

Зважаючи на розуміння Е. Мореном принципів складного мислення і його 

методу як стратегії, що закладає врахування змінюваності пізнавальних 

процедур, їх можливостей і самої реальності, ми гадаємо, що таке розуміння є 

когерентним щодо вищенаведеного динамічного підходу Д. Кемпбелла. 

Особливо, якщо його розуміти з позиції, що його розгортає – динамічної 

міждисциплінарності. Вона постає як такий зв’язок, що виникає в результаті 

кооперації різних галузей знання через їх представників-дослідників між якими 

відбувається унікальна взаємодія. В такій взаємодії, рішення та діяльність 

кожного з учасників цього процесу, взаємоузгоджується і коригується в 

залежності від змін, що постають як результат їх спільної дослідницької 

діяльності. 

У вищеозначеному порівнянні поглядів Е. Морена і Д. Кемпбелла, ми 

вбачаємо спільну ознаку, яку можна визначити як динамічну 

міждисциплінарність. Така ознака, є властивою і складному мисленню Е. 

Морена, і динамічному підходу експериментування Д. Кемпбелла. Обом із них 

притаманна і гнучкість як коригування внутрішніх положень в залежності від 

нового і суб’єкт-об’єктного зв’язку з цим ще і самооновлення. 

Некоректне вживання поняття «метод» може бути скореговане за 

допомогою поняття «методологічне ставлення» до дійсності, оскільки стратегія 

є характеристика ставлення, а не дій визначених усвідомленням результату. У 

тому випадку, якщо поняття «метод» відокремити від усвідомлення наслідків 

його застосування, тоді поняття зникає перетворюючись на слово, яке не має 

жодного значення. 

Враховуючи вищеозначену характеристику складного мислення як такого, 

якому є властива динамічна міждисциплінарність, виникає необхідність 
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врахувати ще однин важливий аспект складного мислення, що визначається Е. 

Мореном. Мова йде про так званий принцип діалогіки. Він, на нашу думку, так 

як його розуміє Морен, є такою властивістю розрізнених областей знання чи 

практичної діяльності, що описує обґрунтованість значимості поєднання 

відмінного в обставинах, що визначаються як дослідницькі. 

Орієнтуючись на таке розуміння властивостей і умов пізнавальної 

діяльності доводиться визнати наявність такого способу взаємодії між різними 

галузями знання, який обумовлюється рефлексивно-орієнтованим та 

екзистенційно визначеним розумінням проблеми, представниками таких 

галузей. 

Також, ми вважаємо, важливим є врахування тієї обставини, що 

визначений вище підхід (метод складності), має емерджентний характер: «Ціле, 

що набуває нових, емерджентних, відсутніх в його складників властивостей і 

зворотно впливає на частини, перетворюючи їх» [92, с. 26]. 

На прикладі Е. Морена щодо розуміння елементарної частинки в теорії, 

можна побачити підстави складності того, що доволі часто науковцям 

доводиться формувати «обережне» ставлення до ідеалізацій. 

Тобто, метод Е. Морена полягає в тому, що в сучасному світі процес 

пізнання одного і того самого явища із різних позицій відділені одна від одної, 

знання стало фрагментованим, і неможливо осягнути глобальні та 

фундаментальні проблеми. Тому цей метод дозволяє повʼязувати частини з 

цілим і навпаки. 

У цьому контексті, цікавим, на нашу думку, є міркування Е. Шрьодінгера 

щодо безсилля монодисциплінарності, в якому стверджується, що ізольоване 

знання, отримане групою спеціалістів вузької галузі, не має саме по собі жодної 

цінності. Воно набуває цінності лише в теоретичній системі, яка поєднує його з 

рештою знань. Ця позиція виявляє безсилля монодисциплінарності в контексті 

міждисциплінарних зв’язків, оскільки засвідчує необхідність взаємозв’язку 

різних знань з метою реалізації їх потенціалу, значущості. 

Комплексність є основоположною характеристикою для між- крос-, транс-, 
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полі-, інтердисциплінарних досліджень. Холізм, емерджентність, 

конвергентність, цілісність, всеєдність, універсалізм та ін. можна визнати 

характеристиками ставлення до дійсності, яке змістовно не враховує феномен 

різнотипності складності, стохастичності. 

 Комплексність, навпаки, постійно вимагає розуміння, що у 

міждисциплінарних діалогічних зв’язках кожен з учасників усвідомлює свою 

самоідентичність, неможливість у всій повноті мати знання іншого науковця. 

З причини змістовного ігнорування Е. Мореном прагматичного аспекту 

пізнання він повторює поширену помилку звинувачення науки у відсутності 

цілісності. Нагадаємо, що з когітологічної точки зору людина пізнає дійсність 

керуючись усвідомленими проблемами, а тому, отримані науками знання 

завжди матимуть фрагментований характер. А якщо враховувати 

загальнофілософську методологічну настанову про невичерпність властивостей 

оточуючої дійсності яка постійно змінюється, самоорганізується, то розмови 

про фрагментованість нагадують ситуацію спроби опису всіх можливих проявів 

дійсності. 

Циклічність, ми вважаємо, також необхідна властивість динамічності 

міждисциплінарних зв’язків, оскільки, обумовлює циркуляцію понять, рішень, 

знань з подальшою умовою трансформації осмисленої взаємодії між 

науковцями, що представляють міждисциплінарні зв’язки. Рефлексивність є 

необхідним принципом мислення кожного, хто входить в міждисциплінарний 

горизонт взаємодії когнітивних карт дослідників. Однак, з точки зору 

динамічності міждисциплінарних зв’язків як методологічної засади науки, 

спіраль є лише один із варіантів детермінованої ієрархії, де реальний динамізм 

починає стримуватися методологічним примусом наявного наукового знання. 

Іншими словами, циклічність спіралі має зупинятися як започаткування 

принципово нових різомних моделей. 

Морен пропонує розуміти слово «енциклопедія» в смислі відмінному від 

тривіального і сформований в контексті ідеї циклу. Такий смисл вважається 

першопочатковим на думку Морена, оскільки означає таке навчання в ході 
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якого знання укладається в коло. Важливим  тут є міркування про те, що така 

енциклопедичність не має на меті поєднання в єдине ціле усіх знань. Тобто, 

його ідея енциклопедичності трактується через призму циклічності і об’єднання 

того, що було роз’єднаним, тобто певного «вирішального знання», 

«стратегічних пунктів» чи «вузлів комунікації» між роз’єднаними сферами 

знання. Мова йде про пізнання того, що таке організація і про можливості 

організації «активного циклічного процесу». 

Міркування Морена про здатність мислення переосмислювати свою 

структуру, можна вважати продовженням ідеї петлі, циклічного процесу, що в 

свою чергу, в контексті наукових міждисциплінарних зв’язків можна розуміти 

як динамічну властивість організації такої взаємодії в сонові якої лежать 

розрізнені знання і їх зв’язок з позиції осмисленого рефлексивного процесу 

дослідження проблеми компетентно самоідентифікованими науковцями. 

Однак, у нього ця ідея, не може бути визнана глибоко відрефлексованою, 

бо осмислюючи термін «замкнене критичне повернення (петля)» можна 

побачити його деконструктивне значення, що руйнує детерміновану ієрархію 

спіралі. Особливо, ясно це стає, якщо звертатися до динамічних змін у 

організації дослідників як результату проведення дослідження. Наприклад, 

фахівці, які започатковують проект можуть ставати непотрібними для 

подальшої реалізації проекту і замінюватися на інших дослідників, про 

необхідність яких на початку проекту навіть не здогадувалося скоопероване 

дослідницьке утворення. Тобто, реалізація проекту, може супроводжуватися 

непередбачуваністю змін, які вносяться у сам проект. Іншими словами, 

реалізація проекту може характеризуватися терміном «динамічна 

непередбачуваність». 

Перебудовуючи (трансформуючи) власне бачення і розуміння проблеми 

виходячи із результатів колег-дослідників по проекту, уможливлюється 

здатність одержання принципово нових рішень, що залежать від спільної 

результативної взаємодії між компетентними дослідниками. Проте умови 

організації такої взаємодії не є очевидними, оскільки існує занадто багато 
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невизначених параметрів таких як: фаховість, підстави добору фахівців та їх 

кількість у проекті, рефлексивне ставлення дослідника до проблеми, масштаби 

проблеми та її характер, відповідальність щодо впровадження одержаних 

рішень, інституційна організація і т.д. 

Розуміючи метод як просування вперед без дороги, торування шляху в 

процесі руху (згідно з Мореном), виникає парадокс методу пошуку, створення 

методу (списку усіх можливих списків). У випадку, якщо відрізняти 

методологічне ставлення від поняття «методу», тоді вказаний парадокс не 

виникає і стає більш очевидною необхідність методологічних досліджень, 

розробки методологічних настанов. 

Розмірковуючи над питанням організації міждисциплінарних зв’язків, над 

їх природою, нам видається слушним міркування Е. Морена про те, що метод 

може формуватися лише в процесі дослідження [92]. 

У випадку нашого дослідження, під методом можна розуміти підстави 

взаємодії різних дослідників. І такою підставою, на нашу думку є принцип 

динамізму, котрий вимагає додаткового прояснення та обґрунтування. Іншими 

словами, ми вважаємо динамізм принципом, а не методом міждисциплінарної 

взаємодії, оскілки принцип (чи настанова) відображає визначене ставлення, а не 

послідовність дій. Тому, на нашу думку, принцип динамізму – усвідомлена 

здатність кожним із науковців, що співпрацюють сприймати нові рішення і 

знання коригуючи їх в залежності від проблеми з подальшим покладанням 

відкоригованих узгоджених з іншими науковцями рішень в основу як власного 

переосмислення проблеми, так і подальшої взаємодії, що ґрунтується на 

спільному для учасників міждисциплінарного проекту аксіологічно 

вмотивованому прагненні вирішити складну проблему. Така динамічна 

взаємодія, що притаманна міждисциплінарним дослідженням постає 

методологічною основою для пошуку ефективних методів при вирішенні 

складних проблем, найбільш широким горизонтом появи яких є сучасна 

екологія. 

Сутністю міждисциплінарних зв’язків є рефлективність науковців, 
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дослідників, яка має темпоральну протяжність в контексті проблеми, в межах 

якої ці дослідники взаємодіють усвідомлюючи власну дисциплінарну 

компетентність, а отже і ступінь вирішуваності ними певних підпроблем, що 

лежать у межах їх розуміння, а також усвідомлюючи необхідність взаємодії 

результатами свого розуміння проблеми з іншими, з метою вирішення 

проблеми, що їх об’єднує. У процесі дослідницької взаємодії, можуть 

коригуватися як власні дані і знання конкретного науковця, так і загальна 

стратегія та організація дослідження. Відбувається ніби циклічний процес, як 

би сказав Е. Морен, проте це видозмінене нове знання, як слушно описав Д. 

Кемпбелл, не є поверненням до того ж самого, воно є новим розумінням, новим 

знанням про знання. Тому, це лише зовні схоже на спіраль, яка ніби і здійснює 

циклічний рух, проте самоподібність зберігається лише у формі та 

послідовності наступних витків (точок зору, рішень, знань). Це постійне  

спільне і водночас персональне, суверенне (науковці різні) самооновлення. 

 

3.3. Методологія динамічної міждисциплінарності 

На перетині століть, у середовищі методологів, проблема взаємодії різних 

галузей знання, а також виникнення нових знань на межі перетину різних наук, 

набуває все більшої популярності зважаючи на множину різних наук, 

дисциплін, та прагнення науковців вирішувати глобальні проблеми, з 

урахуванням того, що окремі дисципліни є неефективними. 

У межах цього дисертаційного дослідження, нами пропонується 

розрізнення «проектної» та «інституційної» форм організації складних 

екологічних досліджень. Це здійснюється з метою прояснення методологічних 

характеристик дослідницької практики та виокремлення серед них більш 

ефективної для вирішення складних екологічних проблем. 

В основі розгляду інституційної форми досліджень лежить інститут як 

наукова установа чи її самостійна структурна одиниця. Під інститутом 

розуміють певну сукупність норм взаємодії в деякій галузі соціальних відносин. 

Ці норми взаємодії свідчать про цілісність як суттєву ознаку окремої сфери 
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діяльності. Інститут також є назвою характеристик діяльності суб’єкта чи 

колективу, що презентує вектор в суспільному житті або є певною ознакою 

соціального укладу. 

Інституційна форма організації досліджень має певні обмеження. До них 

відносяться наступні: постійна незмінна структура організації, в межах якої 

відбувається планування досліджень; обмеженість можливостей дослідницьких 

задач фінансуванням інституту; жорсткі часові рамки проведення досліджень; 

заанґажованість нормами сталого дослідницького колективу, тощо. 

Враховуючи ці обмеження, в межах інституційної форми організації 

досліджень важко вирішувати складні комплексні проблеми, оскільки вони 

передбачають постійну наявність непередбачуваних чинників та параметрів 

досліджуваних систем, а також нестабільність складу визначених дисциплін і 

відповідного їм дослідницького колективу. Можливості подолання таких 

обмежень, на нашу думку, надає проектна форма організації досліджень, в якій 

вищевказані обставини складного комплексного дослідження враховуються. 

Проект з точки зору дослідницької практики – тимчасове стійке утворення 

у вигляді кооперації різних наукових галузей, їх представників з метою 

вирішення конкретної проблеми (яка є ціллю проекту), що скеровується планом 

проекту і невизначеними часовими параметрами, оскільки вони варіюються в 

залежності від рівня успішності його реалізації, тобто здатності проміжних 

результатів роботи відповідати на поточні дослідницькі виклики. 

Таким чином, відмітними особливостями проекту є: тимчасовий характер, 

унікальність рішень, невизначеність інформації та ризики непередбачуваності 

чинників впливу на реалізацію проекту у зв’язку з неповторністю обставин 

його проведення. З методологічної точки зору проект є формою організації 

досліджень, яка характеризується доповняльним відношенням між різними 

науками, дисциплінами, знаннями. Він передбачає можливість реорганізації 

власної структури в процесі одержання нових даних внаслідок реалізації 

початкових задач згідно плану. Сам план може змінюватися відповідно до 

появи нових результатів взаємодії учасників проекту. Цими результатами 
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можуть бути нові дані, дослідницькі рішення, тощо. 

Тому доречною в контексті методологічного аспекту вирішення складних 

комплексних екологічних проблем, ми вважаємо, є проектна форма організації 

досліджень на противагу інституційній.  Вона характеризується: комплексністю; 

складністю (як емерджентного феномена); постнекласичністю типу наукової 

раціональності; широким застосуванням принципів «кооперування», 

«динамізму», «доповняльності»; міждисциплінарністю; методологізацією. 

Відомо, що в багатьох країнах світу, на підставі визнання існування 

екологічних проблем різного характеру діють відповідні моніторингові 

програми. Вони переважно стосуються адаптування суспільних реалій до стану 

довкілля що склався, або трансформування стратегій суспільно-економічного 

розвитку через накладання певних обмежень на діяльність та активну зміну 

дослідницьких стратегій та нововведень в межах спеціальних урядових програм 

відповідно до протоколів через які ці програми реалізуються. 

Після проведення конференції у Стокгольмі (1972 р.) ініційованої 

Організацією Об’єднаних Націй, було створено Глобальну систему 

екологічного моніторингу (Global Environment Monitoring System (GEMS)). 

Діяльність цієї системи можна охарактеризувати такими видами 

моніторингових програм досліджень. Їх існує п’ять: [199] 

1. Моніторинг пов’язаний з кліматом (Climate-related monitoring); 

2. Моніторинг перспектив транспортування забруднюючих речовин 

(Monitoring of long-range transport of pollutants); 

3. Моніторинг пов’язаний із впливом забруднення на здоров’я (Health-

related monitoring (concerned with pollutional effects)); 

4. Моніторинг океану (Ocean monitoring); 

5. Моніторинг наземних відновлюваних ресурсів (Terrestrial renewable-

resource monitoring). 

«Протокол моніторингу екологічного дослідження» представляє собою 

конвенційний документ у вигляді міждисциплінарно створеної консолідованої 

позиції вчених, дослідників та експертів щодо проектування моделей 
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досліджень з оцінки екосистем, узгодження методів аналізу фактичних даних, 

способу їх отримання. Така інформація використовується для аналізу можливих 

способів вирішення екологічних проблем, на місцевому, національному та 

міжнародному рівнях. 

Факти свідчать, наприклад, у Канаді, на урядовому рівні, структурування 

областей моніторингових досліджень (дані про стан і тенденції екосистем) та 

відповідних їм програм відбувається на підставі та у відповідності до розподілу 

областей екологічних проблем за певними категоріями: 

- морські екосистеми; 

- прісноводні екосистеми; 

- наземні екосистеми. 

Кожній із цих категорій відповідають певні засоби та ресурси 

імплементації моніторингових досліджень: 

- планування та моделі екологічного моніторингу; 

- обговорення результатів екологічного моніторингу. 

Формами реалізації таких досліджень займаються урядові, неурядові 

об’єднання, наукові установи, місцеві та громадські спілки в рамках канадської 

національної мережі організацій, що залучені до екологічного моніторингу – 

«Екологічний моніторинг та оцінка мережі» (Ecological Monitoring and 

Assessment Network (EMAN)) [184]. Вона впроваджує, зокрема, такі проекти: 

а) щодо планування та моделювання: 

- Екологічний моніторинг та оцінка мережі (EMAN): Моніторинг 

біорізноманіття в канадських лісів (Ecological Monitoring and Assessment 

Network (EMAN): Monitoring Biodiversity in Canadian Forests); 

- Поліпшення прийняття локальних рішень, що ґрунтуються на общинному 

моніторингу: згідно канадської спільноти моніторингової мережі (Improving 

Local Decision Making through Community Based Monitoring: Toward a Canadian 

Community Monitoring Network); 

- Експериментальні моделі міркувань для територіального моніторингу 

(Experimental Design Considerations for Plot-based Monitoring) та інші. 

http://publications.gc.ca/site/eng/242989/publication.html
http://publications.gc.ca/site/eng/242989/publication.html
http://publications.gc.ca/site/eng/242989/publication.html
http://www.ec.gc.ca/Publications/default.asp?lang=En&xml=16BF3B35-DABC-4057-9F59-E9132FB3DBC3
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б) щодо обговорення результатів моніторингу: 

-  Доставка інформації екологічного моніторингу особам, що приймають 

рішення (Delivery of Ecological Monitoring Information to Decision-Makers); 

-  Зразки екосистемного моніторингу для прийняття рішень на локальному 

рівні та розробка політики сталого розвитку (Linking Community Based 

Ecosystem Monitoring to Local Decision Making and Policy Development on 

Sustainability); 

- Роль екологічного моніторингу в прийнятті рішень щодо спільноти та 

ландшафту. (Linking Ecological Monitoring to Decision-Making at Community and 

Landscape Scales). 

Якщо говорити про досвід Африки, то можна сказати, що в межах наявної 

у них політики щодо навколишнього середовища виокремлюють 3 категорії 

екологічного моніторингу, що мають бути проблемно-орієнтованими: 

- Потенційно несприятливі кліматичні зміни як результат діяльності 

людини (Potentially adverse climatic changes resulting from human activities); 

- Потенційно несприятливі зміни в біоті і людині від забруднення 

токсичними речовинами (Potentially adverse changes in biota and man from 

contamination by toxic substances); 

- Потенційно несприятливі зміни у біологічній продуктивності, зумовлені 

неадекватним землекористуванням  (Potentially adverse changes in biological 

productivity caused by improper land use). 

Якщо говорити про екологічне моделювання, котре можна вважати одним 

із засадничих ресурсів екологічного моніторингу в цілому, то варто визначити 

категорію «моделювання» та її  ґрунтуючись на яких, відбувається  керування 

процесами відновлення екосистем та їх менеджменту. Це висвітлено в роботі 

«Керівництво з екологічного моделювання для управління та відновлення 

екосистем» (Ecological modeling guide for ecosystem restoration and management) 

[243]. 

Це, в свою чергу, вимагає комплексного підходу, в основі якого лежить 

феномен одночасного включення у проблемне поле кількох областей знання з 

http://www.ec.gc.ca/Publications/default.asp?lang=En&xml=8B42E31E-45DC-44C0-89AF-FB9A108E722F
http://www.ec.gc.ca/Publications/default.asp?lang=En&xml=22DD33B5-A6E9-4AFD-83E9-3C8F86699460
http://www.ec.gc.ca/Publications/default.asp?lang=En&xml=22DD33B5-A6E9-4AFD-83E9-3C8F86699460
http://www.ec.gc.ca/Publications/default.asp?lang=En&xml=22DD33B5-A6E9-4AFD-83E9-3C8F86699460
http://publications.gc.ca/site/eng/462109/publication.html
http://publications.gc.ca/site/eng/462109/publication.html
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метою підвищення ефективності шляхів вирішення складної проблеми. 

Проблему, у випадку комплексного підходу до досліджень, треба розуміти як 

таку, що не може бути вирішена без впровадження взаємодії (наукового зв’язку) 

різних галузей знання враховуючи долання власних дисциплінарних кордонів 

кожною із них. 

Мова йде про поширення та реалізацію таких видів досліджень, наприклад, 

міждисциплінарних, трансдисциплінарних та ін., котрі пов’язані із «зміною 

представлення наукових знань» [127, с. 5], як «методологічних інновацій» (Ю. 

М. Вільчинський), оскільки вони презентують собою реалізацію взаємодій 

різних наук і утворені в результаті спроб відшукати прийнятні та оптимальні 

наукові рішення складних проблем, зокрема екологічних. А вирішення таких 

проблем, поза сумнівом, є важливим і вкрай актуальним для сучасної науки. 

Досліджуючи питання трансдисциплінарності як різновиду наукових зв’язків 

на прикладі екологічних досліджень, наша увага зосереджується на їхній 

методології. Відповідно, ми прагнемо обґрунтувати актуальність принципу 

динамізму з точки зору його методологічної ефективності як форми наукового 

зв’язку в контексті сучасних трансдисциплінарних екологічних досліджень яка, 

на нашу думу і є методологією динамічної міждисциплінарності. 

Серед останніх досліджень в яких розглядалася проблема взаємодії різних 

галузей знання можна виокремити авторів таких, у яких розглядаються мережі 

наукової співпраці або проблеми наукових зв’язків в аспектах 

опосередкованого обміну знаннями у вигляді наукових публікацій: М. І. Дж. 

Нʼюмен (M. E. J. Newman), С. Легманн (S. Lehmann), А.-Л. Барабаші (A.-L. 

Barabasi), Х. Дженг (H. Jeong), Д. Кемпбелл, З. Неда (Z. Neda), І. Равац (E. 

Ravasz), А. Шуберт (A. Schubert), Т. Віцек (T. Vicsek) та інші. 

Окремо можна виділити дослідження, що були присвячені питанням 

організації, принципам трансдисциплінарних та міждисциплінарних 

досліджень, їх сутнісних характеристик: «Критикуючи міждисциплінарність: 

Інтеграція та реалізація наук для дослідження складних реальних проблем» 

(Disciplining Interdisciplinarity: Integration and Implementation Sciences for 
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Researching Complex Real-World Problems) [163], «Принципи проектування 

трансдисциплінарних досліджень» (Principles for Designing Transdisciplinary 

Research) [233], «Основи трансдисциплінарних досліджень: використання 

проблемно-орієнтованих методологій» (Essentials of Transdisciplinary Research: 

Using Problem-Centered Methodologies) [186]. 

Загалом трансдисциплінарні дослідження є поширеними у світі та стають 

дедалі більш популярними у науковому вимірі. Дослідження 

«Трансдисциплінарне професійне навчання та практика» (Transdisciplinary 

Professional Learning and Practice) [195], презентує міркування про те, що даний 

тип досліджень розглядається в якості наскрізного феномена сучасної науки. 

Також, ця книга містить погляди на те, як в межах трансдисциплінарного 

підходу створюється нове знання і те, як це знання, будучи відмінним від 

дисциплінарного, може стикатися з останнім. 

Іншою колективною працею є «Трансдисциплінарні сталі дослідження: 

евристичний підхід» (Transdisciplinary Sustainability Studies: A Heuristic 

Approach) [203], мета якої спрямована на прояснення суті нового підходу в 

розумінні практичних та методологічних проблем в трансдисциплінарних 

дослідженнях, що присвячені проблемам вивчення навколишнього середовища 

і дослідженням сталого розвитку. Окрім цього, у ній показуються методологічні 

засоби, за допомогою яких дослідники, фахівці, та особи, які приймають 

рішення можуть вирішувати складні екологічні проблеми. А також, через 

приклади досліджень навколишнього середовища і досліджень сталого 

розвитку, в книзі обговорюються евристичні схеми, які можуть надати певну 

структуру трансдисциплінарному виду досліджень. 

У книзі «Тематичні приклади в міждисциплінарних дослідженнях» (Case 

Studies Іn Interdisciplinary Research) [238] на прикладах автономних тематичних 

досліджень, що написані експертами в галузі таких досліджень засобами 

використання найкращих практичних технік у проведенні міждисциплінарних 

досліджень, показується як застосовується міждисциплінарний дослідницький 

процес до різноманітних проблем. 
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Варто вказати на відомий електронний ресурс, що присвячений 

дослідженню різних аспектів наукових зв’язків – «Мережа для 

трансдисциплінарних досліджень» (Network for Transdisciplinary Research) [225] 

на яких міститься багато наукових праць, присвячених даним питанням. 

Вважаємо за доцільне згадати аналіз деяких із цих проектів чи програм, що 

дозволяє висвітлювати трансдисциплінарні дослідження як процес взаємодії 

різних галузей знання, областей науки. Наприклад, згідно з даними, що 

наводяться у «Посібнику із трансдисциплінарних досліджень» (Handbook of 

Transdisciplinary Research) [200], відомо, що в межах Швейцарської програми з 

пріоритету щодо навколишнього середовища (Swiss Priority Programme 

Environment) або (SPPE), реалізація котрої припадає на 1990-ті роки, відбулося 

багато семінарів та кооперацій між дослідниками з Німеччини, Австрії, 

Швейцарії по більш ніж 250 різним напрямкам, галузям знання. Подібні 

програми існували і в 70-х роках, наприклад програма «Людина і Біосфера» 

(Man and Biosphere Programme), яку було розпочато у Швейцарських Альпах і 

яка базувалася на комплексному підході та на взаємодії між вченими, особами, 

що приймають рішення та жителями відповідного регіону [200, с. 6]. 

Зазначимо, що вживаючи поняття «трансдисциплінарності», ми 

послуговуватимемося наступним його визначенням – «Основна ідея 

трансдисциплінарності це різні академічні дисципліни працюючі спільно з 

практиками для вирішення реальних проблем» (Klein et al., 2001) [200, с. 29]. 

Запити, що виникли внаслідок диференціації сфер знання призвели до 

закликів про нову організацію взаємодії наукових дисциплін, знань базуючись 

на тому, що лежить в основі науковості, тобто є її сутнісною рисою. Така 

позиція, висловлюється авторами посібника із трансдисциплінарних 

досліджень, де «дослідження стає невід’ємним компонентом інновацій та 

стратегій вирішення проблем в життєвому світі, зачіпаючи не тільки приватний 

сектор, державні установи та громадянське суспільство, але також особисте 

життя» [200, с. 3]. Розглядаючи наукові зв’язки як необхідність взаємодії різних 

галузей знання, виявляємо, що такі конвергентно-доповняльні процеси 
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мотивуються самим соціальним середовищем, його науковим виміром у вигляді 

постановок проблем та методів щодо їх вирішення. Тому, на сьогодні 

здебільшого, виробництво наукового знанн,я пов’язуючи вищеозначені 

соціальні контексти, включає в себе широкий спектр різних дисциплін, 

починаючи від природних наук та інженерії до соціальних наук, економіки та 

гуманітарних наук. 

У цілому, «Посібник із трансдисциплінарних досліджень» охоплюючи ряд 

досліджень, представляє собою роботу, яка присвячена принципам виділення 

проблем в трансдисциплінарних проектах, і пропозиціям щодо засобів 

проектування і формування дослідницького процесу. Мета, яку переслідує ця 

робота, реалізується шляхом приведення таких прикладів досліджень, які 

розглядаються з точки зору трансдисциплінарних проектів як специфічного 

дослідницького процесу включно з описом його сутнісних характеристик. Та і в 

цілому, на відміну від праць із інших усталених галузей, увага котрих 

зосереджується на методах, зазначена книга у своїй основі, представляє собою 

зібрання науково-дослідних проектів. Тут важливою особливістю, на якій 

зауважують самі автори збірки є те, що: «Хоча наукові дослідження 

характеризується систематичними процедурами, трансдисциплінарні 

дослідження не можуть бути вивчені за допомогою набору методів» [200, с. 7]. 

Здійснений у збірці підбір науково-дослідних проектів і досліджень 

здійсненний на основі їх властивої їм потенційної можливості стати прикладом 

парадигматичних досліджень, тобто таких, які уособлюють в собі спільну рису 

– показують запити знання. Іншими словами, визначають якого знання бракує 

для вирішення проблем з якими зустрілися ці дослідження в реальному житті. 

Тим не менше, як зазначається в цій роботі, що враховуючи популярність 

такого типу дослідницької практики, неясно чи настане той день, в який 

виникне загальна методологія трансдисциплінарного дослідження. 

Як вважають вказані автори, наукове знання будучи широко 

використовуваними у житті, призводять як до позитивних так і до негативних 

наслідків, де однією з причин останніх «є фрагментація наукового знання» [200, 
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с. 3-4]. Наголошуючи на цій ситуації в різних аспектах, прибічники 

трансдисциплінарного підходу прагнуть актуалізувати суть цих досліджень. 

Вони вважають, що відбувається ситуація, яка описана завдяки терміну 

Кемпбелла (Campbell, 1969) «етноцентризм дисциплін» до вживання якого 

вдаються автори, який відображає наслідки, що передували такій фрагментації, 

тобто – певна гонитва за дослідженнями на рівні університетських кафедр, 

призвела до спеціалізації дисциплін та різних тематичних областей, що мають 

нечіткі, дещо довільні та рухомі кордони. І ця гонитва триває. Такий 

«дисциплінарний етноцентризм», на їх думку, є одним із факторів, що 

характеризує високу ступінь фрагментованості наукових знань і визначений 

інституційними структурами та стимулами, що формують наукові кола. 

У вказаній роботі, ми вважаємо, зауважується важлива обставина для 

розуміння трансдисциплінарних досліджень [200, с. 4]. Наголошується, що 

знання скеровує організацію досліджень. Оскільки воно ставить запити перед 

своїми носіями (науковцями) щодо вирішення складних проблем, які 

переходять із розряду локальних до глобальних, а це проблеми: бідності, 

хвороб, злочинності, деградації навколишнього природного середовища. Для 

реалізації таких запитів, що означатимуть вирішення чи зменшення певних 

проблем потрібна потужність наукових знань різних наук. І вона, як 

стверджується, є достатньою. Проте, науково-дослідні практики, установи, 

освіта та основна концепція науки повинні бути перетворені [200, с. 4]. В 

ситуації таких змін, як вважають дослідники, доведеться жертвувати 

академічними стандартами виробництва знання та критеріями їх якості. 

Натомість, виникає необхідність розробки такого рівня і визначення критеріїв 

його якості, які б підходили для трансдисциплінарних форм досліджень. 

Автори книги вважають, що найкраще це зробити шляхом вивчення досвіду 

[200, с. 5]. 

Якщо ж говорити про екологічних контекст, то іншими словами, таке 

становище яке відображає зміну концепції науки або принаймні типу 

досліджень, можна описати терміном «адаптивне моделювання», в якому 
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засадничою є одна із реалізованих цілей вітчизняної монографії «Філософія і 

методологія наукового пізнання», в  розділі «Екологічна парадигма в сучасній 

науці» [127, с. 6]. 

Повертаючись до контексту трансдисциплінарності досліджень, 

продовжимо. Враховуючи, висловлену вказаними авторами думку, що в основі 

фундаментальних досліджень лежать ідеалізації багатьох явищ та відносин, 

оскільки той ідеал наукових знань, що лежить основі вищеозначених 

досліджень пов’язаний з універсальними поняттями, моделями, методами і 

теоріями. Звідси важливим є враховане ними запитання – «Неясно, якою мірою 

ідеалізовані теорії та моделі можуть адекватно описати, пояснити, зрозуміти, 

відображати і обробляти реальність конкретних проблемних ситуацій» [127, с. 

4]. Гадаю це запитання покликане не стільки щоб дати на нього відповідь, 

скільки спровокувати інтерес та рефлексію щодо способів ефективної наукової 

співпраці, однією з яких є трансдисциплінарні дослідження, які і 

обґрунтовуються дослідниками, що формують авторський колектив збірки. 

Цією збіркою робіт ми послуговуємося у висвітленні питання динамічності 

наукових зв’язків. В той же час, власним аргументом авторів вказаної книги в 

якості відповіді на вищеозначене запитання, є думка про те, що «використання 

наукових знань в приватному секторі, в державних установах і життєвому світі 

(life-world) було побачене в односторонній передачі нібито достовірного 

інструментального знання від експертів до «неосвічених» користувачів». 

Передумовами до появи трансдисциплінарних досліджень, на думку 

науковців, публікації котрих складають основу змісту праці «Handbook of 

Transdisciplinary Research» [200], є те, що було заподіяно великої шкоди 

внаслідок ігнорування невизначеності наукових знань, нехтуванням знань 

користувачів такого знання та неспроможністю враховувати контекстні умови 

застосування цих знань. І , як наслідок, спостерігаючи та враховуючи ризики 

ситуацій в яких часто наслідки були невідомими до заподіяння шкоди, 

соціальним рухами, інтелектуалами зі сфери науки та зацікавленими 

науковцями, було поставлено під сумнів модель прогресу в сучасній цивілізації, 
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що і постало контекстом, в якому зародилися ідеї виникнення 

трансдисциплінарності в 1970-х роках. Зважаючи на те, що 

«трансдисциплінарні орієнтири (орієнтації) в наукових дослідженнях, освіті та 

установах, намагаються подолати невідповідність між виробництвом знань в 

академічних колах, з одного боку, і потребують знань для вирішення 

соціальних проблем, з іншого» [200, с. 4]. Виникає потреба у визначенні 

головних сутнісних характеристик таких досліджень, яким властиві ознаки 

трансдисциплінарності. 

Прагнучи охарактеризувати необхідні структурні елементи або фази 

трансдисциплінарного дослідження, у вказаній роботі визначають передуючі 

йому 3 форми знання, які мають враховуватися і бути взаємопов’язаними для 

того, щоб були сформовані 3 фази трансдисциплінарного дослідження. Варто 

зауважити, що ця пропонована ними структура визначається з позиції того, що: 

«Запити знання з життєвого світу лише частково зустрічають опис, аналіз та 

інтерпретацію емпіричних процесів, які впливають на проблеми і дають 

прогнози на майбутнє» [200, с. 4]. Відповідно, такими елементами, (формами 

знання), на їхню думку, є: системне знання (systems knowledge), цільове знання 

(target knowledge), трансформативне знання (transformation knowledge) (ProClim, 

1997) [200, с. 30]. Наголошується, що ці три форми знання мають бути 

взаємопов’язані, і цьому взаємному зв’язку має бути приділена увага. 

Таким чином, «Так-зване системне знання повинно мати зв’язок із 

відповідями щодо майбутнього та важливими в рівній мірі питаннями різного 

типу такими як: Яким є предмет проблем, що викликають стурбованість? В 

яких сферах є потреба змін – в державних установах, у приватному секторі та в 

індивідуальних способах дії? Які заходи будуть ефективними для поліпшення, 

пом’якшення та вирішення цих проблем у приватному секторі та 

громадянському суспільстві?» [200, с. 4-5]. 

Другим у структурі є цільове знання. «Так-зване цільове знання про 

потреби, інтереси і причини різних практиків і зацікавлених сторін, які можуть 

бути порушені прямо або побічно. Їх потреби повинні бути прийняті до уваги 
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для того, щоб розробити більш ефективні соціальні практики» [200, с. 5]. 

Окрім цих двох форм знання, необхідною також є третя, що іменується 

трансформативним знанням. Тут мається на увазі, що основною 

характеристикою такої форми знання є перетворення, трансформація існуючої 

практики з метою її покращення. До цієї форми знання відноситься розгляд 

питань про технічні, соціальні, правові, культурні та інші можливі засоби дій, 

ціллю яких є перетворення існуючої практики і встановлення бажаної. На 

додачу до цього, наголошується, що коли мова йде про трансформативне 

знання, то мають бути прийняті до уваги такі рівні як: налагоджені (встановлені) 

технології, правила, практики і владні відносини. 

Представники трансдисциплінарного дослідницького підходу, позиція 

котрих презентована у вищезгаданій роботі «Handbook of Transdisciplinary 

Research», вбачають необхідність зв’язку між теоретичною сферою, у сенсі 

дослідження системних процесів з практичною сферою, в сенсі соціальних 

цілей і практик, від яких вони залежать, та вплив на які здійснюють. У такому 

контексті, виявляється, що: «Якщо потреби, інтереси і причини практиків і 

зацікавлених сторін ігноруються або якщо системні процеси не будуть прийняті 

до уваги при розробці трансформативного знання, це може призвести до 

основних несподіваних перешкод і непередбачених наслідків» [200, с. 5]. 

Зауважуючи на вимогах знання, що ставляться до розробки науково-

дослідних процесів трансдисциплінарним шляхом, науковці зазначають кілька 

важливих обставин. Стаючи на шлях трансдисциплінарного дослідження стає 

необхідним переступання меж між дисциплінами і, особливо між різними 

академічними культурами, так як між гуманітарними і природничими науками. 

Крім того, двері лабораторій і бібліотек повинні бути відкриті, і дослідники 

мають робити крок у проблемні області та брати участь у взаємному навчанні з 

людьми в життєвому світі. 

Досліджуючи питання суті та організації трансдисциплінарних досліджень, 

вдалося з’ясувати важливу особливість даного типу дослідницької діяльності. У 

будь яких своїх формах даний вид досліджень розкривається саме в трьох фазах. 
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Дослідники вважають, що трансдисциплінарні дослідження «спрямовані на 

виявлення, структурування, аналіз та обробку питань у проблемних областях з 

прагненням (a) зрозуміти відповідну складність проблеми (b) взяти до уваги 

різноманітність життєвого світу і наукові уявлення про проблеми, (c) зв’язати 

абстрактні і предметно-конкретні знання, і (d) розробити (розвинути) знання і 

практики, які сприятимуть тому, що сприймається як загальне благо» (Pohl and 

Hirsch Hadorn, 2007) [200, с. 4]. 

Отже, ці три фази представлені, з позиції збірки досліджень («Handbook of 

Transdisciplinary Research») наступним чином [200, с. 6]:  

- ідентифікація проблеми і структурування;  

- аналіз проблеми;  

- приведення до здійснення результатів. 

Окрім цього, пропонується варіант організації знання згідно з яким різні 

проекти можна згрупувати у чотири науково-дослідні категорії: причинно-

наслідковий аналіз, рекурсивне планування, технологічне впровадження та 

консультування [200, с. 16]. 

На думку, авторів вказаної роботи, ці компоненти (фази) є наскрізними для 

будь яких варіантів комбінації дисциплін, що включаються у 

трансдисциплінарну взаємодію. У зв’язку із цією обставиною, ми вважаємо, що 

ці фази можна вважати засадничими для будь якого трансдисциплінарного 

дослідження, оскільки вони відображають найсуттєвіші виміри знання та його 

форм, виходячи з яких, можна збагнути суть трансдисциплінарного 

дослідження як особливого типу дослідницької діяльності у вигляді наукових 

зв’язків. 

Щоправда, є одна обставина, яка, як ми вважаємо, недостатньо відзначена 

у праці «Посібник із трансдисциплінарних досліджень». Мова йде про вже 

згадуваний принцип динамізму, ідея якого вже наявна у Д. Кемпбелла, у 

вигляді послідовного моделювання з включенням у наступні побудови 

результатів попередніх, котрі закладають основи для наступних, що описано в 

його методі динамічного моделювання експериментів і реалізацією якого є 
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«принцип кооперування», у дослідженні інших науковців (Д. Гайнріх, М. Гергт) 

[32]. Річ у тому, що цей принцип, який базується на ідеї динамізму та 

визначається як можливість встановити виважене співвідношення між 

індивідуальною свободою та суспільними потребами у своєчасній участі 

суспільних сил у процесі волевиявлення та ухвалення рішення [32, с. 229], не є 

достатньо розроблений. 

Принцип динамізму в розумінні Д. Кемпбелла, із доповнюючим його 

принципом кооперування Д. Гайнріха та М. Гергта, ми вважаємо 

характеристикою наукових зв’язків і використовуємо його для обґрунтування 

специфічного характеру взаємодії із постійним зворотним зв’язком у взаємодії 

різних наук в якості методологічної настанови. Це, в свою чергу, 

найочевидніше, на нашу думку, проявляється на прикладі трансдисциплінарних 

екологічних досліджень, тобто тих, у яких екологічні проблеми виступають 

вихідним орієнтиром взаємозв’язку інших наук, галузей знання. Прикладом 

таких досліджень можуть бути згадані на раніше публікації в яких 

розглядаються умови та предмет співпраці різних наук, галузей при вирішенні 

складних проблем. 

Важливою для нашого розгляду також є робота «Посібник Рутледжа з 

планування методів досліджень» (The Routledge Handbook of Planning Research 

Methods) [246] в якій приведено перелік елементів у структурі планування 

методу експерименту, з послідовності побудови яких видно, що наскрізним для 

них є, на нашу думку, принцип динамізму. Наводячи назви розділів, які 

уособлюють в собі вищеозначені елементи прояснимо, що мається на увазі. 

Структура виглядає так:  

- Початок планування дослідження;  

- Дизайн і розробка дослідження;  

- Перевідкриття якісних методів;  

- Нові досягнення в кількісних методах;  

- Включення дослідження в дію. 

Маємо визнати, що в другій науково-дослідній категорії, (recursive planning) 
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із вищезгаданої пропозиції організації знання, мова йде про рекурсивне 

планування, яке дозволяє обґрунтовувати універсальність методологічного 

характеру динамічності. Оскільки, якщо подивитися на питання про те, що 

науковець отримує, в сенсі результатів існування трансдисциплінарного 

дослідження в контексті того, що міняються факти, методи, інтереси, тобто 

присутній динамізм, рух знання та його приріст? Відповідь, на нашу думку, 

може бути наступною: це надає можливість коригування дослідницьких задач, 

методів, що дозволяють здійснювати обґрунтований перегляд наявних проблем, 

та відкриття нових аспектів їх розуміння, а також, формує здатність до 

побудови адекватного конструктивного підходу в розумінні наявних наукових, 

складних, міжгалузевих проблем. 

Мова йде про те, що цей принцип є настановою, яка працює в ситуаціях 

міжгалузевих взаємодій при вирішенні складних проблем, у першу чергу, 

екологічних. Таким чином, динамічність наукових зв’язків в екології полягає, 

на нашу думку, у врахуванні включеними в дослідження спільної проблеми 

науковцями, рішень кожного представника (транс-) міждисциплінарного 

зв’язку, внесення персонального вкладу кожного з учасників у перебіг 

дослідження та вирішення проблеми, а також повсякчасне здійснення 

відповідних коригувань результатів, попередніх рішень колег, від реалізації 

котрих залежить подальша наукова робота кола дослідників (науковців) у 

цілому, і наступний дослідницький крок кожного науковця, зокрема. 

Такою є методологічна ефективність зазначеного принципу, як форми 

наукового зв’язку в контексті сучасних трансдисциплінарних екологічних 

досліджень, що може розглядатися, методологія динамічної 

міждисциплінарності що є інструментом в розумінні структури та організації 

трансдисциплінарних екологічних досліджень, що базуються на визначенні 

компетентно-рефлексивної позиції науковця щодо себе та інших учасників 

певного дослідницького проекту. 

Аналіз наявних екологічних досліджень виявив, що сучасна екологія 

характеризується: комплексністю, складністю (як емерджентного феномена), 
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постнекласичністю ідеалу наукової раціональності, широким застосуванням 

«принципу кооперування», міждисциплінарністю, методологізацією. 

Методологічну засаду таких досліджень становить динамічність наукових 

зв’язків, що використовується усвідомленим цілеспрямованим чином у якості 

методу. 

Використання поняття «рекурсивне планування», як однієї із базових 

характеристик сучасної екології, дозволило прояснити значення феномена 

динамічності міждисциплінарних зв’язків. Зокрема, було встановлено, що 

внесення змін у дослідницькі настанови може здійснюватися не тільки 

унаслідок реалізації теорії у певній емпірії, як це пропонує здійснювати 

еволюційна епістемологія (Д. Кемпбелла), а й унаслідок міжгалузевої взаємодії 

науковців, котра відбувається у формі зворотного звʼязку. 

Обгрунтування методологічної концепції динамічної міждисциплінарності 

як форми наукових зв’язків у сучасних екологічних дослідженнях, дозволило 

експлікувати основний термінологічний базис, що складається із множини 

специфічних понять і термінів («екологічна раціональність», «діалогіка», 

«принцип кооперування», «багатомірне мислення», «багатоманітність 

раціональності», «методологія динамічної міждисциплінарності»). Зокрема, 

вдалося розкрити складність обґрунтування даної концепції, котра виникає з 

того, що методологічна настанова на динамізм, яка використовується як 

засаднича, дуже часто вважається тривіальним атрибутом процесу розвитку 

наукового знання. Динамічність як принцип визначає, що зміни у 

міждисциплінарних зв’язках мають вмотивованих, а не хаотичних характер. 

Матеріали дисертації дозволяють стверджувати, що методологія 

динамічної міждисциплінарності в контексті застосування еволюційного 

підходу в екології є придатною для того, щоб виявити, що основною 

методологічною характеристикою наукових зв’язків є усвідомлення 

обмеженості дисциплінарної компетентності, яка в свою чергу, дозволяє 

розуміти принципи їх формування. Зокрема, у випадку зведення раціональності 

до соціального явища, екологічні студії перетворюються на ідеологічно 
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вмотивований проект, а не на наукову дослідницьку практику. Автор доходить 

висновку, що методологічними засадами міждисциплінарного вирішення 

складних комплексних екологічних проблем є динамічність наукових зв’язків 

(принцип динамізму як настанова), принцип «кооперування», принцип 

діалогіки. 
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ВИСНОВКИ 

Проведене дисертаційне дослідження динамічності наукових зв’язків в 

сучасній екології в якості методологічної засади сучасної екології дозволило 

встановити наступне: 

- Проблема методологічної неузгодженості в умовах міждисциплінарності 

та з урахуванням постнекласичного розуміння екологічних систем – як 

складних еволюціонуючих систем, безпосередньо не досліджувалась. 

Встановлено, що методологічна площина, в якій можливо розв’язати проблему 

методологічної неузгодженості різноманітних підходів до вирішення 

екологічних проблем, може бути окреслена з позицій еволюційної епістемології. 

Провідною у такому відношенні ми вважаємо методологічну ідею Д. 

Кемпбелла про необхідність перманентної зміни базових даних на підставі 

проміжних результатів дослідження. Вона дозволяє врахувати те, що 

міждисциплінарні дослідження здебільшого мають ексклюзивне існування, 

оскільки створення колективу дослідників для вирішення міждисциплінарної 

проблеми має сенс тільки як одиничний випадок (проект), і нові проблеми 

вимагають нових проектів і колективів. Отже, створення універсальної 

структури методів, їх класифікуючої системи ускладнене або взагалі 

неможливе.  

Відповідно, розв’язання проблеми методологічної неузгодженості у 

міждисциплінарних дослідженнях сучасних екологів потребує методологічного 

аналізу динамічності міждисциплінарних зв’язків. Вона є наслідком 

перманентного надходження нових даних шляхом емпіричної реалізації 

теоретичних положень, моніторингових досліджень, взаємодоповнюючих 

здобутків різних наукових галузей. 

Методологічно, сучасній екології як різновиду складних комплексних 

міждисциплінарних досліджень, властиві принципи динамізму, кооперування, 

діалогіки. Врахування цих принципів та поширення на інші міждисциплінарні 

дослідження, дозволить більш ефективно вирішувати задачі та проблеми не 

породжені не лише екологією, а й у інших галузях знання. 
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Визначення теоретичних та концептуальних основ сучасних екологічних 

досліджень в умовах усвідомлення складності в якості об’єктивної 

характеристики дійсності дозволило встановити, що у міждисциплінарних 

екологічних дослідженнях відбувається перехід до актуалізації методологічної 

унормованості перманентних змін у дисциплінарній дослідницькій практиці, 

що знаходять свою реалізацію у проектній формі організації досліджень. 

- У сучасному філософсько-методологічному дискурсі, пов’язаному з 

організацією міждисциплінарних досліджень, широкого застосування набуває 

розроблене у межах еволюційної епістемології,  у вигляді концепції «трьох 

світів»,  епістемологічне тлумачення поняття «наукові зв’язки». Критика 

методологічних настанов історицизму дозволила встановити, що у випадку 

зведення раціональності до соціального явища, екологічні студії 

перетворюються на ідеологічно вмотивований проект, а не на наукову 

дослідницьку практику. 

Аналіз еволюції екологічних досліджень виявляє неможливість активно 

діяти, без методологічного осмислення, в умовах можливості застосування двох 

і більше методів вирішення однієї і тієї самої задачі. Це, в свою чергу, 

призводить до необхідності розглядати сучасного еколога як багатомірну 

складну людину. Визначаючи міждисциплінарність як форму наукових зв’язків, 

що постає у вигляді відношення між представниками різних наукових 

дисциплін, галузями знання із притаманними їм компетентно і дисциплінарно 

визначеними методологічними особливостями ставлення до знання. Дисертація 

обґрунтовує методологічне значення явища динамічної самоорганізації 

наукової спільноти. 

Проектний рівень характеризується: комплексністю, складністю (як 

емерджентний феномен), постнекласичністю типу наукової раціональності, 

широким застосуванням «принципу кооперування», міждисциплінарністю, 

методологізацією. 

- Формування основних методологічних характеристик 

міждисциплінарних зв’язків у контексті усвідомлення обмеженості 
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дисциплінарної компетентності, сприяє запровадженню принципу динамізму як 

невід’ємного елемента міждисциплінарного екологічного дослідження. Цей 

принцип визначає рефлексивне ставлення науковця до дослідження як 

перманентності процесу зміни даних і результатів досліджень шляхом 

взаємного обміну та доповнення таких смислів і дій між дисциплінарно різними 

галузями, науковими та ненауковими спільнотами, які притаманні здійсненню 

складних комплексних досліджень як проектному рівню організації сучасної 

екології. 

- Застосування поняття «рекурсивне планування», дозволило встановити 

значення феномена динамічності міждисциплінарних зв’язків. Зокрема, було 

виявлено, що внесення змін у дослідницькі настанови може здійснюватися не 

тільки як наслідок реалізації теорії у певній емпірії, а й унаслідок міжгалузевої 

взаємодії науковців, котра відбувається у формі зворотного зв’язку. 

Обґрунтування методологічного значення концепції динамічної 

міждисциплінарності як форми наукових зв’язків у сучасних екологічних 

дослідженнях, дозволило експлікувати основний термінологічний базис 

методології складних комплексних міждисциплінарних екологічних досліджень. 

Він складається із наступних понять і термінів: «екологічна раціональність», 

«діалогіка», «принцип кооперування», «багатомірне мислення», 

«багатоманітність раціональності», «динамічна міждисциплінарність». 

Динамічність як принцип визначає, що зміни у міждисциплінарних зв’язках 

мають вмотивований, а не хаотичних характер. 

У міждисциплінарних дослідженнях, застосовуючи термінологію 

«методологічного анархізму», відбувається так зване подолання 

«методологічного примусу», яке здійснюють структури, класифікуючі системи, 

парадигми, Органони, тощо. Однак, на відміну від методологічного анархізму, 

в дисертації обґрунтовується, що таке подолання методологічного примусу слід 

назвати екологічно раціональним, а не анархічним. Екологічна раціональність, 

в цьому випадку, визнає наявність онтологічного примусу в актах обрання 

методів. 
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Для дослідження міждисциплінарних зв’язків у сучасній екології, 

необхідним постає вивчення методологічних засад їх перманентних змін у 

вигляді реалізації міждисциплінарності як виду комплексних досліджень. 

Термін «еволюціонуюча методологія» вживається як результат реконструюючої 

рефлексії концепції методу «динамічного моделювання експерименів» Д. 

Кемпбелла. 

- Обґрунтування «принципу динамізму» за допомогою застосування теорії 

безмасштабних мереж формалізує опис наукових зв’язків, наявність яких 

доводить, що динамічну міждисциплінарність, у різних її проявах, можна 

вважати осмисленою формою організації наукових зв’язків у сучасних 

екологічних дослідженнях. Динамізм як методологічна настанова є 

рефлексивним ставленням, яке присутнє не лише у науковців, а й у 

екологістично зорієнтованих громадян, що усвідомлюють обмеженість власної  

компетентності і потребують додаткових знань результатів досліджень 

представників різних наук, сфер знання, практик у якості необхідних елементів 

для методологічно адекватного розуміння складної комплексної екологічної 

проблем та організації відповідної практики. 
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