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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Сучасні когнітивні дослідження 

переживають надзвичайне піднесення. Починаючи з середини минулого 

століття, коли, як вважають науковці, зародилася когнітивна наука, галузь 

когнітивних досліджень значно розширилася й можна говорити про 

становлення окремого напряму в сучасній постнекласичній науці. Як зазначає 

В. Стьопін, сучасна наука має справу зі складними людиновимірними 

системами, і саме ця людиновимірність актуалізує розвиток когнітивних наук, 

що спираються на принцип активного суб'єкта, який не тільки пізнає, але й діє. 

Однією з основних тенденцій сучасної епістемології є підхід до знання у 

єдності з діяльністю активного суб'єкта й включення процесу пізнання у 

соціокультурний контекст. Осмислення результатів, отриманих у когнітивістиці 

та методології когнітивних наук (когнітивної психології, когнітивної 

лінгвістики, досліджень у галузі штучного інтелекту тощо), відбувається у 

межах філософії науки. 

Складна соціально-економічна ситуація у сучасному українському 

суспільстві актуалізує теоретичні й практичні наукові дослідження у 

когнітивній галузі з виходом на методологічні засади пізнавальної та 

практичної діяльності людей як активних суб'єктів соціальної реальності. 

Нашій державі потрібні наукові розвідки щодо того, як людина мислить, як 

вона приймає рішення, як утілює їх у дійсність, з опертям на вирішення 

фундаментальних філософських питань, наприклад, як співвідносяться мозок і 

психіка, тіло і свідомість, пізнання та розуміння, що хвилювали людство зі 

стародавніх часів. Але тільки зараз з'являються можливості наукового 

розв'язання цих проблем. Розвиток когнітивних досліджень викликаний появою 

нових методів дослідження мозку, так би мовити, «зсередини» і в режимі 

«реального часу»: магнітоенцефалографія, функціональна магніторезонансна 

томографія, позитронно-емісійна томографія та ін. Вони дозволяють не тільки 

зрозуміти, як працюють окремі нейрони (це був попередній науковий прорив з 
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імплантованими електродами), а й отримати цілісну динамічну картину 

функціонування мозку.  

Таким чином були закладені підвалини для нового прориву, коли 

науковий інтерес та можливості його задовольнити збіглися. Так, світовою 

наукою розпочато глобальні міжнародні проекти з дослідження мозку та 

свідомості – Brain (2009) та the Human Connectome Project (2014), результати 

яких потребують глибокого філософського осмислення. Цими дослідженнями 

займається понад сто кращих лабораторій по всьому світу. Практичну цінність 

таких досліджень важко переоцінити – наприклад, сучасні дані про феномен 

нейропластичності мозку можуть подарувати надію на реабілітацію та 

повернення якості життя для багатьох потерпілих від інсульту, навіть 

масивного (Н. Дойдж, П. Бач-і-Ріта). Безумовно, актуальними є технології 

підвищення когнітивної ефективності, а отже, і якості життя у здорових людей, 

особливо в похилому віці (М. Марценіх). Сучасний стан когнітивних наук 

дозволяє беззаперечно стверджувати, що когнітивні процеси тісно пов’язані з 

основними формами життєдіяльності людини (Е. Тауб, В. Рамачандран). Але не 

тільки розквіт нейронаук, наукових досліджень впливає на життєво важливі для 

людського суспільства моменти. Поняття «конвергентні технології» (від англ. 

converging – що «збігаються», «збираються разом», «об'єднані загальними 

інтересами») пов'язане, передусім, з роботами М. Кастельса. Це поняття 

з'явилося у середині 90-х років ХХ століття й потребує ґрунтовного 

філософського аналізу. М. Кастельс виокремлює нову інформаційно-

технологічну парадигму, становлення якої можна спостерігати в галузі 

інноваційної економіки, менеджменту, соціології і культури. До НБІК-

технологій (NBIC-конвергенції) відносяться нанотехнології, біотехнології, 

інформативні технології та когнітивні технології. Роль когнітивних технологій 

стає все більш важливою, оскільки саме вони надають інструментарій 

візуалізації, уявлень і моделей цих наукових напрямів (Т. Чернігівська).  

Завважимо, що конвергентні технології та їх економічні, освітні, 

управлінські, правові, етико-екологічні тощо прояви визначають нові стратегії 
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розвитку цивілізації і в цій якості потребують усебічного філософського 

осмислення. При цьому увагу слід зосередити саме на економічних, освітніх, 

управлінських, правових і етико-екологічних аспектах проблеми, що виникають 

у контексті NBIC.  

Слід окреслити й методологічні аспекти проблем інтенсивного розвитку і 

популяризації результатів сучасних когнітивних досліджень. У цьому напрямі 

відкривається багато перспектив як для самих когнітивних досліджень, так і для 

їх «соціального щеплення». Але водночас можна відстежити й негативні 

наслідки зростаючої популярності когнітивної тематики, певного роду «моди» 

на цю тему. Схожа проблема була свого часу й у синергетики: 

міждисциплінарність, евристичніть для різного типу процесів, метафоричність 

мови сприяють «розмиванню» наукового методологічного ядра. Все більш 

популярне вживання термінів «когнітивний підхід», «когнітивна парадигма», 

«когнітивна революція» вимагає їх термінологічного прояснення і філософсько-

методологічного обґрунтування. Крім того, у галузі когнітивних досліджень 

наявна теоретико-методологічна невизначеність як предмета, так і методу, що 

актуалізує проблему демаркації науки і ненауки в дослідженнях сфери 

когнітивного.  

Ступінь розробки проблеми. Істотний внесок у когнітивну науку зробили 

вчені: М. Арбіб, Д. Арієлі, Д. Гіббсон, Э. Голдберг, Д. Деннет, Дж. Бруннер, Н. 

Вінер, Дж. Джейнс, М. Джонсон, Дж. Лакофф, Д. Лешлі, Дж. Міллер, О. Лурія, 

Д. Норман, У. Нассер, Д. Прібрам, Р. Солсо, Р. Спіррі, Н. Хомський та ін. На 

пострадянському просторі когнітивною наукою займаються Ю. Александров, 

К. Анохін, І. Бескова, Б. Величковський, А. Кібрик, О. Князєва, О. Леонтьєв, С. 

Масалова, В. Маслова, Л. Мікешина, Т.  Чернігівська та ін. Над когнітивними 

проектами сьогодні працює більшість університетів і наукових центрів Західної 

Європи, Японії і США, а також лабораторії різних напрямів досліджень. На 

пострадянському просторі інституціоналізація когнітивних досліджень 

переважно здійснювалася у Росії. У 2008 р. був відкритий Інститут когнітивних 

досліджень і відповідні лабораторії у Казанському і Санкт-Петербурзькому 
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державних університетах, працює багато інших дослідницьких центрів. Із 2004 

р. відбуваються Міжнародні конференції з когнітивної науки, а також щорічна 

конференція «Когнітивні дослідження на сучасному етапі» з участю 

Міжрегіональної асоціації когнітивних досліджень (МАКД). Також за 

ініціативи МАКД з 2009 р. щорічно проводиться міжнародний форум з 

когнітивного моделювання «THE INTERNATIONAL FORUM  ON COGNITIVE 

MODELING» та міжнародна конференція CMSCE з когнітивного моделювання 

в науці та освіті. Розгляд наукових шкіл, що стояли у витоків когнітивної 

науки, важливий як для дослідження її становлення, так і для її подальшого 

розвитку. Це викликано специфікою складної проблематики, якою займається 

когнітивна наука, і специфікою її методів дослідження. У 2014 р. з метою 

оптимізації наукового пошуку в галузі когнітивістики в межах Міжрегіональної 

асоціації когнітивних досліджень (МАКД) відкрита серія міждисциплінарних 

шкіл для молодих учених «Горизонти когнітивної науки».  

Внутрішньонаукова рефлексія сучасних когнітивних досліджень 

здійснюється К. Анохіним, Б. Величковським, Е. Голдбергом, О. Кузнецовим, 

В. Масловою, Т. Чернігівською. Сучасна філософська рефлексія когнітивної 

проблематики відображена в роботах: В. Аршинова, О. Баксанського, В. 

Буданова, Д. Бєскової, І. Бєскової, Д. Деннета, М. Зав`ялової, А. Кібрика, О. 

Князєвої, С. Масалової, Л. Мікешиної, С. Переслегіна, В. Стьопіна, Х. Патнема, 

І. Чернікової. 

В Україні процес інституалізації когнітивних досліджень дещо відстає. 

Також є недостатнім філософське розроблення цієї теми. Мабуть, одними з 

перших фундаментальних вітчизняних робіт у цьому напрямі можна назвати 

монографії О. Рубанець «Інформаційне суспільство: когнітивний креатив 

постнекласичних досліджень» (2006) та В. Чуйка «Когнітивізм як об'єкт 

когітології» (2007). Філософському осмисленню когнітивної проблематики 

сприяє й нинішній стан розробки філософських засад постнекласичної науки в 

працях сучасних українських вчених та філософів: Л. Бевзенко, Л. Богатої, О. 

Волик, Л. Горбунової, І. Добронравової, І. Єршової-Бабенко, В. Кізіми, Н. 
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Кочубей, М. Марчука, Ю. Мєлкова, І. Предборської, Л. Сидоренко, Л. 

Шашкової.  

Для здійснення філософсько-методологічної реконструкції когнітивних 

досліджень і розгляду перспектив їх соціальних застосувань є корисними 

напрацювання українських філософів: В. Андрущенка, В. Беха, Л. Губерського, 

Л. Богатої, І. Єршової-Бабенко, В. Кізіми, М. Кисельова, М. Марчука, Л. 

Сидоренко, І. Хоменко, Л. Шашкової, В. Чуйка.  

Як теоретико-методологічну основу дослідження використано доробок 

київської школи філософсько-методологічного дослідження наукового знання, 

а саме праці В. Іванова, П. Копніна, С. Кримського та ін. При окресленні 

філософсько-методологічних контекстів концептуалізації когнітивних 

досліджень використаний класичний доробок філософії науки ХХ століття – 

праці К. Попера, Т. Куна, І. Лакатоса, П. Феєрабенда, Х. Патнема та ін. 

Найбільш істотно вплинули на формування теоретико-методологічної 

концепції роботи праці В. Іванова, П. Копніна, С. Кримського 

(антропонтологія, методологічна свідомість); В. Аршинова, В. Буданова, І. 

Добронравової, В. Стьопіна (концепції історичних типів наукової 

раціональності, синергетичний підхід); В. Аршинова, Я. Свірського 

(метаспостерігач, рекурсія), О. Князєвої (еволюційна епістемологія, 

енактивізм). 

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

Дисертація виконана в межах науково-дослідної програми Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного 

розвитку України в умовах світових процесів глобалізації», науково-

дослідницької теми філософського факультету 11БФ041−01 «Філософсько-

світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного розвитку сучасного 

суспільства». 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи – визначити 

походження та перспективи концептуалізації сучасних когнітивних досліджень, 

зокрема, прояснити методологічний статус когнітивних наук у полі когнітивних 
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практик і когнітивних технологій. Постановка даної мети обумовила 

необхідність розв’язання таких дослідницьких завдань: 

– прояснити термінологічний статус сучасних когнітивних досліджень; 

– виокремити філософські витоки становлення і розвитку сучасних 

когнітивних досліджень;   

– з’ясувати історичну динаміку розвитку когнітивних досліджень; 

– здійснити концептуалізацію основних предметних галузей сучасних 

когнітивних досліджень; 

– прояснити методологічний статус когнітивістики;  

– провести розмежування міждисциплінарності, полідисциплінарності й 

трансдисциплінарності когнітивістики; 

– дослідити власні методологічні моделі когнітивістики; 

– виявити можливості та обмеження імплементації методологічних 

здобутків когнітивістики в соціоекономічній сфері; 

– з'ясувати принципи когнітивної ефективності діяльності в соціальній 

сфері, можливості їх прояву в прагматичній площині;  

– визначити перспективи застосування когнітивних технологій в освіті 

та управлінні;  

– розглянути точки росту та обмеження подальшого розвитку та 

концептуалізації сучасних когнітивних досліджень, когнітивних технологій і 

практик; 

– продемонструвати філософсько-методологічні перспективи 

концептуалізації практик постнекласичної науки; 

– з’ясувати виклики для постнекласичної філософії науки в зв'язку з 

подальшим розвитком сучасних когнітивних досліджень. 

Об’єкт дослідження: конгломерат сучасних когнітивних досліджень. 

Предмет дослідження: філософські засади та методологічні форми 

розвитку і концептуалізації сучасних когнітивних досліджень. 

Методи дослідження. Складність досліджуваного феномену й зумовлена 

цим різноплановість поставлених у дисертації завдань вимагає адекватного 
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методологічного інструментарію дослідження. В роботі були використані 

складні комплекси методів і методологічних підходів. 

У дослідженнях загальної філософсько-методологічної спрямованості 

були використані загальнонаукові методи аналізу і синтезу, абстрагування, 

ідеалізації, узагальнення, конкретизації, порівняння. Це дозволило провести 

комплексне дослідження складного феномену когнітивістики як конгломерату 

когнітивних досліджень, когнітивної теорії і практики. Історично-генетичний 

метод застосовано для аналізу філософських та теоретико-наукових засад 

когнітивістики, а також під час дослідження витоків, підґрунтя та процесів 

формування методології когнітивістики.  

За допомогою компаративного, порівняльно-змістового методу вдалося 

висвітлити спільні та відмінні характеристики окремих методологічних 

підходів та моделей когнітивістики, різних філософських та теоретико-

практичних напрямів її розвитку. Також за допомогою компаративного методу 

здійснено порівняльний аналіз когнітивістики і синергетики, когнітивістики і 

гуманітаристики; здійснено порівняльний аналіз розуміння предмета 

когнітивістики за класичного, некласичного та постнекласичного етапів 

розвитку наукової раціональності; розглянуто спільне та відмінне у 

фундаментальних і прикладних дослідженнях; встановлено специфічні риси 

статусу суб’єкта пізнання постнекласичної науки порівняно з попередніми 

формами його прояву.  

Використання діалектичного методу мало на меті виявлення дихотомійї 

та евристичного потенціалу когнітивістики. Це дозволило доповнити та 

конкретизувати особливості постнекласичного типу наукової раціональності з 

притаманними йому нормами наукового дослідження; проаналізовано 

холістичні принципи побудови картини світу. На основі герменевтичного 

методу проведено дослідження специфіки феномена людиновимірності та 

людиносумірності як такого способу пізнання, який базується на гуманістичних 

цінностях дослідника, а також є відповідним складності і людиновимірності 

соціального оточення.  
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За допомогою структурно-функціонального методу здійснено аналіз 

складної структури когнітивістики, проведено функціональний аналіз різних 

аспектів феномену когнітивістики як характерної риси постнекласичної доби її 

розвитку. 

Синергетичні методи застосовувалися в розгляді нелінійної динаміки 

розвитку складних систем, процесів соціальної самоорганізації (Л.Д. Бевзенко), 

емерджентності когнітивних процесів, принципів роботи головного мозку (Г. 

Хакен), інноваційного управління (О.М. Князєва, С.П. Курдюмов).  

При написанні роботи також використовувалися матеріали досліджень з 

біології, віртуалістики, географії, екології, історії, математики, менеджменту, 

нейронаук, педагогіки, психології, синергетики, соціології, фізики. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна отриманих 

результатів полягає у здійсненні філософської реконструкції тенденцій 

концептуалізації сучасних когнітивних досліджень. Визначено сучасний стан 

когнітивних досліджень як такий, що являє собою мережу, центровану навколо 

пов’язаних між собою когнітивних наук і супутніх когнітивних практик та 

технологій, частина яких є реалізацією когнітивних концепцій, а частина ще не 

концептуалізовані. Цей конгломерат когнітивних наук, практик і технологій у 

їх єдності є феноменом постнекласики і в роботі визначений терміном 

«когнітивістика». Виявлено загальні тенденції концептуалізації когнітивістики 

як постнекласичного феномену: як гіпермережевого нелінійного утворення та 

втілення його трансдисциплінарних стратегій в її різних вузлах. Показано, що 

когнітивістика має нелінійний динамічний характер розвитку з його 

характерними рисами: відкритістю до середовища (у даному випадку соціуму), 

зворотними зв’язками, емерджентістю нових утворень, коеволюційними 

процесами взаємнодетермінованих змін. Орієнтація на реалізацію такої 

настанови прослідковується в дисертаційній роботі не тільки на результатах 

сучасних когнітивних досліджень, а й на прикладі ідей і практик менеджменту, 

економіки, психології та певних напрямів комп’ютерної науки. 

Продемонстровано практичне значення застосування когнітивних концепцій у 
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різних предметних галузях; окреслено перспективи подальшої концептуалізації 

когнітивістики. 

Отримані результати конкретизуються у таких положеннях:  

– вперше запропоновано визначати когнітивістику як 

постнекласичний феномен – складний конгломерат єдності когнітивних наук, 

когнітивних технологій і когнітивних практик, що розгортає нелінійну 

динаміку когнітивних досліджень та застосування їх результатів;  

– вперше здійснено філософську реконструкцію сфери сучасних 

когнітивних досліджень у постнекласичній перспективі їх розгляду: ця сфера 

постає як складна нелінійна динамічна система когнітивістики, що має 

гіпермережевий характер, у якому кореневі вузли структурують як власне 

галузь когнітивних досліджень, так і процес їх становлення;  

– вперше досліджено методологічний статус когнітивістики, її 

методологічні підходи та моделі; 

– вперше показано розмежування міждисциплінарності, 

полідисциплінарності і трансдисциплінарності в когнітивістиці, її 

трансдисциплінарний характер, передусім, у стратегіях дослідження; 

– вперше виявлено структурну подібність когнітивістики, як форми 

сучасного наукового пізнання, соціальній реальності та когнітивній системі 

людини; 

– вперше обґрунтовано конекціоністську модель когнітивістики в її 

соціальному вимірі – соціальну конектоміку; 

– обґрунтовано положення про енактивізм у когнітивістиці як 

коеволюційну форму діяльності людини, пізнання та навколишньої соціальної 

реальності;  

– уточнено в оптиці когнітивістики розуміння суб’єкта 

постнекласичної науки як активного метаспостерігача, «в-активованого» 

когнітивного агента, що створює цілісний образ світу;  

– уточнено поняття рекурсії як однієї з когнітивних технологій та 

форми діяльнісного пізнання;  
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– уточнено поняття метафори як способу мислення, способу пізнання 

світу та форми організації результатів пізнання, застосовано метафоричну 

модель когнітивістики;  

– дістало подальшого розвитку розуміння постнекласики як єдності 

постнекласичної науки, філософії і культури, що продемонстровано на прикладі 

когнітивістики, до сфери якої долучено когнітивні практики і когнітивні 

технології; 

– удосконалене розуміння  тенденцій організації наукового знання,  

що дозволяє визначити науку в динаміці її розвитку через універсалії культури 

та колективні когнітивні прояви на засадах принципів подібності до теорії 

когнітому в когнітивній науці; 

– дістало подальшого розвитку розуміння історичної динаміки 

поняття «енактивізм», застосування його як філософсько-методологічної 

засади;  

– дістало подальшого розвитку визначення когнітивних інтерпретацій 

та запропоновано їх методологічну імплементацію в соціоекономічній сфері;  

– дістало подальшого розвитку поняття Umwelt (Я. фон Ікскюль) та 

когнітивної ніші в соціальній сфері буття людини;  

– удосконалено розуміння холістичних принципів застосування 

когнітивних технологій в освіті; 

– дістали подальшого розвитку ідеї антропонтології та 

онтогносеології, квантово-синергетичної антропології, що суттєво впливає не 

тільки на пізнання соціогуманітарної, а й природничої сфер. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. Проведене 

дослідження значно розширює проблемне поле сучасної філософії та 

методології науки. Розроблена концепція постнекласичного феномену 

когнітивістики як складної нелінійної динамічної системи, що є відповідною як 

складним об'єктам навколишньої реальності та мисленнєвої діяльності людини, 

так і власному складному когнітивному апарату людини. Проявом 

інституалізації когнітивних досліджень в Україні та практичною реалізацією 
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результатів дослідження є створення при Національному педагогічному 

університеті ім. М.П. Драгоманова Науково-дослідного центру когнітивістики 

під керівництвом академіка АН України, члена-кореспондента АПН України, 

професора В.П. Андрущенка – ректора НПУ ім. М.П. Драгоманова. У центрі 

працюють дві лабораторії: «Нейропедагогіка і віртуалістика» (керівник Н.В. 

Кочубей) і «Соціальні виміри когнітивістики» (керівник М.О. Нестерова).   

Теоретичні та практичні розробки дисертаційної роботи можуть бути 

використані в навчальному процесі при підготовці програм, методичних 

рекомендацій, посібників і підручників, у викладанні нормативних і 

спеціальних курсів з філософії науки, філософії освіти, філософських проблем 

сучасного природознавства, методології наукових досліджень. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є результатом самостійної 

дослідницької роботи здобувача. Висновки і рекомендації, зокрема й ті, що 

характеризують наукову новизну, одержані автором особисто. Розробки 

співавторів, з якими були підготовлені окремі розділи монографії, у дисертації 

не використовувались.  

Апробація результатів дисертації. Результати дисертації були 

оприлюднені на всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях і 

симпозіумах: «Гармонізація науки і вищої освіти в інформаційному 

суспільстві» (м. Київ, 2010), «Дні науки філософського факультету – 2012» 

(м. Київ, 2012), «Философия в современном мире: диалог мировоззрений. VI 

Российский философский конгресс» (м. Нижній Новгород, Росія, 2012), 

«European meetings on cybernetics and system research – 2012» (м. Відень, 

Австрія, 2012), «Дні науки філософського факультету – 2013» (м. Київ, 2013), 

«Гуманітарні інновації, їх особливості та роль в сучасному житті суспільства» 

(м. Київ, 2013), «Зміни в людському самоосмисленні за умов сучасних 

інформаційних процесів: XXVI Читання, присвячені пам’яті засновника 

Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського» (м. Львів, 2014), 

міжнародний форум з когнітивного моделювання «THE INTERNATIONAL 

FORUM  ON COGNITIVE MODELING (IFCM-2014)» та міжнародна 
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конференція CMSCE-2014, The 2
nd

 International Conference "Cognitive Modeling 

in Science, Culture, Education" (CMSCE-2014) (м. Ізола, Словенія, 2014), «КИСЭ-

2015» (П’ята міжнародна конференція «Когнітивні дослідження на сучасному 

етапі» (м. Ростов-на-Дону, Росія, 2015)», «Якість вищої освіти: українська 

національна система та європейські практики» (м. Київ, 2015), «Дні науки 

філософського факультету – 2015» (м. Київ, 2015). 

Результати дисертації доповідалися на методологічних семінарах і 

засіданнях кафедри філософії та методології науки філософського факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Окремі 

положення дисертаційної роботи обговорювалися в рамках семінарів і «круглих 

столів» Українського синергетичного товариства (2011–2015), Лабораторії 

постнекласичних методологій Центру гуманітарної освіти НАН України (2011–

2015). Апробація досліджень також відбувалася під час роботи 

міжкафедрального теоретичного семінару кафедри філософії та на кафедрі 

філософії і методології науки Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка «Людський досвід як предмет сучасних філософських 

розвідок» (2014–2015).  

Публікації. Основні результати дисертації викладені авторкою у 64 

публікаціях, із них монографій – 1; статей у наукових фахових виданнях 

України – 23; статей у наукових періодичних виданнях іноземних держав та 

міжнародного цитування – 6; інших статей, зокрема розділів у колективних 

монографіях, – 11; матеріалів і тез доповідей на наукових конференціях – 23. 

Структура та обсяг дисертації обумовлені логікою розв’язання 

поставленої мети дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів 

(16 підрозділів), висновків та списку використаних джерел. Основний обсяг 

дисертаційної роботи становить 360 сторінок, список використаних джерел 

складається з 416 найменувань на 39 сторінках. 
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1. ВИТОКИ ТА СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНИХ КОГНІТИВНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Сучасні когнітивні дослідження – галузь наукового знання, яка набуває 

популярності й активно розвивається в наш час. Практична соціальна 

спрямованість когнітивних досліджень, когнітивних технологій, і не просто 

актуальність, а нагальність порушених (й успішно вирішуваних) проблем 

прискорюють цей процес. Наш складний світ, у якому вже стала звичною поява 

нових високих технологій, вимагає дедалі більш складних і динамічних методів 

його осмислення та опису. Метою повинні стати не лише успішна адаптація до 

світу, що змінюється, а й активна діяльність у ньому. І в цьому сенсі в 

комплексі конвергентних технологій лідирують когнітивні технології як 

максимально практичні імплементації накопичених теоретичних знань про наш 

мозок, мислення, еволюцію та інші спрадавна важливі для людства об'єкти 

філософського осмислення. Складне явище, характерне для постнекласичної 

науки, коли важко провести межу між власне наукою, технологіями і 

практиками реалізації, визначило вибір терміна мого дослідження – 

«когнітивістика». Чому обрано саме цей термін, а не «когнітивна наука» чи 

«когнітологія», стане зрозуміло в ході подальшого розгляду теми когнітивних 

досліджень. Окремий параграф буде присвячено дослідженню зазначеного 

термінологічного поля. 

Завдання, які стоять перед когнітивістикою, надзвичайно складні – 

відкриття таємниць пізнання і свідомості, досі ще не розкритих наукою. З 

одного боку, з появою нових об'єктивних методів у нейронауках, психології, 

комп'ютерних науках ці таємниці стають відкритими для дослідження, як 

ніколи раніше. З іншого боку, сама природа когнітивних проблем вимагає від 

дослідників високої когнітивної ефективності, навичок «складнісного», більш 

високого порядку, мислення (higher order thinking). Нові галузі дослідження, що 

постійно відкриваються, складні міждисциплінарні і трансдисциплінарні 
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взаємозв'язки актуалізують пошук філософсько-методологічних підстав 

когнітивної науки.  

Актуальним завданням є з’ясування методологічних підстав, понятійного 

поля і прогностичного потенціалу когнітивних досліджень. Розуміння транс- і 

міждисциплінарних зв'язків, існуючих можливих напрямів взаємодії та 

розвитку когнітивістики в просторі постнекласичної науки – необхідний крок у 

створенні її евристичної й праксеологічної цінності. Ще одним завданням є 

уточнення термінології, оскільки її нечітке використання, зайва популяризація 

спричинюють розмивання методологічного ядра когнітивної науки. 

У цьому розділі буде обґрунтовано вибір предмета дослідження, 

визначено, які напрями в науці в цілому і філософії зокрема сприяли його 

становленню та концептуалізації. Формування нового напряму наукових 

досліджень завжди зумовлене науково-історичним контекстом. Однак перш ніж 

звернутися до витоків, слід визначити особливості сучасного етапу розвитку 

науки й місце в ньому когнітивних досліджень. 

У наш час актуальними залишаються питання, що становили предмет 

уваги філософів з античних часів (що таке істина, що таке світ, чи пізнаваний 

він, у яких межах тощо). Прикметною особливістю є те, що наука дає на них 

дедалі більше відповідей з погляду нового соціогуманітарного устрою [191] – 

конвергентних технологій. Термін «конвергентні технології» (англ. сonverging – 

такі, що «сходяться, збираються разом», «об'єднані загальними інтересами») 

пов'язаний в першу чергу з роботами М. Кастельса і з'явився в середині 90-х 

років ХХ століття. М. Кастельс виокремлює нову інформаційно-технологічну 

парадигму, становлення якої засвідчується в галузі інноваційної економіки, 

менеджменту, соціології і культури. Важливою особливістю цієї нової 

інформаційно-технологічної парадигми є зростаюча конвергенція конкретних 

технологій у високоінтегрованій системі. Це становить фундамент 

інформаційного суспільства, у якому старі, ізольовані технологічні траєкторії 

стають майже непомітними [133, с. 78]. Після публікації в червні 2002 року в 

США звіту за грантом NSF, що мав назву «Конвергентні технології для 
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поліпшення людської діяльності: нанотехнології, біотехнологія, інформаційні 

технології і когнітивні науки» («Converging Technologies for Improving Human 

Performance: Nanotechnology, Biotechnology, Information technology and 

Cognitivе science») і був здійснений «архітекторами нанонаук» М. Роко і У. 

Ванбриджем, цей термін отримав більш конкретне наповнення. Конвергентні 

технології визначаються через вказівку на явище так званої NBIC – 

конвергенції (за першими буквами предметних галузей : N – «нано»; B – «біо»; 

I – «інфо»; C – «когно») [29]. Це процес становлення пов'язаного кластера 

інформаційних технологій, біотехнології, нанотехнологій і когнітивної науки.  

NBIC-концепція конвергентних технологій має, як мінімум, 

міждисциплінарний характер і є індикатором сучасного стану науки як складної 

відкритої системи. Тому процес зазначеної конвергенції засвідчує не лише 

інтеграцію науки з системотехнікою, теорією складних систем, а й, що 

важливо, – з гуманітарним знанням у його міждисциплінарному вимірі: 

соціологією, лінгвістикою, антропологією, медициною, філософією науки і 

техніки, інформаційною економікою і т. п. Перелік можна збільшити, але 

головне, що подібна інтеграція в результаті трансформує цю концепцію в 

особливий трансдисциплінарний символ на позначення ще непізнаних 

комунікацій між науками і пов'язаними з ними технологіями. Власне, 

осмисленню цього феномену сучасної науки і присвячена пропонована 

дисертаційна робота. Зазначеним обумовлена й актуальність дослідження цього 

складного конгломерату, що складається з мережевим чином організованого 

міждисциплінарного комплексу когнітивної науки, когнітивних технологій і 

когнітивних практик.  

Важливість і актуальність розгляду зазначеної проблематики додає 

розуміння того, що концепція конвергентних технологій у широкому розумінні 

– це концепція прийдешньої трансформації людини, суспільства і цивілізації в 

соціогуманітарному аспекті. Як і всі глобальні трансформації, вона також несе 

не лише великі надії на вирішення глобальних проблем, а й високі ризики 

втрати людством траєкторії стійкої соціокультурної еволюції. Як завжди в 
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подібних випадках, виникає проблема управління прийдешньою хвилею 

інновацій. І це посилить проблему прогнозування й оцінки соціокультурних 

наслідків, як позитивних, так і негативних (ризиків), процесу становлення 

конвергентних технологій, що вже розпочався, як трансформаційних 

технологій. Очевидно, що це міждисциплінарна проблема, і вона виводить нас 

на проблеми якості життя, розвитку нової економіки знання, управління і 

адекватної цим завданням модернізації освіти [29]. Подібні виклики з певною 

мірою складності не нові для науки, але щораз це завдання вирішується на 

своєму рівні розвитку, і кожного разу воно вимагає виходу в метапозиції, в 

іншу систему координат з метою усвідомлення всіх аспектів проголошених 

проблем. 

 

1.1. Прояснення термінологічної ситуації в сфері сучасних когнітивних 

досліджень 

Аналіз сучасної ситуації у сфері наукового знання й суспільстві в цілому 

показує, що когнітивні моделі й методологічні підходи значно поширилися, 

стали незамінними професійними інструментами в різних галузях, причому не 

лише на дослідницькому, а й на практичному рівні. Без них вже складно уявити 

сучасну соціологію, політологію, економіку, теорію управління, медицину, 

історію, педагогіку й багато інших галузей науки [28, с. 107]. Сформувалися 

цілі наукові напрями, підкріплені створенням своїх шкіл зі своїм виробленим 

розумінням когнітивного підходу, цілей і завдань когнітивістики. Збільшується 

кількість публікацій з найрізноманітних предметних сфер і прикладних 

аспектів когнітивістики. Проте ключові поняття, широко використовувані в 

межах когнітивного підходу і його різних шкіл, у цих публікаціях нерідко або й 

зовсім не визначаються, або виникає неоднозначність розуміння аж до 

протиріч. Причому протиріччя можуть виникнути як унаслідок відмінностей 

розуміння в різних наукових школах, так , у деяких випадках – у межах однієї 

школи [165, с. 2–8].  
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Це цілком зрозуміло, адже стадія становлення нової сфери наукового 

знання неминуче призводить до виникнення термінологічної невизначеності. 

Аналогічна ситуація, наприклад, була в системному підході й у синергетиці. 

Так, філософ і методолог, засновник своєї філософської школи, розробник 

параметричної загальної теорії систем А. Уйомов у роботі «Загальна теорія 

систем» також говорить про проблему невизначеності й різноплановості 

термінології. Чітка дефініція термінів важлива ще й тому, що, для того щоб 

визначити предмет дослідження, часто необхідно заздалегідь уточнити зміст 

понять, що номінують його, оскільки велика кількість слів з близьким 

значенням вносить непотрібну плутанину. Так, наприклад, крім термінів 

«системний підхід» і «системний аналіз», вживають терміни «системна теорія», 

«загальна теорія систем» і «системологія», а також «системні дослідження», 

«структурні дослідження», «системно-структурні дослідження», «методологія 

системних досліджень», «логіка системних досліджень» і т. ін. [320, с. 37]. Слід 

зазначити принциповий момент, який важливий і для теми когнітивних 

досліджень, що нечіткість термінології звичайно пов'язана з нечіткістю, 

недостатньою науковою точністю теорії. Так, під час «буму» системних 

досліджень у 60–80 рр. ХХ століття були запропоновані різні теорії систем, але 

не всі вони відповідали вимогам, що висуваються до наукової теорії, не 

охоплювали всі види систем. Досягненням параметричної загальної теорії 

систем є визначення системних закономірностей, які дозволили передбачати 

поведінку систем різних видів. Хоча, на відміну від когнітивної науки, для 

параметричної загальної теорії систем школою А. Уйомова був розроблений 

формальний апарат – мова тернарного опису (МТО), за допомогою якої 

дослідник саме і хотів усунути всі «різночитання» і протиріччя в термінології.  

Тому першочерговим завданням даного дослідження є базове прояснення 

термінологічних аспектів в сфері когнітивних досліджень. Зрозуміло, що на 

початку цього шляху неможливо зробити аналіз досить повно й достовірно. До 

того ж це складне завдання може бути вирішене тільки за допомогою окремого 

глибокого і великого наукового пошуку. Однак задля дотримання логічності й 
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цілісності викладення матеріалу, спочатку визначимо, які терміни і в якому 

тлумаченні застосовуватимуться конкретно в нашому дослідженні.  

Зазначимо першу наявну термінологічну невизначеність: у різних 

джерелах вживаються як ідентичні поняття «когнітологія», «когнитивістика», 

«когнітивна наука» або ж «когнітивні науки». Різні визначення наводяться як 

загальному інтернет-доступі, так і в працях конкретних дослідників. 

Розглянемо змістове наповнення деяких визначень. Так, «когнітологію» або 

«когнітивну науку» (лат. cognitio – пізнання + грец. logos – вчення) визначають 

як міждисциплінарний науковий напрям, що об'єднує теорію пізнання, 

когнітивну психологію, нейрофізіологію, когнітивну лінгвістику і теорію 

штучного інтелекту. Ключовою характеристикою цього напряму є спільне 

використання комп'ютерних моделей, узятих з теорії штучного інтелекту, а 

також експериментальних методів, узятих із психології і фізіології вищої 

нервової діяльності, для розроблення точних теорій роботи людського мозку 

[156]. У цьому визначенні наголошено міждисциплинарність, комплексність 

когнітивної науки, її теоретичний і прикладний характер.  

Ще один аспект когнітології відображено у визначенні її як науки про 

знання; систему методів і прийомів отримання, обробки, зберігання й 

використання людського знання [168]. Інше визначення: когнітологія – це 

вчення, що досліджує процес пізнання [369]. Можна вважати його найбільш 

загальним, таким, що наголошує філософський аспект. Розуміння когнітології 

як науки про закономірності формування й використання сукупного 

інтелектуального потенціалу суспільства акцентує увагу вже на громадському, 

соціальному аспекті, але чи є він системотворним? Так, у світлі загального 

інтересу до конвергентних технологій в соціумі зростає кількість когнітивних 

досліджень і з'являються нові когнітивні технології. Однак чи можна з 

упевненістю стверджувати, що сукупність когнітивних досліджень, їх 

практичне застосування у вигляді когнітивних технологій є саме наукою? 

Постнекласична стадія розвитку сучасного наукового знання припускає складні 

варіанти форм організації наукового знання. Проте чи є когнітивна наука саме 
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наукою – це питання, яке слід уточнити, а не давати на нього апріорі 

однозначну відповідь.  

Розпочнемо все ж з позитивної позиції в цьому питанні. Так, наприклад, 

О. Баксанський, російський філософ і психолог, фахівець з когнітивних практик 

(НЛП), досліджує теоретичні і прикладні аспекти когнітивних наук. У його 

концепції когнітивні науки є цілим сімейством дисциплін, об'єднаних 

взаємодіючою проблематикою і схожими методологічними принципами. Він 

вважає, що «традиційно» до них можна віднести «філософію (передусім, 

епістемологію і методологію науки), лінгвістику, антропологію, 

нейрофізіологію, сферу штучного інтелекту (теорію інформації, теорію 

ухвалення рішень і теоретичну інформатику) і психологію (у першу чергу 

когнітивну – психологію пізнавальних процесів)»[25, с. 107]. Сам термін 

«когнітивні науки» є узагальненим для різних наук, які працюють у цьому 

предметному полі. Проте в це поле (в досить невизначений ще спосіб) 

включаються і когнітивні технології, і когнітивні практики, які застосовуються, 

наприклад, у соціальній, а не тільки в науковій сфері. Тому, на мою думку, 

більш перспективним є термін «когнітивістика», який, імовірно, може 

охопити не лише науковий і філософський, а й прагматичний контекст. Я 

неодноразово буду звертатися до аналогій з синергетикою, використання 

терміна «когнітивістика» у лінгвістичному й в етимологічному розумінні 

також ріднить ці дві сфери наукового знання.  

Аналогії між когнітивістикою і синергетикою проводитимуться упродовж 

усього дослідження. І одна з перших аналогій викликана багатозначністю і не 

завжди коректним вживанням їх назв, що значною мірою є наслідком 

численних варіацій і алюзій кореневого слова. Так, у непрофесійному 

середовищі часто плутається синергетика і синергія: синергія називається 

синергетикою. У цьому разі вживання базового терміна з потужним 

філософським контекстом призводить до його неоднозначності: якщо для 

синергетики – це «синергія», то для когнітивістики таким кореневим терміном є 

«когнітивне». Річ у тому, що термін «когнітивне» (від лат. сognitio – пізнання, 
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вивчення, усвідомлення), що означає здатність до розумового сприйняття і 

переробки зовнішньої інформації, використовується в різних, часто досить 

далеких один від одного контекстах.  

Так, у психології це поняття співвідноситься з психічними процесами 

особистості, а особливо з вивченням і розумінням так званих психічних станів 

(переконань, бажань і намірів), але в термінах обробки інформації. Часто цей 

термін вживається у сфері вивчення так званого контекстного знання 

(абстрагування і конкретизації), а також в тих сферах, де розглядаються такі 

поняття, як знання, уміння або навчання.  

Термін «когнітивність» може вживатися і в більш широкому розумінні, 

означаючи сам акт пізнання або саме знання. Тоді, «він може бути 

інтерпретований в культурно-соціальному розумінні як такий, що означає 

появу і «становлення» знання і концепцій, пов'язаних з цим знанням, які 

виражають себе як у думці, так і в дії» [309, с. 242–244]. Ми бачимо, що 

виникає вже певна методологічна невизначеність – вважати це процесом 

пізнання, актом пізнання чи самим знанням? Найчастіше все, що належить до 

пізнання, називається когнітивним. Хоча видається більш точним розрізнення, 

наприклад, когітології і когнітології, як пропонує український філософ і 

методолог науки В. Чуйко. Крім того, ним помічена деяка неузгодженість 

позицій у самому когнітивізмі. Багато представників когнітивізму використовує 

картезіанський класичний раціоналізм, незважаючи на певне протиріччя. 

Протиріччя, наприклад, у тому, що раціоналізм Декарта був суто 

антиемпіризмом, а когнітивний підхід саме є яскравим прикладом втілення 

настанов емпіризму – наочності форм існування знання, взаємодії між ними. 

Значна увага в ньому приділяється саме «тілесним», емпірично таким, що 

проявляються формам отримання й презентації знання людиною. А 

картезіанський підхід під когнітивною діяльністю розуміє встановлення 

стосунків між сенсами і змістом, причому емпірично вони не виявляються [359, 

с. 5–6].  
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Існують ще деякі протиріччя, пов'язані зі вживанням поняття 

«когнітивний». Так, у сучасних дослідженнях інтелекту часто замість понять 

«увага», «пам'ять», «мислення», які характеризують пізнавальну діяльність 

людини, використовується термін «когнітивний» в значенні «пізнавальний». 

Причому під пізнанням розуміється «досвід набуття знань, що охоплює 

усвідомлення природи речей з подальшим формуванням суджень про них» 

[296, с. 402]. Не зовсім погоджується з цим М. Бершадський, він стверджує, що 

термін «когнітивний» описує пізнавальну діяльність з погляду процесів 

інформаційного обміну людини з довкіллям. Тому дослівний переклад слова 

«когнітивний» як «пізнавальний» буде неточним. Так, наприклад, когнітивна 

психологія вивчає процеси сприйняття, переробки, зберігання й застосування 

інформації людиною при взаємодії із зовнішнім світом [42, с. 74].  

Ми позначатимемо терміном «когнітивний» процес розвитку не лише 

пізнавальних, а й інших інтелектуальних здібностей особистості. У процесі 

сприйняття інформації людина користується набором когнітивних схем. 

Когнітивна схема є фактично ментальним планом і керівництвом до дії. Це 

основна структура за інтерпретацією нової інформації. Уся нова інформація 

засвоюється за допомогою наявних когнітивних схем. І в тому разі, якщо таких 

схем немає, то інформація не сприймається повністю або спотворюється [236]. 

Проблема передсприйняття, обумовленого сприйняття буде розглянута далі, 

вона в тому чи іншому ракурсі є предметом дослідження багатьох учених і 

філософів.  

Ще одним важливим поняттям, яке вживається переважно в дослідженні 

соціальних проблем і належить до сфери когнітивної психології, є поняття 

«когнітивного стилю», під яким розуміють сукупність критеріїв вибору переваг 

при розв’язанні завдань і в пізнанні світу, специфічна для кожної людини. Це 

індивідуальна система засобів і прийомів, які використовує людина для 

організації своєї пізнавальної діяльності [282, с. 11]. 

У цьому дослідженні ми пропонуємо погодитися з твердженням, що під 

«когнітивним підходом» слід розуміти розв’язання традиційних для цієї науки 
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проблем методами, що враховують когнітивні аспекти, в які включаються 

процеси сприйняття, мислення, пізнання, пояснення і розуміння. Ще однією 

характерною особливістю когнітивного підходу в будь-якій предметній сфері є 

те, що увага фокусується на «знаннях», а точніше, на процесах їх створення, 

репрезентації, зберігання, обробки й інтерпретації. Також можна зазначити, що 

когнітивний підхід має багато ракурсів, але відносно того, яким з них надається 

перевага, єдиної думки немає. Можна тільки вказати полюси тяжіння. Один з 

них – це дослідження мозку і людської поведінки, а інший – питання розуміння 

природної мови, проблематика загальної комп'ютеризації суспільства і теорії 

штучного інтелекту [258, с. 53–54]. 

Методологія когнітивного моделювання, призначена для аналізу й 

ухвалення рішень у погано визначених ситуаціях, була розроблена політологом 

Р. Аксельродом [370]. Йому належить і розроблення когнітивних карт, які він 

запропонував у 1970-х рр. для презентації соціальних наукових знань. 

Когнітивні карти Аксельрода – це знакові орієнтовані графи, в основі яких 

лежать якісні оцінки, що дозволяють віддзеркалити знання, яке охоплює безліч 

понять, взаємодіють. Основними елементами когнітивних карт є такі: поняття, 

використовувані особою, яка приймає рішення, подані у вигляді крапок, а 

причинно-наслідкові зв'язки між цими поняттями – у вигляді стрілок. 

Позитивне з'єднання вузла А і вузла B означає, що А збільшує B, тоді як 

негативне з'єднання А і B означає, що А зменшує В. Когнітивні карти 

створюють символічне подання експертних документів, тим самим 

полегшуючи їх кодування і загальне рішення [389, с. 129–140]. Дослідник Б. 

Коско розширив графи Аксельрода і створив нечіткі когнітивні карти, які були 

спочатку розроблені як засіб пояснення процесів ухвалення рішень у політиці 

[394]. Це стало одним із важливих передових рубежів розвитку когнітивістики. 

Теорія нечіткої логіки справила на неї значний вплив, особливо в 

соціоекономічній сфері, як буде показано далі. Поки що ми зупинимося на 

загальних поняттях, важливих для цього дослідження. Одним з них і є поняття 
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«когнітивна карта». Розглядатися воно буде як вузькоспеціалізоване, тісно 

пов'язане з когнітивним моделюванням, так і в більш широкому розумінні.  

Очевидно, що з тим самим латинським коренем cognitio (знання, 

пізнання) цей термін у широкому сенсі характеризує спосіб пізнання 

навколишнього світу. Картуванння – це створення образу знайомого 

просторового оточення, який видозмінюється в результаті активної взаємодії 

суб'єкта з навколишнім світом. «При цьому можуть формуватися когнітивні 

карти різної міри спільності, «масштабу» й організації (наприклад, карта-огляд 

або карта-шлях залежно від повноти подання просторових стосунків і наявності 

вираженої точки відліку). Це – суб'єктивна картина, що має, передусім, 

просторові координати, у якій локалізовані окремі сприймані предмети. 

Розрізняють карту-шлях як послідовне подання зв'язків між об'єктами за 

певним маршрутом і карту-огляд як одночасне подання просторового 

розташування об'єктів» [157].  

У такому тлумаченні термін «когнітивна карта» був запропонований 

американським психологом Е. Толменом у 1948 р. як образ просторового 

оточення. Свої розробки він сформулював у результаті проведення низки 

експериментів над щурами та опублікував у роботі «Когнітивні карти в щурів і 

людини». Його експерименти показали, що, проходячи через лабіринт, щури 

поступово стали прямувати до їжі незнайомими найкоротшими шляхами, тобто 

навчалися орієнтуванню. Е. Толмен пояснив це тим, що при проходженні 

лабіринту у тварини формується когнітивна карта навколишнього оточення – 

структура, що вказує шляхи (маршрути) і лінії поведінки та взаємозв'язку 

елементів довкілля, яка визначає, які саме реакції у відповідь здійснюватиме 

тварина [415, с. 189–208]. Природним було припустити наявність когнітивних 

карт як форми організації інформації про навколишній світ і в людини.  

З часом поняття «когнітивна карта» втратило суто географічний сенс і 

стало трактуватися як схемний, спрощений опис фрагмента картини світу 

конкретної людини. Далі ми розглянемо більш докладно когнітивні карти як 

предмет наукових досліджень у конкретних наукових дисциплінах 
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когнітивістики, зокрема нейробіології. Зазначимо доки, що в широкому сенсі 

під когнітивною картою часто розуміють ментальну репрезентацію або 

смислову схему будь-якого явища, предмета чи процесу. Ще можна дати 

визначення когнітивної карти як уявлення користувача про ситуацію у вигляді 

елементарних семантичних категорій, пов'язаних певними стосунками.  

Аналогічний підхід використовується в тій сфері когнітивістики, яка має 

справу з системами штучного інтелекту й теорії інформації. Там само 

вживається і поняття семантичної категорії. Семантична категорія – це ознаки, 

факти, події, поняття, що мають стосунок до конкретної ситуації. У даному 

контексті стосунки – це причинно-наслідкові зв'язки між семантичними 

категоріями. Для цієї сфери когнітивістики, пов'язаної з системами підтримки 

ухвалення рішень, мета когнітивного моделювання полягає в генерації і 

перевірці гіпотез про функціональну структуру спостережуваної ситуації до 

отримання функціональної структури, здатної пояснити поведінку 

спостережуваної ситуації.  

У когнітивній моделі згідно з класичною рамкою системного підходу 

розрізняють два типи причинно-наслідкових зв'язків – позитивні і негативні. За 

умови позитивного зв'язку збільшення значення чинника-причини зумовлює 

збільшення значення чинника-наслідка, а за негативного зв'язку збільшення 

значення чинника-причини призводить до зменшення значення чинника-

наслідка. Когнітивна модель містить когнітивну карту як обов'язковий елемент 

разом із можливими іншими параметрами. Щоправда, у багатьох публікаціях, 

які розвивають когнітивний підхід до керування складними системами, 

когнітивну карту часто ототожнюють з когнітивною моделлю. Однак раніше 

було показано, що в психологічних дослідженнях поняття «когнітивна модель» 

пов'язується з ментальною моделлю суб'єкта, породженою під впливом його 

пізнавальних можливостей. А в межах формування когнітивного підходу в 

науці управління термін «когнітивна карта» розуміється в широкому сенсі, 

тобто не пов'язується з поданнями в контексті просторової орієнтації, як це 



28 

 

прийнято в психологічних дослідженнях. Тому на всіх напрямках наукових 

досліджень слід розрізняти поняття когнітивної карти і когнітивної моделі.  

У фахівців з інформаційних технологій термін «когнітивний» викликає 

однозначну асоціацію з методологією аналізу й ухвалення рішень у мало 

визначених ситуаціях. Однак когнітивістика досліджує більше коло питань, і 

тому навіть у сфері інформаційних технологій цей термін вживається в більш 

глобальному контексті. 

Під когнітивною наукою зазвичай розуміють вивчення всіх процесів 

пізнання й ухвалення рішень і всіх психічних функцій, які беруть участь у їх 

забезпеченні: мислення, уваги, пам'яті, мови як засобу спілкування, а також 

емоцій і моторики і, власне, самого «носія», «мозкового субстрату» цих 

психічних процесів. Розгляд наукових шкіл, що стояли у витоків когнітивної 

науки, важливий як для дослідження її становлення, так і для її подальшого 

розвитку. Це викликано специфікою складної проблематики, якою займається 

когнітивна науки, і специфікою її методів дослідження. Це пов’язано з тим, що 

дослідники постійно вступають на незвідані території, просуваються ними «без 

карт, часто не маючи чіткого образу кінцевої мети, інтуїтивно, на дотик. У 

таких умовах особливу роль починають відігравати досвід, наукові школи, 

передача навичок руху в когнітивних просторах від покоління до покоління» 

[254]. У 2015 році з метою оптимізації наукового пошуку у сфері 

когнітивістики в межах Асоціації когнітивних досліджень (МАКД) відкрито 

серію міждисциплінарних шкіл для молодих науковців «Горизонти когнітивної 

науки». Вступом в них стала серія лекцій учених з різних дисциплін 

когнітивного синтезу, прочитаних на Шостій міжнародній конференції з 

когнітивної науки. Школа була створена з метою визначення статусу 

когнітивної науки, створення єдиного концептуального базису для наукового 

пошуку.  

Пошуки єдиного концептуального базису ускладнені тим, що напрями 

наукового пошуку в когнітивістики досить різноманітні. Одним із важливих 

напрямів є когнітивна лінгвістика, яка надзвичайно просунулася в результаті 
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міждисциплінарних когнітивних досліджень. Так, багато важливих питань у 

сфері дослідження зв'язки мозку і мови, які також важливі для розуміння 

функціонування когнітивної сфери людини, поступово вирішуються завдяки 

відкриттям у галузі нейронаук. Однак, навіть якщо дійсно буде доведено, що 

порушення читання (дислексія) пов'язані з хромосомними аномаліями певного 

локуса, то з цього абсолютно не випливатиме, що є ген читання і письма. Тому 

дуже багато питань ще зовсім не вирішені, як вважає професор, нейролінгвіст 

Т. Чернігівська. Дозволимо собі навести велику цитату, яка дає уявлення про 

те, як широко окреслює когнітивну проблематику ця дослідниця: «Як можна в 

нейролінгвістичних дослідженнях виключати пам'ять і її різновиди? Контекст? 

Знання про світ в цілому і мовну картину світу зокрема? А як бути з тим, що 

самі фахівці з мозку знають, природно, краще за всіх інших – з 

поліфункціональністю мозку, з можливістю досягати мети різними способами, 

часто кількома одразу? Не можна не зважати на можливості переналаштування 

мозку, компенсаторні механізми» [349]. Рівень складності організації 

функціонування мозку, як уже зазначалося, перевищує можливість це уявити: 

цілком тривіальна ситуація, за якої ми приймаємо за прості дуже складну 

відповідь або шлях. Лінгвісти (принаймні, їх частина) подекуди наївно 

вважають, що факти, так би мовити, справжня правда, знаходяться саме в руках 

нейрофізіологів. Когнітивна лінгвістика як одна зі складових когнітивної науки 

повинна ретельно визначити свій коректний план досліджень, хоча в цьому і 

полягає складність – необхідність неупередженої наукової рефлексії. Наукової 

рефлексії, як розуміння, що, можливо, існуючі підручники і теорії лінгвістики 

підлягають перегляду. А нейронаука, зі свого боку, повинна намагатися 

показати свої можливості, свою прогностичну силу. Очевидно, що актуальною 

є необхідність спільного трактування вже отриманих даних. Для подальших 

успішних досліджень така спільна діяльність украй потрібна. Проте для її 

здійснення необхідна єдина мова, а це досить поширена проблема всіх, хто 

працює в міждисциплінарних галузях. Складно зрозуміти один одного через те, 

що не лише одні й ті самі терміни можуть означати різні речі, але й самі 
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картини світу в різних науках можуть значною мірою відрізнятися, мати інші 

пресупозиції, інші ментальні карти. Тому очевидно потрібна взаємна просвіта 

[350]. Обґрунтування потреби в спільній мові, яку випробовують когнітивісти, 

докладніше, разом з аналізом причин і тенденціями розроблення цієї мови, буде 

розглянуто далі, в контексті дослідження проблеми міждисциплінарності й 

трансдисциплінарності когнітивістики. 

Крім того, слід прояснити деяку невизначеність як у самому позначенні 

когнітивної науки, або когнітивістики, так і в режимі її становлення: наприклад, 

відбулася когнітивна революція або когнітивний поворот. Згідно з однієї 

позицією, етап становлення розпочався три десятиліття тому у сфері 

гуманітарних наук, коли у фокусі інтересу опинилися когнітивні структури й 

механізми операції цими структурами. Згодом цей процес дістав назву 

когнітивної революції (cognitive revolution), когнітивного повороту (cognitіve 

turn), що зумовив виникнення когнітивної науки (когнітології, когітології), яка 

досліджує як процеси сприйняття, категоризації, класифікації і осмислення 

світу, так і системи репрезентації і зберігання знань. Ядром цього напряму є 

когнітивна лінгвістика, у центрі уваги якої – «мова як загальний когнітивний 

механізм» і когніція «в її мовному відображенні» [215]. Kогнітивна революція 

стосується дослідження станів розуму / мозку і того, як вони обумовлюють 

поведінку людини, особливо когнітивних станів: станів знання, розуміння, 

інтерпретацій, вірувань тощо.  

Також потребує розгляду когнітивізм як напрям у науці, об'єктом 

вивчення якого є людський розум, мислення і ті ментальні процеси і стани, які з 

ними пов'язані. Це наука про знання і пізнання, про сприйняття світу в процесі 

діяльності. Згідно з когнітивізмом людина повинна вивчатися як система 

переробки інформації, а поведінка людини – описуватися і пояснюватися в 

термінах її внутрішніх станів. Ці стани фізично проявлені, спостережувані й 

інтерпретуються як отримання, переробка, зберігання, а потім і мобілізація 

інформації для раціонального вирішення завдань. Оскільки розв’язання цих 

завдань безпосередньо пов'язане з використанням мови, цілком природно, що 
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мова є центром уваги когнітивістів [215]. Так, наприклад, український філософ і 

методолог науки В. Чуйко вважає, що когнітивний підхід, який зіставляє 

структуру процесу мислення з процесами практичної діяльності людини, 

мовленнєвими практиками, ототожнює процес думки з процесами практичної 

діяльності. Саме тому когнітивний підхід може обмежувати себе 

дослідженнями процесу застосування певного методу. Отже, В. Чуйко певною 

мірою обмежує когнітивізм когнітивною психологією, яка, дійсно, є однією з 

родоначальниць когнітивістики, як буде показано далі, але не тотожна їй [358, 

с. 21–25]. 

Таке розуміння когнітивного підходу досить поширене, але викликає 

деякі заперечення. Інший напрям, до витоків якого, швидше, можна віднести 

теорію штучного інтелекту, дещо інакше трактує когнітивізм. Згідно з цим 

підходом когнітивізмом називають:  

• програму досліджень людського «розумового механізму»; 

• вивчення процесів переробки інформації, що надходить до людини 

різними каналами; 

• побудова ментальних моделей світу; 

• облаштування систем, що забезпечують різноманітні когнітивні акти; 

• розуміння й формування людиною і комп'ютерною програмою думок, 

викладених природною мовою;  

• створення моделі комп'ютерної програми, здатної розуміти і 

продукувати текст; 

• широкий спектр психічних процесів, які обслуговують розумові акти 

[215]. 

До принципів когнітивістики з позиції когнітивної психології можна 

віднести: 

 репрезентацію знань як центральне поняття; 

 моделювання як пізнавальний механізм; 

  використання метафор (у тому числі комп'ютерні метафори для 

моделювання людського мозку);  
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 дослідження об'єктів/явищ з погляду їх структури (як когнітивні 

структури зазвичай визначають репрезентації, фрейми, скрипти, сценарії); 

 дослідження взаємодії людини з реальністю з погляду екологічної 

адекватності; 

 розуміння «людського чинника» як пізнавальної і такої, що активно 

адаптується до середовища, відкритої системи; 

 розуміння істинності знання як його адаптивної (евристичної) 

корисності; 

 залучення даних з різних конкретно-наукових сфер знання – 

ігнорування міждисциплінарних бар'єрів; 

 провідна методологія – інформаційний підхід [24]. 

Однак у чому полягає все-таки суть когнітивістики? Це наука про 

пізнавальні здібності і вищі психічні функції людини або наука про те, як 

суб'єкт нашого біологічного виду здатний описувати навколишній світ і себе 

самого? І наскільки вільні один від одного суб'єкт і об'єкт опису? Відповідь на 

пряме запитання: «Про що ця наука?» – був би: «Про те, як ми думаємо» або 

«Про те, як ми описуємо світ» [350]. Тому так важлива проблема опису, 

проблема термінологічної невизначеності, яка властива складному середовищу 

когнітивних досліджень на стадії становлення.  

Отже, було показано, що існує значна кількість визначень, зокрема, 

когнітивної науки. Когнітивні моделі і методологічні підходи широко 

поширилися, стали незамінними професійними інструментами в різних 

областях, причому не лише на дослідницькому, але і на практичному рівні. 

Склалися вже цілі наукові напрями, підкріплені створенням своїх шкіл зі своїм 

виробленим розумінням когнітивного підходу, цілей і завдань когнітивістики. 

Росте кількість публікацій по самих різних предметних сферах і прикладних 

аспектах когнітивістики. Проте, ключові поняття, широко використовувані у 

рамках когнітивного підходу і його різних шкіл, в цих публікаціях нерідко або 

зовсім не визначаються, або виникає неоднозначність розуміння. Проведено 

аналіз складної множини різних термінів та визначень, які використовуються в 
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описі сучасних когнітивних досліджень Розгалуженість когнітивних 

досліджень, зростаюча кількість когнітивних технологій та когнітивних 

практик, їх прагматична орієнтація вимагають певного визначення. Тому в 

роботі показано, що для подальших розробок перспективним є термін 

«когнітивістика», який може охопити не лише науковий і філософський, але і 

прагматичний зміст. Він підкреслює наявність не тільки когнітивної науки як 

складного міждисциплінарного комплексу дисциплін (нейронаук, когнітивної 

психології, теорії штучного інтелекту, філософії пізнання та ін.), а й 

когнітивних технологій і практик. Запропоноване термінологічне визначення 

показує наявність когнітивного знання, отриманого не тільки в результаті 

досліджень когнітивної науки. Тим самим він відображає не тільки семантичну, 

а й концептуальну подібність термінам «гуманітаристика» та «синергетика». 

Всі вони позначають широке коло відповідних знань, підходів, методів, практик 

і технологій. І ми бачимо, що методологічна та термінологічна роз'єднаність у 

когнітивістики призводять до того, що ці питання не можуть бути вирішені без 

філософської рефлексії її засад. 

 

 

1.2. Філософські витоки становлення когнітивістики 

 

У найбільш загальному розумінні когнітивістика досліджує людське 

мислення, і це ріднить її з філософією. Один із найяскравіших представників 

київської філософської школи П. Копнін показує, що філософія відрізняється 

від інших наук передусім тим, що предметом своїм вона робить мислення. 

Звичайно, пише він, при такому розумінні існує небезпека звуження предмета 

філософії тільки до мислення, а її самої до логіки, а весь об'єктивний світ з його 

законами віддати на вивчення конкретним наукам, Проте тоді для філософії 

відкривається новий шлях, в якому можна визначити її місце в розвитку знання, 

відмінний від інших наук [173, с. 288]. І це розуміння співвідношення філософії 

і науки в такій складній сфері, як мислення, дає П. Копніну можливість 
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фактично описати когнітивну науку. «Насправді, чи можна зробити мислення 

як суб'єктивну діяльність предметом особливої науки? Звичайно, можна, але 

тільки ця наука буде не філософією, а, як показує досвід розвитку знання після 

Гегеля, або психологією, що досліджує разом з мисленням волю, емоції, 

фантазію й інші форми психічної діяльності людини, або формальною логікою, 

що вивчає мислення як мову, або ще якоюсь наукою, яка може в мисленні 

виокремити свій, приватний предмет дослідження»[173, 291]. Такою наукою 

стала когнітивна наука, а таким «приватним предметом» дослідження, якщо так 

можна сказати, стало пізнання. І не просто пізнання, а як воно пов'язане зі 

свідомістю, з мозком, з мовою. 

Отже, когнітивні науки є складним міждисциплінарним синтезом наук, 

об'єднаних проблематикою свідомість – мозок – мова. Вони здійснюють 

практику рефлексії другого порядку, ставлячи питання про пізнання пізнання 

[350, с. 101]. І в цьому сенсі когнітивістика як наука про пізнання своїми 

філософським витоками сягає сократівського заклику «Пізнай самого себе» та 

філософської спадщини Платона і Арістотеля. Повністю охопити ці витоки в 

межах цього дослідження дуже складно, тим більше що їх вплив часто 

здійснювався в межах картини світу, яка включає в себе не тільки когнітивну 

науку, а й когнітивні практики. Проте зробимо спробу проаналізувати деякі 

філософські підходи до розгляду пізнання і їх вплив на становлення 

когнітивістики.  

У філософії пізнання досить логічним є поділ на два основні філософські 

напрями. Представники першого напряму вважають, що пізнання здійснюється 

опосередковано: людина активна, висуває гіпотези, ставить питання світу, 

експериментує й отримує відповіді. При цьому отримувана інформація про 

реальність неповна, її необхідно доповнювати й перевіряти, психіка «багатша» 

за навколишній світ, і не все знання усвідомлюється. Представники другого 

напряму проголошують, що основою є не опосередковане, а безпосереднє 

сприйняття: людина пасивна, відбиває тільки те, що їй надає світ, отримує всю 

повноту інформації, психіка «бідніша» за навколишній світ, усе знання 
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усвідомлюється. Отже, витоки першого напряму сходять до І. Канта, який 

стверджував, що сприйняття, усупереч твердженням емпіриків і асоціаністів, є 

результатом активної роботи розуму з організації елементів досвіду в єдину 

структуру. А витоками другого напряму можна вважати, відповідно, емпіризм 

Дж. Локка і Дж. С. Мілля та психологію свідомості [158, с. 8]. 

Це два абсолютно різні погляди на ступінь включеності людини як 

когнітивного агента. Звичайно, наведений поділ досить умовний і ще більше 

умовний він серед послідовників цих напрямів. Наприклад, у психології тільки 

в першому наближенні можна вважати, що позиція необіхевіористів, 

когнітивних психологів, представників діяльнісного підходу (А. Леонтьєв, 

С. Рубінштейн) ближча до першого напряму. Відповідно, частково 

гештальтпсихологи і екологічні психологи є ближчими до другого напряму.  

За яким же принципом здійснювати систематизацію філософських 

інтенцій вирішення проблеми людського пізнання? Я вважаю, що філософія – 

це, швидше, мистецтво не правильних відповідей, а правильних запитань. І 

хоча ми не можемо поки що відповісти на запитання «Навіщо людина пізнає?», 

проте ось запитання, відповіді на які є певними видами знань:  

 «Що пізнає людина?» – знання про світ; 

 «Хто пізнає?» – знання системі людини, що пізнає; 

 «Як пізнає?» – знання про процеси пізнання (теорія пізнання) [296, 

с. 6]. 

У традиційній теорії пізнання вслід за німецькою класичною філософією 

прийнято розрізняти два рівні пізнання – чуттєве пізнання (споглядання у 

вигляді відчуттів, сприйняття, уявлень) і раціональне пізнання (мислення у 

вигляді понять, суджень, висновків). Обидва ці рівні пізнання є предметом 

дослідження когнітивістики, про що йтиметься далі. Отже, з обох боків 

«захоплюються» когнітивні процеси, які важливі для діяльності людини у світі. 

Ці два рівні пізнання віддзеркалюють когнітивні процеси, важливі для 

діяльності людини у світі. 
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У когнітивістиці виявлена тріада сприйняття – мислення – дія як модель 

пізнання світу, тому філософська теорія пізнання разом з досягненнями 

природничо-наукової думки ХХ століття є її наріжним каменем. Важливим 

поворотним моментом стало виникнення й поширення теорії критичного 

раціоналізму К. Поппера та його послідовників, у якій наголошується активна 

пізнавальна роль людини. Досягнення, прагнення охарактеризувати основні 

пізнавальні процеси, які пояснюють суть розуму, – ось основні двигуни 

філософської думки у сфері когнітивної проблематики.  

Так, Ч. Спірмен розробив тріаду ноогенетичних принципів. Перший 

принцип – просте твердження, що організми здатні розуміти навколишній світ. 

Другий принцип – «засвоєння стосунків» – твердження про виникнення зв'язку 

між відтвореними у свідомості, як мінімум, двома предметами. Третій принцип 

– «засвоєння корелятів» – за наявності певного предмета й відносин у 

свідомості відразу виникає якийсь інший предмет. Відомий американський 

психолог і філософ Дж. Брунер згоден з висновком Ч. Спірмена щодо виходу 

людини поза межі безпосередньо отримуваної інформацію. Саме цей вихід із 

когнітивної «зони комфорту» є точкою філософської напруженості – імовірно, 

цей момент виходу поза межі безпосереднього досвіду і є моментом, коли 

людина мислить [52, с. 211–212].  

Звернувшись до питання «Хто пізнає?», ми переходимо до теорії 

свідомості, до дослідження ментального і когнітивного, їх співвідношення. 

Можна сказати, що вся наша психічна діяльність, врешті-решт, спрямована на 

пізнання – Бога, себе, навколишнього світу й інших людей. Хоча, якщо 

використати в загальноприйнятому розумінні термін «пізнання», є істотні 

заперечення проти зведення «ментального» до «когнітивного». Знання і 

пізнання становлять лише частину (хоча й істотну) тієї специфічної реальності, 

яка в різних філософських і наукових текстах позначається словами і 

словосполученнями «дух», «суб'єктивність», «внутрішній світ», «ідеальне», 

«психіка» та ін. «Некогнітивний “залишок”» – це ті ментальні феномени, які 

або взагалі за природою своїй не призначені для репрезентуючої функції, тобто 
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не є ідеальними моделями існуючих або уявних об'єктів, або не зводяться до 

вказаної функції. У першому випадку йдеться про так звані афективно-

конативні феномени психіки – переживання, спонукання, прагнення, вольові 

зусилля тощо; у другому – про більш складні духовні утворення: інтереси, цілі, 

плани, ціннісні орієнтації й інші реалії, що входять в предметну сферу багатьох 

філософських і наукових дисциплін (філософії свідомості, аксіології, етики, 

соціальної психології, соціології, лінгвістики та ін.). Зрозуміло, без усіх цих 

психічних феноменів неможлива пізнавальна (як і будь-яка інша) діяльність, 

проте це не означає, ніби самі вони як такі належать до корпусу знання» [206, с. 

165–201].  

Подібна ідея про складові духовної реальності, що не зводяться один до 

одного, в різній формі неодноразово висловлювалася у філософії й психології (з 

часів Арістотеля), хоча й не була чітко виражена у вигляді послідовної 

концепції, за прикладом, наприклад, картезіанською. Проте останнім часом 

окреслилася тенденція до подібного в редукціоністському дусі використання 

когнітивних категорій і схем як універсальних (і адекватних своєму предмету) 

інструментів опису та пояснення «духовного життя» – в усіх його незліченних 

проявах, включаючи некогнітивні феномени. У цьому разі має місце своєрідна 

методологічна установка, «презумпція когнітивності» усього, що належить 

духу. Відповідно до цієї установки будь-яка духовна активність суб'єкта 

визначається як «пізнання». А в результаті цієї активності відбувається 

реалізація, «опредметнення» знань за допомогою зовнішньо-предметних дій і їх 

результатів, що об'єктивувалися. Однак у такому разі весь широкий спектр 

каузальних взаємодій між людським духом і зовнішнім світом звужується до 

одного тільки пізнавального відношення. І для його опису використовується 

словник епістемології: образ, поняття, мислення, емпірія, теорія, істина і т. ін. 

«Такий підхід уявляється його носіям абсолютно «природним» і само собою 

зрозумілим; він утворює загальну концептуальну схему, універсальну 

парадигму, у межах якої вербалізується й обговорюється чи не вся 

проблематика наук про дух» [206, с. 165–201]. Редукціоністські тенденції 
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неодноразово виникали в руслі класичної філософії. Дуалістичне розмежування 

Декарта на res cogitans і res extensa (речі мислячі і речі протяжні) відособило 

світ матеріальний від світу духовного, встановило між ними певні стосунки. І 

саме характер цих стосунків міг вважатися передвстановленою гармонією (Г. 

Лейбніц), а міг розумітися редукціоністські, зведенням усього до матеріального 

(Т. Гоббс). Матеріалістичні концепції стимулювали розвиток емпіричних 

досліджень, що надалі зумовило відокремлення психології від філософії і її 

становлення як науки.  

Розгляд процесу пізнання «як» в описаній тріаді «що – хто – як» 

зумовлює необхідність розгляду інших феноменів, які належать до 

філософської проблематики, – свідомості й знання. Феномен свідомості, як і 

раніше, порушує безліч запитань у сучасних мислителів, навіть якщо вони 

позиціонують себе не як філософів, а психологів або психотерапевтів, таких, як 

П. Ф. Дзюбан [377], Е. Едінгер [380], Р. Д. Лейнг [188]. Багато аспектів 

феномену свідомості піддається осмисленню з сучасної точки зору, з 

урахуванням попередніх філософських і наукових теорій, від буддизму до 

голографічної теорії Д. Бома. Перспективи когнітивістики фактично повністю 

охоплюють цю сферу феномену свідомості, про що йтиметься у відповідному 

розділі.  

Не лише пізнання й свідомість становлять предмет уваги когнітивістики. 

Загальною ознакою когнітивних течій є наголошення ролі знань як провідного 

чинника, що визначає дії людини. Витоки цього підходу слід шукати на межі 

Відродження і Нового часу під егідою гасла Ф. Бекона «знання – сила». 

Телеологічна теза Арістотеля про досконалість природи стояла на прикрій 

заваді в успішному освоєнні навколишньої дійсності. Сьогодні ми можемо на 

підставі сумного історичного досвіду критикувати подібне занадто активне 

ставлення до природи, але слід зазначити, що така позиція значною мірою 

визначила досягнення науки, зокрема когнітивної.  

Ми говоримо про філософські витоки когнітивістики, хоча значну 

частину в них становить науково-психологічне знання. Після відособлення 
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психології від філософії це стало ще більш очевидним. Однак і власне 

філософські питання розглядалися й розглядаються в когнітивістиці, 

становлення якої відбувається. У межах нашого дослідження робити детальний 

нарис з історії філософії, а точніше, з історії психології, уявляється 

недоцільним, тому можна погодитися з Б. Величковським у тому, що краще 

обмежитися порівняльною історією кількох ідей, важливих для когнітивістики. 

Адже те, що можна було б назвати «доісторичним періодом», передуванням не 

лише когнітивній науці, а й психології, насправді було часом виникнення і 

занепаду цілих напрямів – психології здібностей, моральної психофізики, 

френології, філософських і напівфілософських концепцій психіки [65, с. 40].  

В аналізі філософських засад це зміщення акцентів у сферу психології 

зумовлене тим, що з XX ст. пізнання починає вивчатися не лише у філософії, а 

й засобами конкретних наук – психології, фізіології, медицини, кібернетики, 

лінгвістики. Як пише у своєму дослідженні «Когнітивні технології в дзеркалі 

філософської рефлексії» І. В. Черникова, така трансформація відбувалася 

поступово, наприклад, пізнання у психології стає предметом вивчення до 

середини минулого, ХХ століття. Панування методології біхевіоризму до 

середини XX століття практично повністю виключило когнітивну 

проблематику: у біхевіоральній моделі «стимул – реакція» сама ментальна 

обробка стимулів не розглядалася. Однак спрощення пізнавальної моделі – 

«чорного ящика» біхевіоризму – протрималося досить недовго, і незабаром 

експериментальні дослідження пізнавальних процесів людини опинилися в 

центрі уваги. Модель дослідження поведінки змінилася, вона стала описуватися 

формулою «стимул – інтелект – реакція», у якій акцент змістився на чинники 

когнітивного характеру. На основі експериментальних досліджень когнітивна 

психологія досліджувала пізнавальний арсенал людини: сприйняття, уявлення, 

пам'ять, мислення. Проте когнітивна психологія вивчала пізнання в іншому 

ракурсі, ніж філософія. «Відмінність полягала не лише в експериментальних 

методах дослідження, а й у трактуванні суб'єкта пізнання. Той, хто пізнає, – це 

людина, яка має не лише пізнавальну здатність, не лише гносеологічний 
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суб'єкт, але людина з еволюційно обумовленими здібностями сприйняття, 

почуттів, емоцій, мови, мислення» [354, с. 104]. 

Крім того, певні кризи філософських засад психології як науки істотно 

вплинули на швидкість і характер становлення когнітивістики. Покажемо, які 

вони були і в чому полягала їхня ключова роль для нашого предмета 

дослідження. Перша криза наукової психології, перший поворот, який частково 

змінив хід подальшого розвитку психологічної науки, був пов’язаний з 

роботами Ф. Брентано. До нього в психології панував структуралізм, у дусі 

якого феномени свідомості описуються як більш-менш складні, але структури 

елементів. У своїй роботі «Психологія з емпіричного погляду» Брентано 

звернувся до абсолютно іншої філософської традиції – вчення Арістотеля в 

його схоластичній інтерпретації, даній Хомою Аквінським. У цій інтерпретації 

прогресивним для подальшого розвитку психології, філософії (і потім 

когнітивістики) є визначальний принцип функціонування всього психічного – 

iniensiones animi – духовні сили людини. Саме вони спрямовані на діяльне 

втілення й подолання труднощів, що виникають при цьому. І в цій моделі 

феномени свідомості мають вигляд не асоціацій відчуттів, а є інтенціонально 

спрямованими на предмети психічними актами, або діями. Така постановка 

питання була першим симптомом появи функціоналізму в психології, тобто 

переходу до розгляду можливих функцій свідомості, таких, як регуляція 

активності, задоволення потреб і, зрештою, біологічна адаптація в широкому 

розумінні слова [65, с. 46].  

Засадами еволюційної епістемології, яка входить в структуру 

когнітивістики, можна назвати не лише функціоналізм, а й співзвучну йому 

теорію еволюції Ч. Дарвіна, згідно з якою позитивні і негативні емоції 

трактуються як вияв тих, що мають пристосовне значення поведінкових 

тенденцій наближення або, відповідно, уникнення. Під впливом загального 

еволюційного трактування емоцій у тварин і людини з функціоналістських 

позицій стали розглядатися й пізнавальні процеси в людини [65, с. 47]. 

Важливим досягненням цього напряму стало те, що при цьому відбувалося 
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уточнення й обмеження функцій свідомості, яка поступово перестала 

сприйматися як синонім психіки.  

У цьому самому напрямі здійснювалися дослідження відомого 

російського фізіолога І. М. Сєченова, який довів у простих експериментах на 

мозку жаби існування механізму центрального фізіологічного гальмування. Це 

означає, що феномени свідомості виникають тоді, коли кора мозку починає 

контролювати за допомогою гальмування автоматичне розгортання 

рефлекторних процесів. Концепція добре вписується в сучасні дворівневі 

моделі взаємовідносин свідомих («контрольованих») і автоматичних процесів, 

які ми ще будемо розглядати більш докладно. Крім того, І.М. Сєченов одним із 

перших звернув увагу на значення поєднання еволюційного й онтогенетичного 

аналізу феноменів психіки, наголосивши, що психологія передусім повинна 

відповісти на питання про походження різноманітних «психічних діяльностей» 

[65, с. 47]. Вони були як психологічні автоматизми, що розгортаються цілком 

або частково поза свідомістю, описані Т. Рібо, Э. Клапаредом і П. Жані 

(«французьска школа»). Я вважаю, що концепція габітуса французького 

соціолога П. Бурдьє, яка саме наголошує автоматизм габітуса, його 

неоусвідомлюваність, «укоріненість» у тілі й поведінці, має ці самі витоки. Для 

подальшого розвитку когнітивістики ці результати мають дуже важливе 

значення. Вони потім отримали своє підтвердження в ході експериментальних 

досліджень нейробіологів і нині успішно пояснюють багато моментів у 

поведінці людей в різних соціогуманітарних сферах. Наприклад, як буде 

показано далі, ці ефекти виявляються в сучасній поведінковій економіці.  

 В становленні когнітивістики було декілька «поворотів», переламних 

змін різних підходів. Так, принципово новий підхід, від складного до простого, 

певною мірою науковий «переворот», був здійснений гештальтистами. 

Гештальтпсихологія виникла (як і біхевіоризм) як наука про поведінку і фізичні 

гештальти – образи уявлень, сприйняття, уваги і мислення. Американський 

біхевіоризм і німецька («берлінська») школа гештальтпсихології незалежно 

один від одного, але практично одночасно зробили спробу побудови психології 
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як природничо-наукової дисципліни. Також важливим, передусім історико-

культурним чинником стала популяризація в США ідей творця психоаналізу З. 

Фрейда і його послідовників [158, с. 8–9]. Вплив психоаналізу на сучасні 

теоретичні моделі пам'яті і уваги був значним. Особливо на так званий 

енергетичний підхід, що розглядає увагу як недиференційований «пул 

ментальних ресурсів». Крім того, у своєму «Проекті наукової психології» 

Фрейд передбачив сучасне значення нейромережевих і нейрогуморальних 

досліджень [65, с. 53]. 

Гештальтпсихологи скористалися поняттям поля (що пояснюється 

надзвичайним піднесенням і впливом фізики). І це спричинило відмову від 

термінології менталістської психології, а також дозволило висунути програму 

вивчення апріорних якостей цілісних форм – Gestaltqualitaeten, описаних 

раніше у фізиці Е. Махом, а у філософії – учнем Брентано Х. фон Еренфельсом. 

Слід зазначити, що цілісним гештальтом є будь-яке наше сприйняття, оскільки 

сприймана картина неминуче організовується нами на фігуру і фон. Поділ 

феноменального (сприйманого) поля на фігуру і фон – об'єктивний процес, 

детермінований законами перцептивної організації [158, с. 18]. Подібні закони 

нині досить успішно використовуються у прикладних аспектах, наприклад, у 

тому самому сучасному маркетингу, у рекламній справі. Вони саме і становлять 

основу так званого когнітивного маркетингу (або нейромаркетингу). Однак 

гештальтисти породили не лише безліч прикладних когнітивних технологій 

(наприклад, популярні в сучасному консалтингу технології організаційного 

розвитку або гештальт-терапію, яку, звичайно, не слід ототожнювати з 

гештальтпсихологією, але в широкому розумінні є близькою до її ідеології).  

Та все ж одним із найбільш важливих для когнітивістики досягнень 

гештальтпсихології став поділ на фігуру і фон, який є не лише універсальним 

для нашого сприйняття – музика, живопис і т. п., а й далеко виходить за межі 

перцепції, сприйняття. В емоційній сфері йому відповідають, наприклад, 

поняття «почуття» і «настрій». Можливо, саме «фон» відповідає за 

«передустановки» свідомості. І сьогодні це розрізнення залишається однією з 
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найважливіших проблем психології, лінгвістики і когнітивної науки в цілому 

[65, с. 55]. 

Новизна дослідницької програми гештальтпсихологів полягала і в тому, 

що вони закликали рухатися шляхом індукції, «від складного до простого», а не 

«від простого до складного». Гештальт часто пояснюється за допомогою 

метафори мелодії, яка вгадується з якоїсь мінімальної кількості нот, будучи 

чимось відчутно цілісним. Так і мислення в гештальтпсихології подібно до 

мелодії має початкові, проміжні і фінальні фази. Основу фінальної фази 

становить інсайт (англійський переклад німецького терміна Einsicht) – цілісне 

«переструктурування» проблемної ситуації, після якого рішення стає 

очевидним. Це поняття стало надзвичайно поширеним, воно так само детально 

розглядатиметься в цьому дослідженні. Рішення завдань за типом інсайта у 

тварин було виявлене Келером у його дослідженнях інтелекту людиноподібних 

мавп, а творчий характер мислення людини був особливо переконливо 

продемонстрований на матеріалі рішення завдань К. Дункером [65, с. 58].  

Для когнітивістики виявилися плідними багаторічні наукові й особисті 

контакти гештальтпсихологів з провідними американськими психологами (Дж. 

Дж. Гіббсон, Е. Толмен та ін.), а також з представниками Московської школи 

культурно-історичної психології (Л. Виготський, А. Лурія). Слід зазначити, що 

роботи Гіббсона значною мірою вплинули на подальше становлення 

когнітивістики, хоча в момент написання вони не були в основному ключі 

дослідницького поля. А на самого Гіббсона як основоположника екологічної 

психології, у свою чергу, вплинули праці гештальтпсихологів, зокрема К. 

Коффки. У роботі Гіббсона з проблем перцепції викладена саме фонова теорія 

сприйняття простору. Він припустив, що градієнт структури фону є головною 

ознакою глибини і відповідає градієнтам збудження сітківки. Потім він висунув 

концепцію екологічної оптики, яка істотно змінила уявлення про те, що людина 

не пізнає фізичний світ навколо себе безпосередньо. Згідно з Дж. Дж. 

Гіббсоном, у видимому світі досить інформації для формування зорового 

образу. Він ввів поняття перцептивного інваріанта – властивість подразника, 
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що залишається незмінним при змінах, які відбуваються зі спостерігачем і 

середовищем. Інваріанти бувають динамічними і структурними. Інше 

найважливіше поняття, введене Гіббсоном, – ефорданс, призначення, надання. 

Воно описує відносини організму і середовища. Ефорданси можуть 

сприйматися безпосередньо, без аналізу, залучення спогадів та ін. Вони 

становлять собою певні схильності середовища відносно організму, 

детермінують його поведінку і визначаються лише фізичними властивостями 

об'єкта [381]. Після робіт Гіббсона стало зрозуміло, що зовнішній, пізнаваний 

світ слід описувати психологічною мовою, адекватно завданням психологічної 

науки. Середовище, що актуально, безпосередньо впливає на людину, є 

системою, яка має власну структуру. Позитивним результатом його теорії стало 

те, що всюди в лабораторіях дослідники стали створювати не штучні, а 

екологічно валідні стимули. Концепція Гіббсона, яка, на перший погляд, 

суперечить позиції основоположників когнітивної психології, послужила їй 

гарну службу [158, с. 9]. 

Багато гештальтпсихологів були прибічниками крайньої форми фізичного 

редукціонізму – теорії ідентичності психіки і мозку. Чинники, що визначають 

динаміку гештальтів, були переведені ними зі сфери психічних феноменів – 

«феноменального» – у сферу фізико-хімічних процесів, що розгортаються в 

корі головного мозку. Можна назвати деякі редукціоністські тенденції в цьому 

напрямі гештальтпсихології, але в сучасних когнітивних дослідженнях цей 

аспект також розробляється. Важливий філософський план уявлень 

гештальтпсихології – потрійний ізоморфізм – структурна ідентичність 

фізичних, фізіологічних і психічних процесів. А в перспективі у 

гештальтпсихологів була ідея звести феноменальні явища до станів мозку. 

Якщо немає психологічних законів, які не були б одночасно законами процесів 

у нервовій системі, то досить повний опис станів живого людського мозку має 

дозволити до останньої деталі відновити суб'єктивні переживання. Закони 

внутрішньої психофізики (тобто закони відносин фізіологічних і психічних 

процесів) мислилися при цьому за типом законів, що описують величезний клас 
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фізичних процесів – від формування кристалів у перенасиченому розчині до 

утворення галактик [65, с. 57]. Схожі інтенції можна спостерігати на сучасному 

етапі розвитку когнітивної науки, про що йтиметься далі. Подібна тенденція до 

синтезу, до пошуку об’єднувальних спільних законів характерна й для 

людського мислення. Цей самий процес має місце і в когнітивістиці, яка, у 

свою чергу, намагається встановити найбільш загальні взаємозв'язки у своєму 

складному міждисциплінарному просторі досліджень. 

Когнітивістика розвивалася згідно з актуальними вимогами сучасного їй 

суспільства, виконуючи певні «соціальні замовлення». Одно з них – 

адаптивність до соціуму, ефективність існування й діяльності. У Північній 

Америці практичне значення свідомості для успішної адаптації до середовища 

наголошувалося у філософії прагматизму, передусім у працях Ч. Пірса і В. 

Джеймса. Пірс став засновником семіотики – загальної науки про знаки і їх 

функції, яку століттям раніше намагався створити Кондильяк [104]. В. Джеймс 

також досліджував проблему мислення, описавши три типи мислення, їх 

завдання і критерії застосовності. Очевидно, що в традиції прагматизму 

основним критерієм ефективності застосовності того чи іншого типу мислення 

буде користь. Особисто мені з цим важко сперечатися внаслідок певної 

схильності до прагматизму і домінування здорового глузду в моєму власному 

мисленні над мисленням науковим і філософським критицизмом, як ці типи 

мислення визначає В. Джеймс.  

Американська функціоналістська психологія (Дж. Энджел, Дж. Дьюї, Е.Л. 

Торндайк, Р. Вудвортс та ін.) намагалася поєднувати аналіз свідомості з 

вивченням поведінки, проіснувавши як особлива школа приблизно до кінця 30-

х років минулого століття. Слід наголосити вплив роботи Р. Вудвортса, 

«Експериментальна психологія» якого дозволила зберегти підсумки раннього 

періоду вивчення пізнавальних процесів.  

Обговорення інтенціональності (предметної спрямованості) свідомості 

стало центральним для феноменології і екзистенціалізму – провідних напрямів 

філософії ХХ століття. Засновник феноменології Е. Гуссерль починав як учень 
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математика Вейєрштраса, але, познайомившись з Брентано, перетворився на 

його захопленого послідовника. Описуючи феномени свідомості, він позбавляє 

їх психологічного відтінку. Інтенціональне ставлення до предметів можливе за 

допомогою точки відліку емпіричного «Я». А представники екзистенціалізму 

(М. Хайдеггер, М. Мерло-Понті і Ж.П. Сартр) повернулися до 

функціоналістського трактування. Вони наголосили значення буденної 

свідомості, включеної в спрямовану на вирішення життєвих завдань активність 

(за принципом «in – der – Welt – sein» – «буття у світі»). Ця форма свідомості 

відрізнялася, згідно з ними, від відстороненої, рефлексуючої свідомості 

попередніх філософських навчань. При найближчому розгляді це нагадує 

кантівське розрізнення практичного і теоретичного розуму. У прагматизмі 

вводиться не лише «емпіричне его» («моє»), а й «теоретичне его» як 

трансцендентальне, недоступне для емпіричного аналізу першоджерело будь-

якої творчої активності. А ще це нагадує припущення Клапареда про 

усвідомлення епізодів, які порушують звичний хід подій. Філософське 

осмислення самого процесу мислення викликало спроби послідовного опису 

мислення в термінах безлічі операцій, що трансформують умови завдання в 

напрямі шуканого рішення. Вона була зроблена дещо пізніше О. Зельцем, проте 

його дослідження були перервані відомими політичними катаклізмами 30–40-х 

років минулого століття [65, с. 48–49].  

У цілому, кризи і «наукові перевороти» в психології певною мірою 

нагадували революції і перевороти в природних науках про світ, недаремно 

самі учені використали для них внутрішні терміни, як, наприклад, 

коперніканський або галілеївський переворот. В історії ж філософських і 

психологічних витоків когнітивістики засвідчувалося кілька переворотів. Для 

когнітивістики, наприклад, один із принципово важливих переворотів у 

філософії – лінгвістичний переворот, який пов'язують з аналітичною 

філософією.  

До цього лінгвістичного переворотів у філософії безпосередньо причетні 

«класики» аналітичної традиції Г. Фреге, Б. Рассел, Д. Мур, Л. Вітгенштейн. 
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Після нього філософ-аналітик «запитує вже не про світ сам по собі, а про те, що 

ми маємо на увазі, коли говоримо про світ, тобто про сенс і коректність 

побудови наших висловлювань про світ» [181]. Слід зауважити, що і в 

лінгвістиці функціонування мов уявляється як взаємодія в семіосфері [196, с. 5–

23]. Узагалі для багатьох філософів дуже важливий зв'язок мови і мислення, 

який також є предметом вивчення когнітивістики (М. Бубер, О. Розеншток-

Хюссі). 

Конструктивізм, а точніше, радикальний конструктивізм як 

нетрадиційний напрям епістемології також можна віднести до передумов і 

філософських витоків когнітивістики. Конструктивізм або «радикальний 

конструктивізм» – це, передусім, теорія вироблення знань або краще «теорія 

знання». Основний постулат: знання – це внутрішній продукт (який 

інтерсуб’єктивно перевіряється, випробовується, яким обмінюються і т. ін.). 

Тобто в конструктивістскому сенсі знання слід розуміти як деяке 

конструювання (процес створення, який відбувається усередині нас), а не як 

отримання знань у традиційному розумінні цього слова – де ми якимось чином 

отримуємо їх із реального зовнішнього світу. Основна ідея конструктивістської 

філософії побудована на простому біологічно-фізіогномічному факті – 

навколишній світ, що сприймається нами, або, відповідно, спосіб, яким ми його 

уявляємо, – це наша коренева конструкція, наше створення і наш продукт. 

«Реальність», або «дійсність», – цей наш «винахід». Така центральна теза 

радикального конструктивізму [316, с. 23–24]. 

Це епістемологічний підхід, згідно з яким знання не може відповідати 

об'єктивній реальності або «відбивати» її, оскільки єдиний доступний 

індивідові «реальний світ» є конструкцією (системою конструктів), що 

породжується самим індивідом у процесі пізнання на основі свого сенсорного 

досвіду. Основними представниками радикального конструктивізму 

вважаються Е. фон Глазерсфельд, П. Вацлавик, У. Матурана і Х. фон Фьорстер. 

Я б до них віднесла й Л. Вітгенштайна, знайшовши в його «Філософських 

дослідженнях» ось які діалоги: «Як я дізнаюся, що цей колір червоний? – 
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Відповідь була б такою: «Я навчився нашій мові». Як я можу виправдати те, що 

ці слова викликають у мене це уявлення? Хіба мені хтось показував уявлення 

про синій колір і говорив, що це воно? Що означають слова «це уявлення»? Як 

показують на якесь уявлення? Як показують двічі на однакове уявлення»? [70, 

с. 205] 

У конструктивізмі, як і в соліпсизмі, людина розглядається як закрита 

система. Інакше кажучи, жодна реальна інформація, що надійшла ззовні, не 

пояснює способу побудови людського знання – тільки безперервне рекурсивно-

циркулярне внутрішнє (властиве суб'єктові) конструювання світу (у формі 

створених суб'єктом образів і т. ін.) може інтерпретувати подразники, що 

надходять. Це цілий процес, який кібернетично можна описати як «операційну 

цілісність» [316, с. 25]. 

Для сучасного прочитання актуальною є така центральна теза 

радикального конструктивізму, яку сформулював Глазерсфельд: 

 знання не набувається в пасивний спосіб, воно активно 

конструюється суб'єктом, який пізнає; 

 функція пізнання має адаптивний характер і служить для організації 

досвідченого світу, а не для відкриття онтологічної реальності. 

Згідно з А. Кезіним, основні тези радикального конструктивізму, які 

можна вважати філософсько-методологічними підставами для актуальних 

соціальних проекцій когнітивних досліджень, є такими: 

 Пізнання – активний процес конструктивної діяльності суб'єкта. 

 Пізнання має адаптивне значення і прямоване на пристосування й 

виживання. 

 Пізнання служить організації внутрішнього світу суб'єкта, а не 

завданням опису об'єктивної онтологічної реальності. 

 Наукове пізнання врешті-решт має служити практичним цілям [135, 

c. 3–24]. 

Відомий канадський філософ Д. Бекхерст досліджує проблеми філософії 

свідомості у зв'язку з тією традицією сучасної англо-американської філософії, 
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яка представлена так званим «аналітичним гегельянством» (Д. Макдауеллом і 

Р. Брендом). Основними поняттями є «простір сенсів», зв'язок індивідуальної 

свободи і раціональних підстав на основі включення особистості в культурну 

традицію, концептуальний характер усіх форм пізнання і досвіду (у тому числі 

сприйняття і настрою) [60].  

У дослідженні проблеми методології пізнання принципово важливо, щоб 

були виділені різні когнітивні практики як моделі пізнання. Основним 

питанням є розуміння того, який тип мислення задіяний у яких типах 

пізнавальних процесів. Як і раніше, важливим визнають раціональне мислення, 

як правило, під ним розуміють критичне мислення і понятійне мислення. Стало 

традицією сучасної філософії критикувати раціоналізм і логічний емпіризм, а з 

ними і розум в цілому. Так, з одного боку, є певні обмеження понятійним 

мисленням організації пізнавальної діяльності. Проте, з іншого боку, понятійне 

мислення відповідає не лише за засвоєння «готових» понять і наслідування 

певних пізнавальних норм, а й за породження нового ментального змісту, аж до 

парадигмальных понятійних систем. «Саме завдяки роботі понятійного 

мислення індивідуальний суб'єкт виявляється здатним розуміти сутність того, 

що відбувається, тобто за допомогою суб'єктивних засобів будувати об'єктивну 

ментальну «картину» дійсності і керуватися нею у своїй діяльності. Отже, 

понятійне мислення забезпечує унікальний ефект поєднання «свободи і 

контролю» (К. Поппер), який характеризує продуктивні можливості людського 

інтелекту» [344]. Мислення є сполучним елементом у нашій тріаді між «хто 

пізнає» і «як пізнає», будучи також способом отримання знань про те, «що 

пізнається».  

У контексті свободи і продуктивності важливе значення має зв'язок 

мислення і діяльності. Звичайно, дуже добре, коли мислення ефективне. Тоді 

діяльність успішна (можна навпаки), а людина вільна. Проте я згодна з 

проблематикою, яку окреслив Ч. Тейлор, вважаючи її характерною для 

сучасного суспільства. Тейлор називає три основні «хвороби»: індивідуалізм і 

втрата сенсу, пріоритет інструментального мислення, викликана цими 
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чинниками втрата свободи. Під інструментальним мисленням він розуміє 

різновид раціональності, яку ми притягаємо, коли обчислюємо найекономічніші 

способи досягнення певної мети. Мірою його успішності можна вважати баланс 

витрат і результату – максимум ефективності [312, с. 8]. Це «тактичне», 

прагматично ефективне мислення, яке відповідає миттєвим вимогам соціальної 

(і/або біологічної) реальності. Можна припустити, що саме воно є еволюційним 

механізмом, яке властиве й іншим живим істотам. Далі в дослідженні 

предметних сфер когнітивістики ми розглядатимемо принципи ефективності 

діяльності, їх зв'язок з мисленням. Поки що зазначимо, що інструментальне 

мислення (на нього схоже «менеджерське мислення») передбачає тактичну 

успішність, і не завжди, а точніше майже ніколи не враховує стратегічних 

пріоритетів, інші якісні параметри. Також в подальшому ми говоритимемо про 

помилки, які властиві подібному стилю мислення, про практики, які можуть 

його скоригувати. Як мінімум, когнітивні практики рефлексії, усвідомленості, 

можуть істотно змінити на краще подібний стиль мислення, орієнтований на 

отримання швидкого й миттєво необхідного результату. Так, зв'язок мислення і 

діяльності досить повно відбитий в дослідженнях В. Джемса, основоположника 

прагматизму [104].  

Крім філософських витоків, попередників когнітивного підходу, у нього 

інтегровані цілі напрями сучасної філософської думки. Ці певні філософські 

напрями включаються у сферу когнітивістики, тим самим виводячи її на інший 

методологічний рівень. У першу чергу, звичайно, йдеться про аналітичну 

філософію, епістемології і філософії науки. Когнітивний підхід заснований на 

певних значущих концепціях філософії, до яких можна віднести «третій світ» і 

принцип фальсифікації Поппера, наукові «парадигми» Т. Куна, науково-

дослідні програми І. Лакатоса, «особистісне знання» М. Полані, «тематичний 

аналіз науки» Дж. Холтона, «матриці розуміння» Ст. Тулміна, «етос науки» Р. 

Мертона, «новий діалог людини з природою» І. Пригожина, «епістемологічний 

анархізм» П. Фейєрабенда, еволюційну теорію пізнання К. Лоренца, Д. 

КЕмпбелла, Г. Фоллмера та ін.  
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І це означає, що філософія входить до сфери когнітивних наук в питанні 

формування й осмислення методологічних принципів підходу, тобто разом із 

кібернетикою і структурною лінгвістикою є невід'ємною частиною 

теоретичного фундаменту системи. Зазначену проблематику досліджує новий 

напрям, що інтенсивно розвивається, – філософія когнітивних наук. Саме 

когнітивні науки сьогодні найяскравіше демонструють тенденцію зближення 

науки і філософії, що оскреслилася, та створення міждисциплінарних сфер 

дослідження. Характерною рисою є не лише наявність обов'язкових 

філософських компонент, а й виникнення деяких з них як способу вирішення 

філософських проблем. Раніше проблеми пізнання, свідомості і мови вважалися 

суто філософськими, а істина, знання й обґрунтування (центральні поняття 

теорії пізнання) рідко ставали предметом наукового дослідження [111, c. 95]. 

Проте існують не лише філософські інтенції предметного поля 

когнітивістики. Самі когнітивні принципи впливають на становлення нових 

філософських позицій. Отже, ми спостерігаємо «процес другого порядку: 

спочатку філософія зробила свій внесок в становлення когнітології, тепер же 

когнітивні уявлення змінюють предмет самої філософії» [111, c. 109]. Цей 

процес «когнітивної експансії» у філософії викликаний тим фактом, що інші 

уявлення про пізнання й людський інтелект змінюють уявлення як про людину 

взагалі, так і про співвідношення зовнішньої реальності, індивідуальної 

свободи і соціальної необхідності й багатьох інших предметів філософської 

проблематики. 

Особливу роль в інтенсифікації інтересу й підвищенні уваги до 

проблематики пізнання і знання, в оновленні підходів до її осмислення відіграє 

еволюційна епістемологія (еволюційно-інформаційна епістемологія) – 

міждисциплінарний напрям, у межах якого з нових позицій досліджуються 

загальні характеристики людського пізнання й когнітивні здібності – 

сприйняття, мислення, свідомість, пам'ять. Ця епістемологія орієнтується на 

синтез сучасних еволюційних і когнітивних уявлень, що довели свою 

ефективність у когнітивній науці, в інформаційних і біотехнологіях. Людське 
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пізнання в зазначеному контексті є «видоспецифічною формою інформаційного 

контролю довкілля і внутрішніх когнітивних станів людей. Ефективність цього 

контролю забезпечується когнітивними здібностями, які розвиваються в ході 

тривалої біологічної (когнітивної) і соціокультурної еволюції людства як 

особливого виду популяції»[224, c. 5–8]. І ця людська «вбудованість» в 

еволюційний контекст відбивається у філософських засадах когнітивістики. 

Так, один з учнів, а нині опонент Н. Хомського, філософ, лінгвіст Дж. Лакофф 

вибудовує міст до сучасного стану когнітивістики, а, загалом і філософії – 

включеність тілесної, еволюційно-біологічної складової в процесах пізнання. 

Його концепція «втіленої», «тілесної» філософії і епістемології ґрунтується на 

результатах сучасних когнітивних досліджень, що детально показано в його 

праці з красномовною назвою «Філософія в плоті» (Philosophy in the Flesh) 

[396].  

Отже, одним із найважливіших напрямів у проблематиці когнітивістики є 

вивчення пізнання. У філософській теорії пізнання традиційно ставилися 

питання про пізнаваність світу, про тотожність мислення і буття, про джерела 

знання, межі пізнання, критерії істини і багато інших, в яких аналізувалася 

природа пізнання [354, c. 101–116]. Актуальність пошуку відповідей на ці 

питання з часом не зменшується. Більше того, через системну кризу, яку ми 

нині переживаємо, зростає інтерес до філософії. І це природно, оскільки криза – 

свідоцтво того, що колишні ціннісно-світоглядні концепції вичерпали себе. 

Сьогодні людство потребує не перегляду окремих положень у конкретних 

сферах, а чергової радикальної переоцінки базових цінностей. Необхідні нові 

смислові координати, інше тлумачення сенсу буття, людини, прогресу, 

раціональності, свободи – необхідні нові сенси. 

У зв'язку з цим значення гуманітаристики не поступається, якщо не 

перевершує, вплив некласичної науки на культуру ХХ ст. Пов'язане це, по-

перше, з інтелектуально-світоглядною ситуацією у світі на початку третього 

тисячоліття, коли людство вичерпало ціннісно-методологічний потенціал 

Нового часу і некласичної науки, про що свідчать численні кризи глобального 
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характеру, а по-друге, зі стратегічними претензіями нового нелінійного 

мислення, що намагається переосмислити сенс знання, взаємовідносини 

суб'єкта і об'єкта, реальності, істини, прогресу, раціональності тощо [100, c. 97–

98].  

Нове мислення передбачає й нову філософію, одним із варіантів назви 

якої О.  Баксанський пропонує «когнітивну філософію», П. Черчланд 

«нейрофілософію», а Л. Максимов повертається до поняття «наук про дух». 

«Причому під «науками про дух» розуміються не лише гуманітарні дисципліни, 

для позначення яких (з метою відрізнити їх від «наук про природу») саме і був 

свого часу введений неокантіанцями відповідний німецький термін – 

«Geistwissenschaften», але також будь-які систематичні – філософські і наукові 

– дослідження, основним або супутнім об'єктом яких є ті чи інші форми і вияви 

«духу» (свідомості, психіки, ментальності і т. п.). Якщо прийняти 

запропоноване слововживання, то сфера «наук про дух» багаторазово 

розшириться, сюди ввійдуть, крім «чистої» гуманітарії (етики, естетики, історії 

та ін.), низка наукових дисциплін – загальна і соціальна психологія, 

нейрофізіологія, соціологія, лінгвістика і т. д., а також філософія свідомості, 

теорія пізнання, філософська антропологія, аксіологія тощо» [206, c. 165–201]. 

Навряд чи є беззастережна необхідність введення цих термінів, але 

необхідність введення ще одного рівня розумової практики очевидна. Якщо 

вважати когнітивні науки вже практикою другого роду – «збагаченим» 

результатами когнітивних досліджень «пізнанням про пізнання», то, імовірно, і 

«філософія про філософію» з урахуванням досягнень когнітивних наук також 

має право на існування.  

Отже, в цьому підрозділі було окреслено основні філософські концепції, 

які сприяли становленню когнітивістики. Також були окреслені тенденції руху 

когнітивістики від синкретизму філософських та наукових концепцій у 

складному полю когнітивних досліджень, до синтезу філософії та сучасної 

когнітивної науки. Це процес коеволюції філософії та когнітивних наук, в 
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якому відбувається їх взаємна циклічна детермінація, що є механізмом 

розвитку когнітивного знання. 

 Серед філософських витоків становлення когнітивістики зазначено: по-

перше, основні положення філософї свідомості, філосософїї пізнання, загальної 

і гештальт-психології та ін.; по-друге, це філософські напрямки, які 

відображають прагматичний вектор когнітивістики. Тут суттєвими є здобутки 

філософії прагматизму, в якій підкреслюється практичне значення свідомості 

для успішної адаптації до середовища (В. Джемс, Ч. Пірс). Також Ч. Пірс став 

засновником семіотики, яка часто долучається до когнітивної науки, - загальної 

науки про знаки і їх функції. Важливий зв'язок мови і мислення, який також є 

предметом уваги когнітивістики, досліджувався багатьма філософами (М. 

Бубер, Л. Вітгентштейн, О. Розеншток-Хюсси та ін). Конструктивізм, зокрема, 

радикальний конструктивізм, як нетрадиційний напрям епістемології, теорія 

виробництва знань, можна також віднести до передумов і філософських витоків 

когнітивістики.  

Окрім філософських витоків, «предтеч» когнітивістики, в неї інтегровані 

цілі напрями сучасної філософської думки. Ці певні філософські напрями 

включаються в сферу когнітивістики, тим самим виводячи її на інший 

методологічний рівень. В першу чергу, звичайно, йдеться про аналітичну 

філософію, епістемологію і філософію науки. Крім того, «когнітивному 

повороту» передував «лінгвістичний поворот (Г. Фреге, Б. Рассел, Д. Мур, Л. 

Витгенштейн). Особлива роль в формування філософських засад сучасних 

когнітивних досліджень в сфері проблематики пізнання і знання, в оновленні 

підходів до її осмислення належить еволюційній епістемології (еволюційно-

інформаційній епістемології) - міждисциплінарному напряму, у рамках якого з 

нових позицій досліджуються загальні характеристики людського пізнання і 

когнітивні здібності - сприйняття, мислення, свідомість, пам'ять. Епістемологія 

орієнтується на синтез сучасних еволюційних і когнітивних уявлень, що довели 

свою ефективність в когнітивній науці, в інформаційних і біотехнологіях. 
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1.3. Історико-наукова реконструкція когнітивістики 

 

Філософські витоки когнітивістики не так-то просто розмежувати з 

теоретичними підходами в її становленні. Здебільшого це пояснюється 

спадкоємністю психології пізнання, яка «підхопила естафету» таких вічних 

філософських питань про пізнання, про світ, про межі пізнаваності світу, про 

свідомість і знання, яке отримує і/або створює людина. Відособлення 

психології від філософії відбулося не так жорстко й формально. Тим більше що, 

як і з видатними вченими і філософами давнини, завжди складно відокремити 

наукові ідеї від філософських ідей справжніх мислителів. Так, наприклад, 

роботи Ж. Піаже можна вважати дійсно філософськими працями, як, можливо, і 

нашого сучасника Д. Деннета.  

Отже, проаналізуємо в цій главі становлення когнітивної науки, її основні 

гілки і наукові школи. Розглянемо існуючі базисні теорії когнітивної науки й 

окреслимо напрям подальших методологічних досліджень. Зазначимо одну 

важливу проблему, що стосується когнітивістики, – проблему редукціонізму. 

Деякі дослідники попереджають про цю загрозу – у першу чергу, фізичного 

редукціонізму – зведення всього комплексу складних аспектів психічної 

реальності у сфері пізнання до нейрофізіології або фізики, хімії процесів і т. п. 

Є й інша крайність: зневага природними законами розвитку матерії і 

невиправданою домінантою соціокультурних, зокрема, лінгвістичних чинників 

у поясненні процесів пізнання.  

Мені близька позиція І. Черникової, яка вважає, що когнітивістика не 

здійснює редукції ментального до фізичного і не зводить усі поведінкові 

функції до когнітивних процесів. Проте, на мою думку, ці процеси лежать в 

основі всіх поведінкових функцій, і далі я спробую показати це. Дійсно, можна 

вважати, що когнітивістика створює більш складну модель пізнання за 

допомогою інтеграції природних і гуманітарних наук. Вона демонструє 

прагнення зрозуміти свідомість і такі пов'язані з нею явища, як мова, свобода, 

мораль, пізнання, не лише шляхом дослідження культури й соціальності, а й з 
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використанням природничо-наукових аргументів. Можна показати, що 

когнітивна наука об’єднала різні дисципліни, запропонувавши більш сучасне 

бачення проблеми природи людини [354, с. 101–116].  

Історики науки визначають три корені когнітивної науки:  

1) когнітивна психологія, у якій пізнання розглядається як перероблення 

інформації; 

2) кібернетика і інформатика, які створюють програми, що змогли б 

вирішувати завдання, які постають перед людьми; 

3) когнітивна лінгвістика.  

Існує два основні підходи до вивчення становлення когнітивістики. Один 

з них пов'язаний з розвитком когнітивної психології, у цьому разі відбувається 

прив'язка до дати виходу книги У. Найсера «Когнітивна психологія» в 1967 

році. Другий же підхід вважає, що найбільш радикальні зміни в дослідженні 

пізнання пов'язані з появою обчислювальної техніки. Когнітивна революція, 

або когнітивний переворот, як називають цей період розвитку науки, була 

обумовлена успіхами кібернетики, лінгвістики і комп'ютерної науки, що 

прогресували паралельно. 

Як пише М. Зав’ялова, наслідком «когнітивного перевороту» стало не 

лише «насичення» когнітивним змістом окремих наукових дисциплін 

(лінгвістики, медицини, генетики, нейробіології), а й поява та швидкий 

розвиток нової міждисциплінарної і полідисциплінарної сфер дослідження, 

орієнтованих на вивчення й осмислення процесу вироблення, переробки, 

зберігання і передачі знань. Слід відмітити, що М. Зав’ялова називає ту ж саму 

термінологічну проблему: ця сфера визначається представниками наукового 

співтовариства по-різному – як когнітивістика, як когнітивна (когнітивні) наука 

або як когнітологія. Далі вона наводить список наук у міждисциплінарному 

комплексі когнітивістики: інформатика, теорія штучного інтелекту, 

нейрофізіологія, когнітивна психологія, когнітивна лінгвістика, еволюційно-

інформаційна епістемологія, нейробіологія тощо. Сполучною ланкою для цих 

когнітивних наук є те, що пізнання в них вивчається як ціле, як природничо-
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історичний (еволюційний) процес. Імовірно, рушійною енергетикою і формою 

цього процесу є ген (мем?) – культурна коеволюція. Відродження інтересу до 

проблем пізнання в науці властиве й сучасній епістемології. Її завдання – 

усвідомити, а потім інтегрувати когнітивні моделі (моделі переробки 

інформації) і сучасні еволюційні уявлення стосовно завдань філософського 

дослідження людського пізнання. І важливим попередженням можна вважати, 

що філософія ризикує виявитися на периферії когнітивних досліджень, якщо 

ігноруватиме теоретичні засади нових ефективних технологій в різних галузях 

когнітивістики: у комп'ютерній науці, психофізіології, нейрофізіології, генетиці 

і медицині (у тому числі й у нашій повсякденній життєвій практиці) [125, c. 19]. 

Також досить багато різних напрямків розвитку когнітивних практик, що також 

повинні бути предметом філософської рефлексії для відповідності запитам 

складної соціальнох реальності.  

Проте, тим чи іншим чином філософські сфери включаються до 

структури когнітивної науки багатьма дослідниками. Найбільш поширеною є 

структура, яку запропонував американський психолог і історик науки Х. 

Гарднер у середині 1980-х рр. Він, услід за одним з основоположників 

когнітивної науки Дж. Міллером, виділив шість дисциплін (див. рис. 1), 

розробки яких лягли в основу цієї сфери знання:  

1) експериментальна психологія пізнання;  

2) філософія свідомості;  

3) нейронаука;  

4) когнітивна антропологія;  

5) лінгвістика; 

6) комп'ютерні науки і штучний інтелект.  
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Рис. 1.  Структура когнітивістики за Х. Гарднером 

 

За станом справ на момент написання книги Х. Гарднер позначив зв'язки 

між деякими сферами як «слабкі» (на схемі, наведеній на рис. 1, вони позначені 

пунктирними лініями).  

Я поділяю твердження М. Фалікман, що на цей час зв'язки між багатьма 

сферами стали набагато тіснішими, а деякі сфери розширилися, наприклад, 

прийнято говорити не про «штучний інтелект», а про «комп'ютерні науки», в 

яких значне місце належить інтелектуальним комп'ютерним системам. Далі, не 

говорячи про величезну кількість робіт у сфері філософії штучного інтелекту, 

все ж слід згадати про нейрофілософію П. Черчланд [371], яка згідно із 

західним трендом когерентності філософського і наукового знання є 

невід'ємною частиною когнітивістського комплексу.  

Можливо, донедавна були слабко пов'язані комп'ютерна наука і 

когнітивна антропологія. Проте сьогодні, «з урахуванням появи все нових 

конекціоністських моделей різних психічних розладів і відхилень в 

індивідуальному психічному розвитку – таких, як аутизм і синдром Уїльямса, 

можна чекати появи аналогічних моделей культурно-специфічних 

особливостей пізнання» [327]. 
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Слід зауважити, що в кожній із складових когнітивних наук можна 

виділити динаміку їх власних внутрішніх зв'язків і появу нових акцентів. Так, 

наприклад, у лінгвістиці, яку одні дослідники в явному вигляді включають до 

комплекс когнітивних наук, а інші включають тільки психолінгвістику або 

когнітивну лінгвістику, теж є складні внутрішні зв'язки зі своєю динамікою, на 

що також може зумовити зростання когнітивних досліджень у цілому, в інших 

галузях. Так, А. П'ятигорський наводить три основні проблеми, які пов'язані з 

теорією передачі сигналів як передачі інформації: відношення знаків один до 

одного, відношення знаків до десигнантів і відношення знаків до агентів. Вони 

в загальній програмі теорії сигналізації розглядаються як предмети трьох наук: 

синтактики, семантики і прагматики. «Але, мабуть, оскільки синтактика (у 

сучасній термінології – власне лінгвістика) і частково семантика вже 

визначилися як предмети наук, а прагматика, що ще не визначилася, все ж 

відособлена від них емпірично, предмет науки про сигналізацію повинен 

включати й уявлення про загальні методи і пов'язані з ними поняття, необхідні 

при переході від одного з цих предметів до іншого» [267, c. 355].  

Можна сказати, що в логіці нашого розгляду найцікавіші когнітивні 

дослідження у сфері прагматики – сприйняття інформації агентами. У цьому 

сенсі до когнітивістики можна віднести теорію сигналізації і дуже важливу 

роботу з текстом не вважати сто лінгвістичною. Текст у лінгвістиці і в теорії 

сигналізації може розумітися по-різному. У лінгвістиці текст розглядається як 

складне ціле, а в теорії сигналізації він виступає як елементарне поняття. У 

лінгвістиці текст – ця певним чином обмежувана різноманітність сигналів, а в 

теорії сигналізації ми спочатку матимемо справу не з різноманітністю 

усередині тексту, а з різноманітністю текстів. Кожен текст (чи його частина) 

може розглядатися як один сигнал. І, крім того, як абсолютно справедливо 

зазначає А. П'ятигорський, значна частина текстів, наприклад, деякі 

ієрогліфічні, ідеографічні і т. д. можуть бути взагалі не пов'язані з конкретною 

мовою [267, c. 355–356]. 
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Тому відповідно до логіки нашого дослідження до когнітивістики, на 

нашу думку, слід було б віднести швидше теорію сигналізації Моррісона, ніж 

некласичну лінгвістику. Крім того, я думаю, що у вищезгаданій тріаді саме 

прагматика знаходиться в активному становленні, завдяки зростанню 

когнітивних досліджень, які могли б подолати її емпіричну відокремленість і 

сприяти явному оформленню її предметного поля. У прагматичній сфері роботи 

з текстом особливий інтерес становить його комунікативна складова, аспект 

соціальних зв'язків. «Кожен текст, будь то роман чи епітафія, гасло чи 

протокол, підручник фізики чи лист до коханої, створюється в певній ситуації 

зв'язку (communicative situation) автора (чи авторів) з іншими особами (чи з 

самим собою). Точніше: створення кожного тексту припускає можливість 

такого зв'язку» [268, c. 357].  

Характер цих зв'язків визначає функцію тексту, яка є динамічною, 

оскільки зв'язок став вже дійсним, а, означає, початкова ситуація зв'язку могла 

до цього часу змінитися.  

Далі розглянемо складні рекурсивні зв'язки, які можуть відбуватися в 

роботі з текстом. Одне можна наголосити: це явна предметна сфера 

когнітивістики, тому що в цьому ракурсі розгляду текстів враховується важлива 

роль поняття суб'єктивної ситуації, яка є набагато складнішою ніж поняття 

функції тексту. Поняття суб'єктивної ситуації пердбачає не лише живу 

дійсність, у якій створювався текст, а й динамічний мінливий внутрішній стан 

автора тексту, його внутрішнє ставлення до навколишнього світу. Складність 

цього поняття полягає в тому, що ця суб'єктивна ситуація може бути не лише не 

бути описана в тексті, вона може бути такою, що взагалі не «реконструюється» 

на підставі тексту. І в цьому також полягає перспективне завдання когнітивних 

досліджень. Можна сказати, що сучасні когнітивні технології (однією з 

найбільш простих, наприклад, є контент-аналіз) саме і ставлять за мету 

реконструкцію суб'єктивного стану автора тексту. Можливо, до цього самого 

питання наближається й психолінгвістика, яка також вивчає зв'язки між 

текстом і автором тексту. Також проблеми мови в фокусі досліджень 
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когнітивної лінгвістики, яка ставить за мету зрозуміти, як здійснюються 

процеси сприйняття, категоризації, класифікації і осмислення світу, як 

відбувається накопичення знань, які системи забезпечують різні види 

діяльності з інформацією. Але саме мова забезпечує природний доступ до 

свідомості і розумових процесів. І не тільки тому, що багато результатів 

розумової діяльності виявляються вербалізованими, а тому, що «ми знаємо про 

структури свідомості тільки завдяки мові, яка дозволяє повідомити про ці 

структури і описати їх будь-якою природною мовою» [176, c. 21]. 

З розвитком когнітивних досліджень у лінгвістиці сталася зміна ціннісних 

орієнтацій, окреслилося прагнення не лише до вивчення розумових процесів, а 

й соціально значущих дій людини. Когнітивні дослідження на межі століть 

були спрямовані на процеси отримання, обробки та зберігання інформації. Було 

доведено, що, отримуючи нову інформацію, людина співвідносить її з уже 

наявною в її свідомості, породжуючи при цьому нові сенси – вносить 

когнітивний контекст. Інструментом операції в когнітивній лінгвістиці стають 

оперативні одиниці пам'яті – фрейми (стереотипні ситуації, сценарії), концепти 

(сукупність усіх сенсів, схоплених словом), гештальти (цілісні допонятійні 

образи фрагментів світу) і т. д. Отже, когнітивна лінгвістика спрямована на 

моделювання картини світу, на моделювання облаштування мовної свідомості». 

З когнітивною лінгвістикою пов'язані нові акценти в розумінні мови, що 

відкривають широкі перспективи її вивчення в усіх різноманітних і 

різноманітних зв'язках з людиною, її інтелектом, з усіма пізнавальними 

процесами. Когнітивна лінгвістика виходить за межі власне лінгвістики, 

стикаючись з логікою, психологією, соціологією, філософією, що робить 

надзвичайно привабливою роботу в цій сфері» [215]. 

Менталістськи орієнтовані дослідження пізнання були доповнені 

кібернетичними, в яких пізнання розглядається з інформаційного погляду, а 

людина розуміється як канал передачі інформації. Цей етап розвитку 

когнітивної науки називають символьним, тут домінувала комп'ютерна 

метафора пізнання. Але потім, після успіхів у розшифруванні генома людини, 
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підвищився інтерес до пошуку генетичних основ окремих когнітивних функцій 

й індивідуальних відмінностей. Також відбулося зближення когнітивних 

досліджень з тими розділами нейрофізіології, які вивчають афективно-

мотиваційні аспекти поведінки. Це період успіхів саме нейронаук, наприклад 

появи методів тривимірного картування мозку. Тому на перший план 

висунулися методологія і завдання когнітивної нейронауки: виявлення 

закономірностей еволюційного й онтогенетичного розвитку систем мозку, їхні 

зв'язки з феноменами свідомості та пізнавальної активності. 

«Сучасний етап розвитку когнітивної науки називають нейромережевим, 

або конекціоністським. Дослідження пізнання тут не обмежується тим, що 

відбувається в мозку, а охоплює постійну взаємодію організму і його оточення. 

Когнітивна система розглядається як така, що включає мозок, тіло, зовнішнє 

оточення» [354, c. 101–116]. Це більш складний рівень розгляду когнітивної 

системи, що враховує зовнішнє середовище. У цьому фокусі розгляду стають 

можливими дослідження нелокалізованих моделей свідомості, що, наприклад, 

було б складно зробити в логіці комп'ютерної моделі когнітивної системи. 

Свідомість не ототожнюється з мозком, а когнітивні процеси розуміються 

не як ізольовані процеси усередині носія, а як результат взаємодії системи і 

середовища. Згідно з конекціоністською моделлю в основі функціонування 

нейронних мереж мозку лежить не абстрактне логічне мислення, а 

розпізнавання патернів. Як зазначають відомі теоретики когнітивної науки, 

«мислення відбувається в межах синтезованих патернів, а не логіки, і тому у 

своїй дії воно завжди може виходити поза межі синтаксичних або механічних 

відносин» [354, c. 101–116]. 

Комп'ютерна модель не включає багато властивостей людської 

свідомості, таких, як інтуїція, за якою непередбачуваність шляхів вирішення, 

емоції як властивість людської психіки, що впливає на мислення; вона не 

пояснює роль контексту у функціонуванні системи «мова – мислення». Усе це 

дозволило дійти висновку, що функціонування людського мозку не може бути 

зведене до обчислень, а відрізняється здатністю до розуміння. Крім того, є дані, 
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які свідчать про те, що людський мозок все ще еволюціонує: перебуває під 

впливом адаптивних еволюційних процесів [348, c. 14].  

Вивчення природного інтелекту, природних механізмів мислення 

отримало додатковий інтенсивний імпульс від досліджень в галузі штучного 

інтелекту. Це було пов'язано з бурхливим розвитком кібернетики і 

обчислювальної техніки, який розпочався після Другої світової війни, з появою 

перших «думаючих» машин, що намагаються вирішувати логічні завдання, 

грати в шахи, розуміти усну і письмову мову, перекладати її іншими мовами. 

Дослідження проблем штучного інтелекту, а точніше проблем розвитку 

штучного інтелекту (що досі багатьма ученими вважається дуже спірним), 

змусило по-новому подивитися на процеси мислення, пізнання й розуміння. «У 

середині 50-х років в центрі уваги опинився феномен знання і пов'язані з ним 

проблеми отримання, зберігання, обробки і репрезентації знань як у голові 

людини, так і в комп'ютерній системі. Психологи змушені були переглянути 

свої погляди на сприйняття, пам'ять, уяву, розглядаючи їх крізь призму 

комп'ютерної метафори діяльності мозку – пристрої з переробки і зберігання 

інформації» [258, c. 53–54]. 

Один з основоположників теорії штучного інтелекту Е. Файнгенбаум ще 

на початку своїх досліджень ставить питання, яка мета створення штучного 

розуму? Ця мета полягає в створенні таких програм для обчислювальних 

машин, поведінку яких можна було б назвати розумною, якби його виявили у 

людей. З цього постулату випливає кілька висновків, а в дослідженнях зі 

штучного інтелекту можна визначити дві основних мети. Одна з них (її часто 

називають інформаційною, або евристичною) полягає в створенні програм для 

обчислювальних машин, за допомогою яких вдалося б автоматизувати такі 

види людської діяльності, які традиційно вважаються інтелектуальними. При 

цьому за принципом «чорного ящика» важливо не стільки, як будуть 

влаштовані ці системи ШІ (штучного інтелекту), а наскільки їх способи 

рішення будуть схожі на людські. Важливим є лише кінцевий результат, його 

збіг з тим, який отримує людина при розв’язанні тієї самої задачі. Друга мета (її 
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прийнято називати біонічною) полягає у використанні систем ШІ для 

пояснення когнітивних процесів людини, коли вона вирішує ті чи інші 

завдання. Тоді ці системи повинні імітувати сам процес отримання результату 

людиною, щоб ефективно допомагати осягати ці процеси [58, c. 7]. У сучасній 

когнітивістиці складно виділити домінування однієї мети, можна говорити про 

коеволюції відповідних напрямів. 

Як я вже згадувала, дати зародження когнітивістики різні дослідники 

називають по-різному, залежно від своєї науково-філософської традиції, а 

також від національної свідомості. Уперше центр когнітивних досліджень був 

створений в Гарварді в 1960 р. До цієї дати відносять зародження когнітивної 

науки (когнітології) – міждисциплінарного наукового напряму, що об'єднує 

філософію (теорія пізнання), когнітивну психологію, нейрофізіологію, 

антропологію, лінгвістику і теорію штучного інтелекту [258]. З іншого погляду 

витоки когнітивної науки починаютсья з управління кібернетичними 

системами, штучним інтелектом. «Днем народження» когнітивістики Дж. 

Міллер називає симпозіум з теорії інформації, що проходив в середині 1950-х 

років. Інший американський професор, Дж. Бруннер в цей самий час уперше 

починає читати лекції про природу когнітивних процесів. Разом з Дж. 

Міллером вони організовують у Гарвардському університеті в 1960 р. перший 

центр когнітивних досліджень. Його науковим ядром стає теорія інформації, 

теорія штучного інтелекту.  

Узагалі теорія штучного інтелекту відіграє значну роль як у витоках, так і 

в самому комплексі когнітивних наук. Дослідження людського пізнання та 

способів розв’язання завдань людиною зробили істотний внесок у теорію 

штучного інтелекту й розроблення його програмного забезпечення. У свою 

чергу, роботи в області штучного інтелекту забезпечили можливість побудови 

моделей і експериментальну перевірку наукових результатів у багатьох 

дисциплінах, зокрема біології, лінгвістиці і психології пізнання.  

Теорія штучного інтелекту, теорія «комп'ютерних наук», що є терміном, 

більшим за обсягом, передбачала спочатку комп'ютерну метафору людини, 
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точніше, її психіки. Мозок як жорсткий диск, як «залізо» (hard ware) 

комп'ютера, а когнітивні процеси – програмне забезпечення (soft ware). На 

якомусь етапі ця метафора була цілком робочою і продуктивною, багато речей 

змогла пояснити. Однак неминуче прийшло розуміння, що «блокові» схеми 

описують не структуру психіки, а структуру центральної нервової системи 

людини і тварин – «залізо». А відсутність жорсткої локалізації, процесуальність 

психічних функцій, нерозчленованість, багатовимірність й цілісність психічної 

реальності, активність пізнавального процесу викликали спроби використати як 

метафору, що описує процес переробки інформації, не «залізо» комп'ютера, а 

його програмне забезпечення, «софт» [158, c. 14]. Як уже зазначалося, початок 

цього підходу можна знайти в роботах Дж. Міллера і У. Найссера, які, власне, і 

є засновниками когнітивної психології як наукового напряму. Цей принципово 

новий підхід можна вважати поворотним моментом у розвитку психології 

пізнання.  

Офіційно факт утворення когнітивної науки був зафіксований в рішеннях 

спеціальної міждисциплінарної конференції, яка відбулася в 1979 році в Сан-

Дієго за ініціативи Д. Нормана. Когнітивна наука була покликана синтезувати 

психологію з лінгвістикою, антропологією і такими розділами кібернетики, як 

штучний інтелект і машинний зір. Нейрофізіологія і нейропсихологія відразу 

залишилися осторонь цього розвитку когнітивної науки, крім циклу робіт Р. 

Сперрі і його колег зі спеціалізації правої і лівої півкуль мозку. Їх випереджала 

когнітивна психологія, яка запропонувала пізнавальну модель обробки 

інформації. Ця модель заснована на аналогії між перетворенням інформації в 

обчислювальному пристрої і здійсненням пізнавальних процесів у людини.  

Така комп'ютерна метафора на етапі становлення когнітивної науки 

сприяла розвитку її міждисциплінарності, інтеграції низки підходів у 

дослідженні мозку і психічних процесів. Ця комп'ютерна метафора вплинула на 

формування течії конекціонізму в когнітивістиці, що виходило з інтеграції 

внутрішніх і зовнішніх параметрів. Саме поняття когнітивної системи дозволяє 

ефективно здійснювати цю інтеграцію: в ній одним із ключових елементів є 
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зовнішнє середовище, яке може містити параметри, що управляють, для усієї 

системи. Зазначимо, що це не суперечить розумінню параметрів, які 

управляють, у синергетичному підході і має свої практичні підтвердження. Так, 

когнітивна ефективність (наприклад, при навчанні) залежить від загальної 

структури когнітивної системи і від того, які саме її елементи є діючими і/або 

ключовими. 

Один із засновників когнітивної психології Р. Солсо писав, що 

«когнітивна психологія вивчає те, як люди отримують інформацію про світ, як 

ця інформація подається людиною, як вона зберігається в пам'яті і 

перетворюється на знання і як ці знання впливають на нашу увагу й поведінку. 

Когнітивна психологія охоплює весь діапазон психологічних процесів – від 

відчуттів до сприйняття, розпізнавання образів, уваги, навчання, пам'яті, 

формування понять, мислення, уяви, запам'ятовування, мови, емоцій і процесів 

розвитку; вона охоплює різні сфери поведінки» [296, с. 28].  

Розпочинаючи з 1990-х років у психології і когнітивній науці в цілому 

посилюється вплив нейрофізіологічних схем і методів. Пояснюється він 

розвитком нейронаук, зокрема, нейропсихології, що поступово виявляли дедалі 

більш повний зв'язок «мозкового субстрату» і психологічних функцій. Цей 

зв'язок був притаманний не лише порівняно елементарним сенсомоторним 

процесам, а й для більш складних функцій, таких, як самосвідомість, ухвалення 

рішень і розуміння поетичних метафор. «Перехід до дослідження 

«психіки/мозку» (mind/brain) був прискорений революційними змінами 

методології, у першу чергу появою методів тривимірного картування, що 

дозволила візуалізувати дані про функціонування мозку в процесі розв’язання 

завдань» [65, c. 40]. Розвиток робіт А. Лурії його учнем Е. Голдбергом дозволив 

істотно просунутися у сфері дослідження процесів ухвалення рішень, інших 

складних когнітивних процесів. Так, наприклад, було вивчено вплив лобових 

доль мозку на когнітивні і діятельнісні стратегії, наприклад, на стратегічне 

прогнозування [87]. Досягнення нейронаук відразу ж трансформувалися в 

соціогуманітарні технології, з'явилися нові дисципліни, частенько просто з 
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приставкою «нейро»: нейромаркетинг, нейроменеджмент та ін., які успішно 

розвиваються. 

Отже, в цьому підрозділі показаний історичний розвиток когнітивістики, 

перш за все, в напрямку її «ядра» - когнітивної науки. Продемостровані три 

історичних корені когнітивної науки: когнітивна психологія, кібернетика і 

інформатика, створюючі програми, когнітивна лінгвістика. Показано, що існує 

два основні підходи до визначення історичної дати становлення когнітивістики. 

Один з них пов'язаний з розвитком когнітивної психології, в цьому випадку 

відбувається прив'язка до дати виходу книги У. Найсера «Когнітивна 

психологія» в 1967 році. Другий же підхід вважає, що найбільш радикальні 

зміни в дослідженні пізнання пов'язані з появою обчислювальної техніки. 

Офіційно факт утворення когнітивної науки був зафіксований в рішеннях 

спеціальної міждисциплінарної конференції, яка відбулася в 1979 році в Сан-

Диего за ініціативою Д. Нормана. Простежено вплив комп'ютерної метафори, 

що на етапі становлення когнітивної науки сприяла розвитку її 

міждисциплінарності, інтеграції ряду підходів в дослідженні мозку і психічних 

процесів. Американський психолог і історик науки Х. Гарднер в середині 1980-

х рр. услід за одним з основоположників когнітивної науки Дж. Міллером 

виділив шість дисциплін, розробки яких лягли в основу цієї області знання: 

експериментальна психологія пізнання, філософія свідомості, нейронаука, 

когнітивна антропологія, лінгвістика, комп'ютерні науки і штучний інтелект. Ця 

модель Гартнера динамічно змінюється: в дисертаційній роботі показана 

вірність спостереження М.В. Фалікман, що тепер зв'язки між багатьма 

областями стали значно тіснішими, а деякі області розширилися. Показано, що 

в кожній із складових когнітивних наук можна виділити динаміку їх власних 

внутрішніх зв'язків і появу нових акцентів. Так, наприклад, в лінгвістиці теж є 

складні внутрішні зв'язки зі своєю динамікою, на що може вплинути ріст 

когнітивних досліджень в цілому, результати досліджень в інших областях. 

Таким чином, можна визначити історичні витоки тенденції мережевого типу 

розвитку когнітивістики.  
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1.4. Концептуалізація основних предметних сфер когнітивістики 

 

Когнітивістика сьогодні виявляється в різних галузях і предметних 

сферах наукового і соціо-гуманітарного знання. Найбільш розробленою є сфера 

психології. Друкується багато праць, здійснюється багато досліджень в галузі 

когнітивної психології і когнітивно-поведінкової терапії. Я вже посилалася на 

класичні роботи з когнітивної психології Р. Солсо [296] і У. Найссера. У галузі 

когнітивної психотерапії в більш практичній площині застосування 

когнітивного підходу широко відомі роботи А. Бека [40, c. 49–67] та ін. Досить 

швидко, за 30 років свого стрімкого й успішного розвитку когнітивна 

психологія стала провідним напрямом психології, а її дослідницька методологія 

поширилася практично на всі предметні галузі – від нейролінгвістики до 

класичних досліджень психічних процесів і особистості.  

У цій сфері когнітивістики досить чітко прописані методологія, 

предметна сфера і стратегії дослідження. Здійснюються наукові розробки, 

з’ясовуються все більш тонкі нюанси процесів пізнання. Можна сказати, що в 

цій сфері приріст наукового знання відбувається по класичній траєкторії. 

Незважаючи те що сфера психології є сферою моєї професійної компетенції, 

яка обумовлює «когнітивну нішу» досліджень, все ж мені хочеться показати 

перенесення досягнень когнітивної психології і в цілому когнітивістики в інші 

галузі наукового знання і людської діяльності, в яких не так чітко сформовані 

наукові принципи і методи досліджень у дусі когнітивного підходу.  

Адже когнітивна парадигма набула поширення в лінгвістиці, педагогіці, 

історії, соціології, політології. А нині засвідчується стрімкий розвиток цього 

напряму і в економіці. «Це пов'язано з тим, що ці сфери характеризуються:  

- багатоаспектністю процесів (економічних, соціальних та ін.), що 

відбуваються в них, і їх взаємопов'язаністю, унаслідок чого неможливим є 

вичленення і детальне дослідження окремих явищ – усі вони повинні 

розглядатися в сукупності;  
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- відсутністю достатньої кількісної інформації про динаміку процесів, що 

змушує переходити до якісного аналізу таких процесів;  

- мінливістю характеру процесів в часі і т. ін.» [205]. 

Складна соціоекономічна ситуація в наш час актуалізує теоретичні й 

практичні дослідження в когнітивній сфері з виведенням на методологічні 

підстави практичної діяльності людей як суб'єктів соціальної реальності. Одним 

з найактуальніших завдань, які вирішують когнітивні науки, є вивчення 

механізмів процесу ухвалення рішень. Передбачається пошук моделей 

ефективного мислення і, відповідно, поведінки: практика показує, що, 

наприклад, застосування навичок системного мислення забезпечує істотні 

поліпшення якості ухвалення рішень. Когнітивні дослідження останніх років 

орієнтовані на розуміння біологічних основ ухвалення рішень. Порівняно 

недавно з'явилася нова міждисциплінарна галузь нейробіології – 

нейроекономіка. Нейроекономіка стала одним з перших вдалих прикладів 

синтезу економічної науки, психології і нейробіології. Результати 

нейроекономічних досліджень демонструють, що ухвалення рішень обумовлене 

роботою відносно незалежних нейрональных систем мозку, відібраних за 

допомогою природного відбору. Окремий курс, який читає В. Ключарев, доцент 

факультету психології швейцарського Університету Базеля, так і називається – 

«Нейроекономіка як нейробіологія ухвалення рішень». У його роботах 

показано, виходячи з сучасних уявлень неийроекономіки, що прийняття 

рішення і, як наслідок, вибір оптимальної поведінки відбуваються на рівні 

спеціалізованих нейронних мереж. У цілому нейроекономічний підхід є певною 

мірою механістичним: нейронні мережі мають здатність регулювати оцінку всіх 

«за» і «проти» при виборі тієї чи іншої поведінки. Згідно з цим підходом, 

нейрон, або нейронна мережа, що приймає рішення, акумулює інформацію про 

можливі поведінкові альтернативи і робить вибір на користь найбільш 

оптимальної [144, c. 14–35]. 

Взаємодія «когнітивних» і «емоційних» нейрональных механізмів 

ухвалення рішень визначає міру раціональності поведінки людини. 
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Нейроекономіка, що виникла на стику наук, у широкому розумінні є 

нейробіологією ухвалення рішень (decision neuroscience). Одним із 

найпопулярніших напрямів когнітивних досліджень в соціоекономічній сфері є 

вивчення когнітивних спотворень, особливо у сфері ухвалення рішень. Під 

когнітивними спотвореннями розуміють систематичні помилки в мисленні або 

шаблонні відхилення в судженнях, які відбуваються в певних ситуаціях. Велика 

частина когнітивних спотворень є ментальним відображенням еволюційних 

механізмів, нерідко виконуючи адаптивну функцію. Можна припустити, що 

деякі з них є недоречно використаними адаптаційними навичками, а інші 

можна вважати наслідком відсутності відповідних навичок мислення. Один із 

потужних адаптаційних механізмів – групова поведінка. У соціоекономічній 

сфері воно виявляється як стадна поведінка – наслідування в ухваленні рішень 

деякому лідерові, причому воно має ірраціональний характер, оскільки можуть 

прийматися рішення, що явно суперечать прямій вигоді і/або власним інтенціям 

суб'єктів [366]. Розуміння механізмів такої ірраціональної поведінки є 

основним завданням когнітивних наук у галузі так званої поведінкової 

економіки [11]. Далі будуть розглянуті приклади порушення раціональності 

поведінки й когнітивні технології управління соціальною поведінкою. Слід 

зазначити, що цей один із найскладніших як в етичному, так і в прагматичному 

сенсі напрямів когнітивних досліджень. Останнім часом тільки посилюється 

орієнтація на соціалізацію економіки, підвищення ролі соціального та 

людського капіталу. «Передтечею» когнітивної економіки можна вважати 

соціальну економіку [298]. Соціальна економіка розглядає не тільки сучасні 

тенденції соціально-економічного розвитку, а й соціальні виклики розвитку 

людства. Вона спрямована на вирішення соціальних проблем та з’ясування 

причин їх виникнення. 

Установка на рішення соціальних проблем актуалізує когнітивні 

дослідження в галузі ухвалення рішень в умовах невизначеності і, відповідно, 

поведінкової реакції соціальних суб'єктів. Механізми масової зміни соціальної 

поведінки досить успішно пояснюються даними когнітивних досліджень 
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індивідуальної і групової поведінки: наприклад, принцип «розбитих вікон», 

коли усуваються візуальні сліди антисоціальної поведінки, щоб не викликати 

його масового повторення. Крім того, процеси виникнення соціальних епідемій 

[86] можна успішно доповнити напрацюваннями синергетичної методології, 

зокрема теорії самоорганізації складних систем. Слід зауважити, що 

методологічні експлікації сучасних когнітивних досліджень можуть бути 

успішно застосовні в соціальній і економічній сферах діяльності людей.  

Затребуваність когнітивістики в соціоекономічній сфері є більш ніж 

очевидною. Пошуки ефективних методів управління як ситуацій управління 

поведінкою неминуче зумовлюють необхідність дослідження механізмів, які їх 

запускають. Крім того, у соціоекономічній сфері благодатний грунт для 

вивчення фактичного матеріалу, а також безліч можливостей простежити 

наслідки застосування тих чи інших методів і теорій. Сучасний 

соціоекономічний простір є надзвичайно динамічним і надає статистичні 

масиви інформації в режимі реального часу, чого були до недавнього часу 

позбавлені природні науки.  

Застосування когнітивного підходу при розв’язанні широкого кола 

соціально-економічних завдань обумовлене такими чинниками:  

1. «Для більшості соціально-економічних систем і ситуацій характерні 

слабка структурованість, складний і динамічний характер функціонування, 

наявність великої кількості чинників, що впливають на них, мінливість 

зовнішнього середовища. Усе це робить практично неможливим або складно 

здійснюваним застосування інших методів аналізу і моделювання.  

2. Для вирішення сучасних соціально-економічних завдань ученим і 

фахівцям-практикам необхідне чітке розуміння особливостей функціонування 

системи або розвитку ситуації, взаємодії всіх її елементів, з метою 

моделювання дій (заходів), що управляють, реалізація яких дозволить досягти 

поставлених цілей управління» [342]. Подібне розуміння саме і може дати 

когнітивістика як у сфері інформаційних систем підтримки ухвалення рішень, 
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так і в нейропсихології, яка досліджує проблеми ухвалення рішень людиною, а 

також їх вияву в діяльності.  

Досить переконливо практика довела доцільність застосування 

результатів дослідження природничих наук, наприклад нейробіології, у 

соціогуманітарній сфері. Окреслилася не зовсім симетрична, але також досить 

цікава зустрічна тенденція. Дж. Лакофф і Р. Нуньєс у своїй роботі «Звідки 

взялася математика» показують, що людські поняття і людська мова не є 

випадковими і довільними, а становлять собою закономірний наслідок 

коеволюцї мозку й тіла, визначаються як їхніми властивостями, так і 

властивостями довкілля. Саме тому, що мозок і тіло спільно еволюціонували, 

мозок може допомогти тілу поводитися ефективно, вирішуючи повсякденні 

завдання, а також забезпечуючи міжособистісну взаємодію, координацію і 

орієнтацію в просторі, мову, зір і рух. Отже, математика – це людська 

математика, побудована мозком і свідомістю, а математичні поняття – людські 

математичні поняття [185, c. 30].  

У логіці нашого викладу, те, про що пише Дж. Лакофф, – це когнітивна 

математика. Математика, яка не лише враховує еволюційні механізми мозку, а 

й використовує його принципи роботи для ефективнішого розвитку свого 

наукового знання. Крім того, деякі властивості людського мислення, 

наприклад, концептуальна метафора, використовуються як частина математики. 

Останні досягнення когнітивістики можуть істотно вплинути на розуміння і 

розвиток математики. До них можна віднести такі припущення: 

а) тілесна «укоріненість» свідомості – структура людських понять і 

міркувань, включаючи математичні поняття і міркування, визначена нашою 

тілесністю і функціональною діяльністю; 

б) когнітивне несвідоме – велика частина мислення неусвідомлювана, але 

не несвідома у фрейдівському розумінні, а просто недоступна для прямої 

інтроспекції, оскільки ми не можемо безпосередньо оцінити свої розумові 

процеси, включаючи велику частину математичного мислення; 
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в) метафоричне мислення. Воно також засноване на нашій тілесності: 

здебільшого люди використовують конкретні засоби вираження абстрактних 

понять, спираючись на сенсомоторну систему. Цей механізм, за яким 

абстрактне розуміється за допомогою конкретного, називається 

концептуальною метафорою. Математичне мислення також користується 

концептуальною метафорою, наприклад, подаючи числа точками на числовій 

прямій» [185, c. 31]. Отже, математика може не лише збагатитися результатами 

когнітивних наукових досліджень, а й сама стати предметом когнітивної науки. 

Наприклад, в галузі дослідження виникнення математичних понять, ролі 

метафоричного мислення і власне концептуальної метафори, а також рівня 

неусвідомлюваності багатьох когнітивних процесів у математичному пізнанні. 

Очевидно, що такі експлікації можна провести і в інших сферах 

природничо-наукового знання, у першу чергу у фізиці й біології. Біологія, а 

особливо нейробіологія, і так входить до міждисциплінарного комплексу 

когнітивістики. Водночас розглянуті вище принципи безвідносно до цього 

факту можуть бути подані і як евристичні досягнення когнітивістики в цій 

сфері природничо-наукового знання. Крім того, говорячи про вплив 

когнітивістики на «природну» галузь сучасної науки, не можна не згадати, що 

вказана раніше тенденція появи «старих наук» з «новим префіксом» у вигляді 

«нейрон» або «когнітивна» поширюється не лише в соціогуманітарній сфері.  

Наприклад, на одній з останніх конференцій з когнітивної науки вже була 

організована секція «Когнітивна географія». У перспективах розвитку 

когнітивістики є напрям управління розвитком територій, про який мова піде 

далі. І когнітивна географія як напрям географії, що вивчає просторові 

уявлення, механізми їх формування і використання в різних аспектах людської 

діяльності саме потрапляє в мейнстрім цього напряму [258]. 

Ще одним із напрямів, який інтенсивно розвивається в науково-технічній 

сфері, що може дати досить цікаві результати як у вивченні процесів пізнання, 

так і в розв’язанні практичних завдань стала когнітивна графіка. Когнітивною 

графікою називають сукупність прийомів і методів візуалізації умов завдання 
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на основі принципів образного мислення. Це забезпечує наочність і очевидність 

рішення або, як мінімум, дає побачити потужну підказку. Застосовність 

когнітивної графіки очевидна при переведенні текстових описів в образні, а 

також, навпаки, при генерації текстових описів картин, що виникають у вхідних 

і вихідних блоках інтелектуальних систем. В основному вона використовується 

в складних системах штучного інтелекту, системах «людина – машина» для 

вирішення важких, слабо формалізованих завдань. Зі свого боку можемо 

додати, що когнітивна графіка має бути також досить ефективною в системі 

навчання, особливо в системі дистанційного або комп'ютерного навчання. У цій 

галузі комп'ютерна графіка давно себе успішно зарекомендувала, а 

використання когнітивних принципів може тільки підвищити її ефективність.  

Д. Поспєлов сформулював такі основні завдання когнітивної 

комп'ютерної графіки: 

 створення таких моделей подання знань, у яких була б можливість 

одноманітними засобами подавати як об'єкти, характерні для логічного 

мислення, так і образи-картини, якими оперує образне мислення; 

 візуалізація тих людських знань, для яких поки що неможливо 

підібрати текстові описи; 

 пошук шляхів переходу від спостережуваних образів-картин до 

формулювання деякої гіпотези про ті механізми і процеси, які приховані за 

їхньою динамікою [126, c. 192]. 

Очевидно, що якщо когнітивна графіка з цими завданнями впорається, то 

це зумовить істотний знаннєвий і технологічний прорив у когнітивістиці. Одна 

з основних проблем когнітивних досліджень, та й інших наук про людську 

поведінку, ще з часів біхевіоризму – встановити причинно-наслідкові зв'язки 

спостережуваної поведінки або іншого подібного явища. Якщо інтелектуальні 

системи отримають можливість перейти до вибудовування каузальних зв'язків 

за видимими ознаками – це буде реальний крок у напрямі їх справжньої 

інтелектуалізації.  
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Схожим за назвою, але не зовсім схожим за суттю є новий напрям – 

нейрографіка, яка використовує принципи роботи мозку і деякі арт-інструменти 

як когнітивну практику візуалізації рішень, роботи з психологічними станами, 

моделювання майбутнього й ухвалення рішень [237].  

Далі ми розглянемо загальні принципи впливу когнітивістики на сам 

процес наукового пізнання в цілому, а не тільки на окремі наукові дисципліни. 

Крім того, когнітивістика, ставлячи завдання з вивчення свідомості, мислення, 

знання вже задає міждисциплінарну рамку досліджень, самим підходом 

впливаючи на результати і процеси отримання нового знання в межах окремих 

наукових дисциплін. Когерентність різних наукових дискурсів викликана в 

першу чергу складністю предмета досліджень, що зачіпає не лише 

«внутрішню» природу людини, а й зовнішні обставини, що оточують її і 

справляють на нього вплив.  

Отже, складність і невизначеність предметних полів когнітивістики, 

відсутність на сьогодні єдиної методології, а також різноманітність 

філософських засад ускладнюють її становлення як науки. Проте специфіка 

постнеклассичної науки саме і полягає в тому, що в її предметне поле входять 

складні, точніше, складнісні об'єкти.  

Наукові напрацювання щодо створення єдиної теорії когнітивної науки 

вимагають подальшого філософсько-методологічного аналізу. Наприклад, про 

єдину модель свідомості, як би вона не була затребувана, доки не йдеться. Не 

випадково проблема співвідношення свідомості і мозку характеризується Н. 

Хомським, К. Макгінном і ще деякими дослідниками як складна проблема, у 

розумінні якої відсутній будь-який прогрес, на відміну від проблем, що 

припускають прозоре рішення. Тому, незважаючи на зростаючий обсяг знань 

про функціонування мозку, про когнітивні параметри мови у сфері штучного 

інтелекту, доводиться визнавати, що проблема когнітивних наук «мислення 

свідомість – мозок» містить деякий смисловий контекст, який не з'ясовний у 

межах компетенції окремих наукових дисциплін, кожна з яких самостійно 

вивчає і моделює процеси пізнання. У зв'язку з цим дуже важливим є висновок 



76 

 

таких авторитетних фахівців у сфері когнітивних наук, як Т. Чернігівська: 

«Слід покладати надії не на ще більше ускладнення роздільної здатності 

техніки, а на методологічний і навіть філософський прорив, який повинен 

привести до виникнення нової мультидисциплінарної наукової парадигми» 

[354, с. 101–116].  

У цьому становленні нової наукової парадигми, на новому витку розвитку 

когнітивних наук, усвідомлюється особлива роль філософії в «пізнанні 

пізнання». Вона полягає не лише в тому, щоб виконати інтегруючу або 

комунікативну функцію, а й у переосмисленні понять, у постановці таких 

питань, які виводять когнітивні дослідження на новий рівень концептуалізації. 

Не так давно у філософії науки як одне з найбільш принципових було 

питання про демаркацію науки і не науки. Досвід невдачі подібної демаркації, 

як відомо, справив вирішальний вплив на розвиток багатьох напрямів сучасної 

філософії науки, зокрема став приводом виникнення ідей між- і 

трансдисциплінарності. Принципово новою особливістю цих ідей є не 

розмежування істини і помилки, а комунікативний канал «між» різним 

розумінням ідей істини або блага. Цей канал не є даність, статика, а процес –

рух («транс»), що трансгресує, – повернення до витоків різних дисциплінарних 

підходів. І в когнітивістиці ми бачимо народження нової цілісності як єдності, 

яка перебуває в досвіді трансдисциплінарності, і не є класичним 

дисциплінарним пізнанням, що прагне до одноманітності результатів наукового 

пошуку [314]. Ця єдність в різноманітності, а не одноманітність у відмінностях, 

яких все ж предостатньо в такому складному науковому конгломераті. 

Досить складно охопити все різноманіття підходів, концепцій, думок, 

викладених у текстах з різних сфер наукового і філософського знання, які 

зачіпають згадані вище проблеми когнітивістики: пізнання, мислення, 

свідомість, знання. Щоправда, слід зазначити, що подібна спроба вже 

здійснювалася в книзі «Око розуму» [345]. Її автори – Д. Хофштадтер, 

професор когнітивістики і інформатики, філософії, психології, історії і 

філософії науки, порівняльного літературознавства університету штату Індіана 



77 

 

(США), керівник Центру з вивчення творчих можливостей мозку, член 

Американської асоціації кібернетики і суспільства когнітивістики, а також Д. 

Деннетт – заслужений професор гуманітарних наук, професор філософії і 

директор Центру когнітивістики університету Тафті (США). 

Проблема свідомості вказує на внутрішню проблематику самої 

когнітивістики – проблематику взаємовідносин нейрофілософії і філософії 

нейронаук, що входять до міждисциплінарного комплексу когнітивістики. 

Нейрофілософія вирішує традиційні філософські питання (наприклад, щодо 

свідомості) за допомогою понять і методів цих нейронаук, а філософія 

нейронауки окреслює специфічні проблеми нейронауки, які виникають в її 

межах [111, с. 164]. Нейрофілософія може спеціально досліджувати проблему 

свідомості, використовуючи дані нейронаук. При цьому вона входить до 

загального комплексу когнітивістики. Однак є зустрічний напрям – розвиток 

власне експериментальних досліджень когнітивістики, дані яких можуть 

зумовити необхідністіь нового філософського осмислення. Це дослідження 

виходить з методологічної рефлексії по відношенню до вказаних напрямів. Як 

результати досліджень нейрофілософів (П. Черчланд), так і результати 

нейробіологів (К.В. Анохін), лінгвістів (Т. В. Чернігівська), інших 

представників нейронаук є предметом мого власного дослідження. Це своєрідна 

методологічна метапозиція, що осмислює в максимальному обсязі комплекс 

різних напрямів сучасних когнітивних досліджень, технологій і практик. 

Методологічні засади когнітивістики – це те, що усвідомлюють як насущну 

потребу самі дослідники-когнітивісти. 

Отже, в цьому підрозділі показано актуальний стан розвитку 

когнітивістики, розширення її основних предметних сфер. Серед основних 

предметних сфер розглянуто когнітивну психологію, нейробіологію, 

нейролінгвістику, нейроекономіку та ін. В сфері когнітивної психології 

узагальнюючі концепції сформульовано У. Найсером, Р.Солсо, концепцію 

когнітивно-поведінкової терапії А. Беком. Проаналізовано, як дослідницька 

методологія когнітивної психології поширилася на різні предметні області 
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лінгввід нейролінгвістики. Так, актуалізовані теоретичні і практичні 

дослідження в когнітивній сфері з виводом на методологічні підстави 

практичної діяльності людей в соціо-економічній сфері, що призвело до появи 

нейроекономіки. Нейроекономіка стала одним з перших вдалих прикладів 

синтезу економічної науки, психології і нейробіології. Результати 

нейроекономічних досліджень демонструють, що ухвалення рішень обумовлене 

роботою відносно незалежних нейрональних систем мозку, відібраних за 

допомогою природного відбору. Досить переконливо практика довела 

доцільність застосування результатів дослідження природничих наук, 

наприклад, нейробіології, в соціо-гуманітарній сфері. Намітилася зустрічна 

тенденція появи «старих наук» з «новою приставкою» у виді «нейро» або 

«когнітивна не тільки в соціо-гуманитарній сфері. Так, наприклад, 

сформувалась когнітивна географія, як напрям географії, що вивчає просторові 

представлення, механізми їх формування і використання в різних аспектах 

людської діяльності. В роботі показані інші розширення предметних сфер в 

напрямку технічних наук, наприклад, когнітивної графіки, когнітивної 

математики. Когнітивистика, ставлячи завдання по вивченню свідомості, 

мислення, знання вже задає складну багатовимірну рамку досліджень, самим 

підходом впливаючи на результати і процеси отримання нового знання в 

просторах окремих наукових дисциплін. Складність і невизначеність 

предметних полів когнітивістики, відсутність на сьогоднішній момент єдиної 

методології, а також різноманітність філософських підстав ускладнюють 

концептуалізацію її предметних сфер. В процесі концептуалізації основних 

предметних сфер сучасних когнітивних досліджень відмічено недостатню 

концептуалізацію наявних когнітивних технологій і практик, які утворюють 

складний конгломерат разом із відносно формалізованим комплексом 

когнітивної науки.  
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Висновки до розділу 1 

 

В першому розділі «Витоки та становлення сучасних когнітивних 

досліджень» проаналізовано стан розробки проблеми, розглянуто концепції 

сучасних вітчизняних та іноземних авторів, які займаються дослідженнями в 

межах тематики, окресленої визначенням предмета даної дисертаційної роботи, 

та доведена необхідність подальшого філософського дослідження 

методологічного статусу сучасних когнітивних досліджень. В цьому розділі 

подано ключові віхи становлення когнітивної науки, її витоки й основні наукові 

школи. Розглянуто існуючі базисні теорії когнітивної науки і, отже, окреслений 

напрям подальших методологічних досліджень.  

У підрозділі 1.1 «Прояснення термінологічної ситуації у сфері сучасних 

когнітивних досліджень» проаналізовна проблема термінологічної 

невизначеності, яка властива складному середовищу когнітивних досліджень на 

стадії становлення. Показано, що існує багато визначень, зокрема, когнітивної 

науки. Когнітивні моделі і методологічні підходи значно поширилися, стали 

незамінними професійними інструментами в різних галузях, причому не лише 

на дослідницькому, але й на практичному рівні. Склалися вже окремі наукові 

напрями, підкріплені створенням своїх шкіл зі своїм напрацьованим 

розумінням когнітивного підходу, мети і завдань когнітивістики. Проте 

ключові поняття, широко використовувані в межах когнітивного підходу і його 

різних шкіл, в цих публікаціях нерідко або зовсім не визначаються, або виникає 

неоднозначність їх розуміння. Здійснено аналіз складної множини різних 

термінів і визначень, які використовуються в описі сучасних когнітивних 

досліджень Розгалуженість когнітивних досліджень, зростаюча кількість 

когнітивних технологій та когнітивних практик, їх прагматична орієнтація 

вимагають певного визначення. Тому в роботі показано, що для подальших 

досліджень перспективним є термін «когнітивістика», який може охопити не 

лише науковий і філософський, але й прагматичний зміст. Він увиразнює 

наявність не тільки когнітивної науки як складного міждисциплінарного 
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комплексу дисциплін (нейронаук, когнітивної психології, теорії штучного 

інтелекту, філософії пізнання та ін.), а й когнітивних технологій і практик. 

Запропоноване термінологічне визначення показує наявність когнітивного 

знання, отриманого не лише в результаті досліджень когнітивної науки. Тим 

самим воно відображає не тільки семантичну, а й концептуальну подібність 

термінам «гуманітаристика» та «синергетика». Всі вони позначають широке 

коло відповідних знань, підходів, методів, практик і технологій.  

У підрозділі 1.2 «Філософські витоки становлення когнітивістики» 

окреслено основні філософські концепції, які сприяли становленню 

когнітивістики. В ньому розглянуто тенденції руху когнітивістики від 

синкретизму філософських та наукових концепцій у складному полі 

когнітивних досліджень до синтезу філософії та сучасної когнітивної науки. Це 

процес коеволюції філософії та когнітивних наук, у якому відбувається їх 

взаємна циклічна детермінація, що є механізмом розвитку когнітивного знання. 

Серед філософських витоків становлення когнітивістики зазначено: по-перше, 

основні положення філософії свідомості, філософїї пізнання, загальної і 

гештальт-психології та ін.; по-друге,  філософські напрями, які відображають 

прагматичний вектор когнітивістики. Окрім філософських витоків, «предтеч» 

когнітивістики, у неї інтегровані цілі напрями сучасної філософської думки. Ці 

певні філософські напрями включаються у сферу когнітивістики, тим самим 

виводячи її на інший методологічний рівень. Особлива роль у формуванні 

філософських засад сучасних когнітивних досліджень у сфері проблематики 

пізнання і знання, в оновленні підходів до її осмислення належить еволюційній 

епістемології (еволюційно-інформаційній епістемології) – міждисциплінарному 

напряму, у межах якого з нових позицій досліджуються загальні 

характеристики людського пізнання і когнітивні здібності – сприйняття, 

мислення, свідомість, пам'ять. Епістемологія орієнтується на синтез сучасних 

еволюційних і когнітивних уявлень, що довели свою ефективність у 

когнітивній науці, в інформаційних і біотехнологіях. 
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У підрозділі 1.3 «Історико-наукова реконструкція когнітивістики» 

показаний історичний розвиток когнітивістики, насамперед, її «ядра» – 

когнітивної науки. Продемонстровані три історичних корені когнітивної науки: 

когнітивна психологія, кібернетика й інформатика, когнітивна лінгвістика. 

Показано, що в кожній із складових когнітивних наук можна виділити динаміку 

їх власних внутрішніх зв'язків і появу нових акцентів. Так, наприклад, у 

лінгвістиці теж є складні внутрішні зв'язки зі своєю динамікою, на що може 

вплинути ріст когнітивних досліджень у цілому, результати досліджень в інших 

галузях. На цій підставі можна визначити історичні витоки тенденції 

мережевого типу розвитку когнітивістики.  

У підрозділі 1.4 «Концептуалізація основних предметних сфер 

когнітивістики» показано актуальний стан розвитку когнітивістики, 

розширення її основних предметних сфер. Серед основних предметних сфер 

розглянуто когнітивну психологію, нейробіологію, нейролінгвістику, 

нейроекономіку та ін. У галузі когнітивної психології узагальнюючі концепції 

сформульовано У. Найсером, Р. Солсо, концепцію когнітивно-поведінкової 

терапії – А. Беком. Проаналізовано, як дослідницька методологія когнітивної 

психології поширилася на різні предметні галузі – від лінгвістики до 

нейролінгвістики. Так, актуалізовані теоретичні й практичні дослідження у 

когнітивній сфері зі спрямуванням на методологічні підстави практичної 

діяльності людей в соціоекономічній сфері, що призвело до появи 

нейроекономіки. Нейроекономіка стала одним з перших вдалих прикладів 

синтезу економічної науки, психології і нейробіології. Результати 

нейроекономічних досліджень демонструють, що прийняття рішень 

обумовлене роботою відносно незалежних нейрональних систем мозку з 

допомогою природного відбору. У роботі показані й інші розширення 

предметних сфер щодо технічних наук, наприклад, когнітивної графіки, 

когнітивної математики. Когнітивистика, ставлячи завдання з вивчення 

свідомості, мислення, знання, уже задає складну багатовимірну рамку 

досліджень, самим підходом впливаючи на результати і процеси отримання 
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нового знання в просторі окремих наукових дисциплін. Складність і 

невизначеність предметних полів когнітивістики, відсутність на сьогодні єдиної 

методології, а також різноманітність філософських підстав ускладнюють 

концептуалізацію її предметних сфер. У процесі концептуалізації основних 

предметних сфер сучасних когнітивних досліджень відмічено недостатню 

концептуалізацію наявних когнітивних технологій і практик, які утворюють 

складний конгломерат разом із відносно формалізованим комплексом, власне,  

самої, досить структурованої,  когнітивної науки. 

У дисертаційній роботі було досліджено термінологічну невизначеність, 

яка характеризує сучасні когнітивні дослідження, що пояснюється як складним 

предметним полем, так і різними підходами та стратегіями їх здійснення. 

Проведене дослідження підтвердило правильність вибору терміна – 

когнітивістика. В роботі наголошується, що до предметного поля 

когнітивістики ввійшов цілий пласт технологій, проектів і практик, які, точно 

кажучи, не відносилися до наукового знання. У дусі постнекласики певна 

«розмитість меж» між дисциплінами, між науковим і позанауковим знанням є 

цілком легітимною. Не лише за предметом дослідження, яким є складні 

людиновимірні системи, що саморозвиваються, а й у зв’язку з важливістю ролі 

спостерігача, його ціннісних установок, тож ядро когнітивістики – когнітивна 

наука – це постнекласична наука. За допомогою досягнень когнітивістики 

можна прояснити багато аспектів феномену постнекласики, а з іншого боку, 

когнітивістика формується постнекласичним типом раціональності, 

детермінується складним контекстом постнекласики.  
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РОЗДІЛ 2. СТАНОВЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ЄДНОСТІ 

КОГНІТИВІСТИКИ 

 

Отже, у попередньому розділі ми позначили ключові віхи формування 

предметної сфери сучасних когнітивних досліджень, становлення когнітивної 

науки, її витоки та основні наукові школи. Розглянуто існуючі базисні теорії 

когнітивістики, а отже, визначено напрям подальших методологічних 

досліджень. Окреслено основну проблематику когнітивної науки, пов'язану з 

пошуком її методологічних засад і єдиної теорії. Проте існує й інша специфіка 

зазначених проблем когнітивістики. Вона пов'язана як з власне складним 

предметом дослідження, що знаходиться «на межі ментальних можливостей» 

дослідника, так і з праксеологічною та аксіологічною складовою 

когнітивістики.  

Бурхливий розвиток когнітивних досліджень у галузі нейробіології був 

пов'язаний з тим, що рівень дослідницьких технологій зріс настільки, що 

дозволив відповісти на важливі питання функціонування людського мозку в 

режимі реального часу, а отже, стало можливим збереження пізнаваного 

об'єкта. Саме це зумовило стрибкоподібне зростання результатів досліджень. 

Однак, як і раніше, залишається важливим питання мети досліджень і їх 

екологічності, на чому абсолютно справедливо наголошує Н. Кочубей у своїй 

роботі «Синергетичні концепти і нелінійні контексти» [174]. Чи не відбувається 

на певному етапі дослідження заради дослідження, «тактичний» успішний 

пошук істини на шкоду якимсь більш важливим «стратегічним» цінностям 

людського буття. Я погоджуся з Н. Кочубей, що для збереження пізнаваного 

об'єкта нам слід відмовитися від своєрідної гносеологічної експансії, від 

повного пізнання всього, щоб то не було. Наш мозок, наша свідомість – це не 

лише наш пізнаваний об'єкт, а й основа людського життя. Тому не треба 

забувати, що замість істини заради істини необхідно прагнути до істини заради 

життя.  
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Тому один із найважливіших сенсів когнітивного повороту 

постнекласичної науки полягає в тому, що ми – «мислячі макроскопічні істоти, 

життя, смерть і пізнання яких взаємопов'язані з процесами еволюції Всесвіту. 

Від того, які ми, від того, наскільки наші пізнавальні установки відповідають 

еволюції пізнаваних об'єктів, залежить якість рішень, що приймаються, а отже, 

і наше власне життя, і життя нашого соціального і природного оточення» [174, 

с. 30]. Власне тому аксіологічні проблеми сучасної науки [283] в нашій сфері 

наук про людину з розвитком технологій, які можуть кардинально змінити 

життя всього людства, який прискорюється, але, схоже, є некерованим, стають 

більш ніж актуальними.  

Однак, крім цих важливих проблем, є ще проблеми методологічного 

плану. Що є предметом когнітивістики, що є її методом, чи існує він взагалі, чи 

можливі тільки емпіричні дослідження і прикладні методологічні моделі? 

Якими можуть і мають бути стратегії когнітивних досліджень? Ось лише 

небагато питань, які, як мені здається, мають бути сформульовані й осмислені 

для подальшого розвитку когнітивістики.  

 

2.1. Проблема полідисциплінарності, міждисциплінарності і 

трансдисциплінарності когнітивних досліджень 

 

Поглянемо ще раз, не з історико-наукової, а з методологічної позиції на 

предметну сферу когнітивістики. Думаю, досить очевидно, що предметна сфера 

когнітивістики є досить великою і невизначеною, зростає кількість нових наук і 

технологій, які залучаються для вирішення завдань когнітивістики. Тому 

визначення її статусу, перспективи методології і стратегій дослідження слід 

шукати в розгляді властивої їй складності. Одна зі статей Є. Князєвої, на яку я 

посилатимуся далі, так і називається «Полідисциплінарний об'єкт, 

міждисциплінарні методи і трансдисциплінарні стратегії дослідження». Вона 

була зумовлена схожою проблематикою в синергетиці, і я спробую показати, 

що й для когнітивістики зазначений фокус розгляду буде ефективним. Крім 



85 

 

того, як і для інших галузей постнекласичної науки, можна говорити про деяку 

невизначеність у використанні цієї методологічної термінології, деяке 

змішування понять. І з цим хотілося б визначитися, як мінімум, для нашого 

об'єкта досліджень – когнітивістики. 

Дуже часто в літературі вільно використовуються такі поняття, як 

«міждисциплінарність», а для характеристики наукових напрямів, подібних до 

інформатики, когнітивної науки, нелінійної динаміки складних систем, або 

синергетики, часто вживаються також терміни «полідисциплінарність» і 

«трансдисциплінарність». Ці три поняття близькі одне до одного, хоча й мають 

певні відмінності, що всебічно висвітлено в роботах Є. Князєвої, С. Курдюмова, 

а також Л. Киященко.  

Поняття «міждисциплінарність» передусім означає циркуляцію загальних 

понять для розуміння деякого явища, яка відбувається внаслідок кооперації 

різних наукових галузей. У разі «полідисциплінарності» якийсь феномен або 

об'єкт (планета Земля, людина, свідомість і т. ін.) вивчається одночасно й з 

різних боків кількома науковими дисциплінами. «Трансдисциплінарність» 

характеризує такі дослідження, які здійснюються «крізь» дисциплінарні межі, 

виходять «поза межі» конкретних дисциплін. Відмітною особливістю 

трансдисциплінарних досліджень є перенесення когнітивних схем з однієї 

дисциплінарної сфери до іншої. Трансдисциплінарними називаються спільні 

проекти дослідження. Термін «міждисциплінарність» є, мабуть, найбільш 

поширеним, а термін «трансдисциплінарність» застосовується переважно 

французькими науковими центрами з дослідження складних систем, що 

самоорганізуються, і складного мислення, у першу чергу Центром 

трансдисциплінарних досліджень (соціологія, антропологія, історія), який 

очолював Е. Морен (до 2012 року) і Н. Лапьєр [151, с. 346–347].  

Це пояснюється тим, що спочатку термін «трансдисциплінарність» 

з'явився саме в європейському науковому дискурсі. На сайті, присвяченому 

трансдисциплінарності, розглядається історія походження терміна 

«трансдисциплінарність». Термін «трансдисциплінарність» був уперше 
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запропонований Ж. Піаже, швейцарським психологом і філософом в 1970 р. в 

дискусіях з Е. Янчем, австрійським астрофізиком, дослідником проблеми 

самоорганізації у Всесвіті, одним із засновників Римського клубу, і 

А. Ліхнеровичем, французьким математиком, у рамках міжнародного семінару 

«Інтердисциплінарність – проблеми досліджень і навчання в університетах». 

Семінар був підготовлений Організацією з економічного співробітництва і 

розвитку, спільно з міністерством національної освіти Франції й університету 

Ніцци [402].  

Передбачалося, що трансдисциплінарність у науці є більш високим 

етапом досліджень, який йде за міждисциплінарним. Слід очікувати від 

трансдисциплінарного етапу, що він не обмежиться міждисциплінарними 

відносинами, а розмістить їх усередині глобальної системи, без жорстких меж 

між дисциплінами. Так позначається принцип наукового дослідження (а також 

внутрішньодисциплінарної практики), який описує додатки наукового підходу 

до проблем, що виходять (трансцендентують) за межі конвенціональних 

встановлених академічних дисциплін [143]. Дещо пізніше, у 1980 році, Е. Янч 

запропонував важливе уточнення цього поняття. Як інтегруючий принцип 

дисциплінарного знання він запропонував спільну соціальну мету, яка об'єднує 

не лише наукове пізнання, а й освіту та інноватику як необхідні складові 

соціальної системи, спрямованої на самовідновлення суспільства. Загальна 

точка зору на розвиток такої соціальної системи залежить не лише від її мети, а 

й від взаємного збагачення способів пізнання в певній галузі знання, від 

можливості виникнення ефекту, названого ним як синепістемічна (synepistemic) 

кооперація [390]. Можна вважати, що це був перший цільовий синтез у фокусі 

розгляду розвитку соціальних систем не лише природничо-наукових, а й 

гуманітарних дисциплін, орієнтованих на розв’язання актуальних проблем.  

Сьогодні можна говорити про формування і розвиток своєрідного 

міжнародного трансдисциплінарного руху. Однією з перших організацій у цій 

сфері був так званий Міжнародний центр трансдисциплінарних досліджень 

(CIRET – Centre International de Recherches et Études Transdisciplinaires), 
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некомерційна організація, що базується в Парижі і створена в 1987 році. 

Президент цієї організації – румунський фізик Б. Ніколеску, один із лідерів 

трансдисциплінарного руху у світі [142, с. 155]. На першому своєму з'їзді центр 

прийняв Хартію трансдисциплінарності, під якою стоять підписи Е. Морена і Б. 

Ніколеску. Щоб показати відмінності з міждисциплінарністю і 

полідисциплінарністю, Ніколеску постулював:  

1. Визнання існування рівнів реальності. Кожна дисципліна вивчає тільки 

якийсь фрагмент реальності, тільки один з її рівнів. Трансдисциплінарна 

стратегія прагне зрозуміти динаміку процесу на кількох рівнях реальності 

одночасно, тому вона долає межі конкретних дисциплін і створює універсальну 

картину процесу, її холістичне бачення. Трансдисциплінарність не 

антагоністична міждисциплінарності, а доповнює її, оскільки сполучає різні 

фрагменти реальності в єдину картину.  

2. Логіка включеного третього. Трансдисциплінарність не протиставляє, а 

об'єднує, сполучає за принципом додатковості те, що розглядалося як 

протилежне.  

3. Складність. Трансдисциплінарність намагається зрозуміти реальність в 

її складності, а це саме та установка, яка властива синергетиці. Тільки 

трансдисциплінарні дослідження здатні впоратися зі складністю світу [152, с. 

194]. Подібні постулати цілком застосовні до когнітивістики, власне, чому ми й 

можемо говорити про її трансдисциплінарність. Точніше, про 

трансдисциплінарні стратегії її дослідження, які вивчають складність. 

Отже, поняття міждисциплінарності і трансдисциплінарності пов'язані, 

але не є тотожними. І якщо поставити метою дослідження методологічні засади 

когнітивістики, то прояснення цієї термінологічної невизначеності досить 

важливо. Я погоджуся з Е. Мореном, що слід розвести ці поняття і «доцільніше 

говорити про полідисциплінарні дослідницькі поля, міждисциплінарні 

дослідження і трансдисциплінарні стратегії дослідження» [151, с. 346–347].  

Чи є предметне поле когнітивістики полідисциплінарним? Безперечно, у 

ході історичного екскурсу показано, що відбулося об'єднання різних наук, які, 
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кожна по-своєму, у своїй науковій традиції, досліджують ті чи інші об'єкти і 

явища в когнітивній сфері. Самі складові наукового комплексу когнітивістики 

історично утворилися за принципом кооперації наукових галузей – наприклад, 

психофізіологія (предтеча когнітивної психології), психолінгвістика тощо. І ці 

кооперативні процеси, ці спільні дослідження, звичайно, є 

міждисциплінарними.  

Отже, міждисциплінарність як приклад кооперації різних наук подібна 

полідисциплінарності. Адже об'єкти дослідження когнітивістики є предметом 

вивчення різних її складових. Наприклад, мислення є предметом вивчення 

психолінгвістів, фахівців в галузі штучного інтелекту, нейробіологів, філософів 

і т. д. Полідисциплінарність може передувати міждисциплінарності. 

Полідисциплінарні феномени, об'єкти можуть бути приводом для кооперації 

відповідних наукових сфер з метою більш ефективного здійснення досліджень. 

В обговоренні проблеми трансдисциплінарності порушувалося питання 

про трансдисциплінарність науки або про трансдисциплінарну науку. Важливо 

зазначити, що одним із головних питань цієї дискусії було обговорення суті 

трансдисциплінарності. Ж. Піаже вважав, що трансдисциплінарність слід 

розглядати як нову галузь знань, відмінну від мультидисциплінарності та 

інтердисциплінарності, у чому його підтримав Е. Янч. Він був упевнений в 

тому, що трансдисциплінарність як «новий простір без стабільних меж між 

дисциплінами», як нова галузь знань, має бути неодмінно супер- чи 

гіпердисципліною. Така трансдисциплінарність, писав він, має бути 

«координатором усіх дисциплінарних й інтердисциплінарних систем навчання 

та інновацій на основі загального аксіоматичного підходу» [143]. У такій 

інтерпретації нова (трансдисциплінарна) галузь знань вимагала власного 

(трансдисциплінарного) підходу. 

У свою чергу, позиція А. Ліхнеровича щодо трансдисциплінарності була 

радикально математичною. Він сприймав трансдисциплінарність як деякі 

«перехресні ігри», здатні описати «однорідність теоретичної діяльності в різних 

галузях науки і техніки, незалежно від поля, де ця діяльність відбувається». І, 
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звичайно ж, ця теоретична діяльність могла бути сформульована, вважав він, 

тільки математичною мовою [231]. Значущість появи «нової галузі знань» була 

для експертів такою очевидною, що вони пропонували організаторам вставити 

слово «трансдисциплінарність» в назву семінару. Однак керівники Організації з 

економічного співробітництва та розвитку відмовилися це зробити, тому що 

вони побоювалися заплутати деяких представників країн-членів. І ця плутанина 

з використанням терміна «трансдисциплінарність» цілком могла б виникнути 

саме через неоднозначність його вживання.  

А він вживається, мінімум, у чотирьох значеннях. У першому значенні 

трансдисциплінарність розуміється як «декларація», що проголошує рівні права 

відомих і маловідомих учених, великих і малих наукових дисциплін, культур і 

релігій у дослідженні навколишнього світу. «У такому значенні 

трансдисциплінарність відіграє роль «охоронної грамоти» для будь-якої 

приватної позиції, що не суперечить знанням наукових дисциплін» [231]. 

Можна зробити припущення, що в цьому значенні позначається маргінальна, 

але не вікрито лженаукова позиція, яка існує у вигляді «замітки на полях», а не 

«мейнстріму», основного наукового «тексту». У другому значенні 

трансдисциплінарність розуміється як властивість особистості, компетенція 

«генераліста» і трактується як високий рівень різнобічності, універсальності 

знань конкретної людини. У третьому значенні «трансдисциплінарність» 

трактують як правило дослідження навколишнього світу». Можна говорити про 

те, що проблема трансдисциплінарна, якщо вона досліджується відразу на 

кількох рівнях. Наприклад, на фізичному і ментальному рівнях, глобально і 

локально. Четверте значення – принцип організації наукового знання, за якого 

відбувається взаємодія багатьох дисциплін при розв’язанні комплексних 

проблем природи і суспільства. У цьому значенні трансдисциплінарність 

легітимізує вихід поза межі своєї дисципліни, позбавляючи звинувачення в 

маргінальності або дилетантстві. 

Залежно від того, у якій кількості і в якому поєднанні учені 

використовуватимуть інші дисципліни у своєму дисциплінарному дослідженні, 
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у цьому, четвертому, значенні трансдисциплінарність може називатися 

мультидисциплінарністю (мultidisciplinarity), плюродисциплінарністю 

(pluridisciplinarity), інтердисциплінарністю (interdisciplinarity) [143, с. 11].  

Більш докладно термінологічні і методологічні нюанси 

трансдисциплінарності описані на сайті Російської школи 

трансдисциплінарності [282]. А ще там подані різні аспекти 

трансдисциплінарності, її місія, цілі і завдання, практичні кроки з 

упровадження проектів. За задумом її творців, саме Школа повинна навчити 

необхідним навичкам, які знадобляться для проведення міждисциплінарних і 

трансдисциплінарних досліджень. Це завдання взагалі має стояти перед 

сучасною вищою освітою.  

З цього ж приводу була проведена в жовтні 1998 р. в Парижі в штаб-

квартирі ЮНЕСКО міжнародна конференція з питань вищої освіти. На ній була 

прийнята «Всесвітня декларація про вищу освіту для ХХІ століття: підходи і 

практичні заходи». По суті, текст Декларації спрямований на реалізацію відомої 

тези ХХ століття – «наука ХХІ століття зможе знайти шляхи розв’язання 

складних багатофакторних проблем природи і суспільства». Складність 

вирішення таких проблем полягає в тому, що дисциплінарним системним 

підходам не завжди вдається виявити всі чинники, що утворюють проблему і 

впливають на неї.  

Якщо у ХХ столітті інколи таким впливом можна було нехтувати, то 

сьогодні, без повного і науково обґрунтованого урахування таких чинників вже 

не обійтися. Тому у «Всесвітній декларації про вищу освіту для ХХІ століття» 

уточнюють, що фахівець з вищою освітою нарівні з дисциплінарним підходом 

для вирішення складних багатофакторних проблем повинен використати 

міждисциплінарні і трансдисциплінарні підходи» [136]. Отже, вища освіта 

повинна надати можливості ознайомитися з трансдисциплінарною ідеологією, 

міждисциплінарними методами. Система вищої освіти, незважаючи на постійні 

реформи, все ж залишається досить інертною. Очевидно, саме тому своїм 

завданням фундатори Російської школи трансдисциплінарності вбачають 

http://www.anoitt.ru/
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навчання трансдисциплінарним навичкам, які, швидше за все, будуть в 

найближчому майбутньому украй затребувані. Адже якщо в тому, що наука 

нашого століття зможе вирішити всі нагальні проблеми, є сумніви, то в тому, 

що вона розвиватиметься в трансдисциплінарному напрямі сумнівів, мабуть, 

немає.  

Для нашого дослідження цікавим є наведене О. Князєвою і 

С. Курдюмовим міркування Е. Морена, який дещо загострює відмінність між, 

здавалося б, близькими поняттями «міждисциплінарність» і 

«трансдисциплінарність». Дозволю собі навести велику цитату Е. Морена: 

«Міждисциплінарність може означати тільки й просто те, що різні дисципліни 

сідають за один стіл, подібно до того, як різні нації збираються в ООН 

винятково для того, щоб заявити про свої власні національні права і свій 

суверенітет щодо посягань сусіда. Однак міждисциплінарність може прагнути 

також до обміну й кооперації, унаслідок чого міждисциплінарність може 

ставати чимось органічним. Стосовно трансдисциплінарності, тут часто йдеться 

про когнітивні схеми, які можуть переходити з одних дисциплін в інші, іноді 

настільки різко, що дисципліни занурюються в стан трансу. Фактично саме 

інтер-, полі- і трансдисциплінарні комплекси працюють і відіграють плідну 

роль в історії науки; варто запам'ятати ті ключові поняття, які тут вживаються, 

а саме: кооперація, точніше, об'єднання або взаємозв'язок чи, точніше, спільний 

проект» [401, с. 136]. Отже, спільний проект – це не просто розгляд спільних 

для різних наукових дисциплін понять або обмін думками фахівців з різних 

наукових сфер з приводу якогось об'єкта. Спільний проект передбачає 

поставлені цілі, завдання і, відповідно, стратегії дослідження.  

Наголосимо ще раз на принципових відмінностях у типах об'єднання в 

спільні проекти. Так, полідисциплінарність, або як її називають в 

міжнародному співтоваристві мультидисциплінарність (multidisciplinarity), – це 

неінтеграційна суміш дисциплін, у якій кожна дисципліна зберігає власну 

методологію і власні теоретичні припущення, не видозмінюючи і не 

доповнюючи їх, зазнавши дії з боку інших дисциплін. Полідисциплінарність 
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відрізняється від міждисциплінарності характером відносин, які 

встановлюються між різними дисциплінами. Усередині полідисциплінарного 

комплексу знань кооперація може бути взаємною і кумулятивною, але вона не є 

інтерактивною. Міждисциплінарність же сплавляє різні теоретичні 

припущення, методології і практики, які приходять від дисциплін, що 

залучаються до наукового дослідження. Міждисциплинарність означає 

передусім кооперацію різних наукових сфер, циркуляцію спільних понять для 

розуміння деякого явища. І це виникнення спільних понять є основним 

двигуном розвитку наукового знання, без якого подальші дослідження 

утруднюються.  

Наприклад, у психофізіології, яка становить фактично основу когнітивної 

науки, подібна проблема була позначена ще наприкінці ХХ століття. Узагалі, як 

пише О. Князєва, міждисциплінарність як термін і як потужний рух у наукових 

дослідженнях є плодом розвитку науки ХХ ст. «Проте деякі вчені виявляють 

нині його предтечі в грецькій філософії, а саме в її спрямованості до побудови 

єдиної науки, до універсального знання, до синтезу й інтеграції знання. Один із 

найбільш яскравих прикладів інтеграції знання в епоху Стародавньої Греції – 

союз філософії і медицини. Піфагор і Емпедокл були одночасно і великими 

філософами, і великими лікарями» [152, с. 193]. Подібну нероздільність, 

цілісність успадкувала, як мені здається, і психологія. Наприклад, багато 

дослідників, той самий Б. Величковський, згадують про відокремлення 

психології від філософії близько двохсот років тому. У цей час психологія стала 

формуватися як самостійна наукова дисципліна, зі своїм понятійним апаратом, 

логікою і способами досліджень. Однак сфера проблематики і глибина питань, 

що ставляться, і досі ріднить її з філософією, як мінімум, на рівні конкретних 

персоналій. Складно розділити досягнення як ученого-психолога і як філософа, 

наприклад, у роботах Ж. Піаже або Д. Деннета. І внаслідок предмета 

дослідження, глибини і широти даних проблем, а особливо в міру їхнього 

впливу на подальші дослідження як у своїй галузі, так і в інших сферах.  
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У минулому XX ст. міждисциплінарність була характерною для освіти і 

педагогічної практики. Тепер же міждисциплінарність використовується 

набагато ширше, часто досить продуктивно, звичайно, і в галузі освіти. Однак 

досить часто ця міждисциплінарність перетворюється на данину нинішній моді 

в науці, формальність або декларовану, але не реальну перевагу для 

привертання уваги до своїх досліджень, для кращого проходження заявок на 

гранти [152, с. 193]. Це негативні моменти міждисциплінарності і у сфері 

когнітивістики вони також, на жаль, мають місце. Нині, наприклад, стає 

поширеною практика, коли стандартні маркетингові дослідження 

доповнюються формальними даними, подібностями експериментів із соціальної 

психології, але отримують при цьому модну частину «нейро». Проте є й 

позитивний аспект міждисциплінарності. У позитивному сенсі 

міждисциплінарність тлумачиться як закономірне відходження від 

дисциплінарної обмеженості, як позбавлення від надмірної спеціалізації 

наукових дисциплін.  

Для нашого дослідження важливо не лише те, що в когнітивістиці 

відбувається міждисциплінарний синтез теоретичного знання і технологій, 

знання і умінь, як зазначає О. Князєва. А ще й те, що всі вони побудовані на 

певних когнітивних стратегіях, тобто епістемологічний контекст 

міждисциплінарних досліджень є їхньою невід'ємною компонентою. У цьому 

сенсі міждисциплінарною є сучасна біотехнологія і нанотехнології і, звичайно, 

когнітивні технології.  

Як зазначалося, виходячи зі значення самої приставки «транс», 

трансдисциплінарність характеризує такі дослідження, які йдуть крізь межі 

багатьох дисциплін, виходять поза межі конкретних дисциплін. Для нас 

важливим є те, що створюється принципово нове, холістичне бачення предмета 

дослідження, чого не буває, наприклад, у полідисциплінарних дослідженнях, у 

яких зберігається первинне розуміння предмета дослідження різними 

дисциплінами. «Трансдисциплінарні дослідження характеризуються 

перенесенням когнітивних схем з однієї дисциплінарної сфери до іншої, 
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розробленням і здійсненням спільних проектів дослідження» [152, с. 194]. Одна 

з метафор, що описують когнітивістику, когнітивний підхід – це «трамплін, що 

дозволяє подолати невидимі бар'єри, які нерідко виникають між людьми, які 

говорять і мислять різними мовами» [258, с. 54]. Цей «трамплін» саме і є 

вираженням суті трансдисциплінарності когнітивістики. Одразу зауважу, що 

таким трампліном можна назвати, наприклад, синергетику. 

Ми вже зазначали когерентність когнітивістики і синергетики, за влучним 

виразом В. Аршинова. І в контексті проблеми трансдисциплінарності ми 

покажемо, що вони дійсно когерентні. Перший постулат Є. Князєвої: 

«Синергетика відкриває наскрізну складність світу, складність у тому вигляді, 

як вона виявляє себе на різних рівнях реальності. У цьому сенсі вона йде в 

одному руслі з тими установками, які властиві трансдисциплінарному 

дослідженню. Інакше кажучи, синергетика є дуже трансдисциплінарним 

дослідженням. Теоретики трансдисциплінарності проголошують, що сама 

природа в її внутрішній складності і мінливому, різноманітному характері, а 

також і в її глибокій внутрішній єдності вимагає перетину меж між 

дисциплінами, а трансдисциплінарність прагне виявити ту складність, що 

лежить в основі всіх процесів і явищ. Останнє саме і становить основне 

дослідницьке зусилля синергетики» [152, с. 195]. Навряд чи можна 

заперечувати, що складність властива й когнитивістиці. Більше того, 

складність, складнісне мислення є не лише засобом, а й предметом 

дослідження. Природа людської психіки, свідомості, мислення, безперечно, 

вимагає перетину меж, об'єднання дисциплін.  

Наступний постулат: «Другий збіг – це холістичність синергетики і 

холістичність трансдисциплінарних підходів. У минулому осмислити природу в 

її цілісності прагнула натурфілософія. Вона спиралася при цьому на поняття 

природознавства відповідної історичної епохи і нерідко ототожнювала 

феномени, спостережувані нами в мікро- і макрокосмі. Цю розумову традицію 

продовжує сьогодні, причому по-своєму, синергетика. Саме холістична 

тенденція, властива синергетиці, визначає обличчя сучасної науки. Судячи з 
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усього, ця тенденція посилюватиметься, і набуватиме особливої цінності 

здатність учених нелінійно і цілісно мислити» [152, с. 195]. Це питання про те, 

як повинні будуть мислити вчені й не лише, буде розглянуто більш докладно 

далі. Поки що акцентую увагу на холістичній тенденції, яка вказана для 

синергетики, і її можна абсолютно безперечно побачити в когнітивістиці.  

Професор Л. Киященко також дає своє розуміння специфіки 

трансдисциплінарності, яке підходить для пояснення багатьох методологічних 

аспектів когнітивістики, у своїй роботі «Постнекласична філософія: досвід 

трансдисциплінарності» [142, с. 137–169]. Погоджуся, що нею розкрита головна 

причина виникнення феномену трансдисциплінарності. «Трансдисциплінарне 

дослідження виникає, коли, незважаючи на множинність розрізнених 

дисциплінарних підходів у розв’язанні екзистенціальних, біоетичних, 

екологічних й інших практичних проблем, відчувається недостатність. Воно 

має потребу для свого проведення, з одного боку, в осмисленні мотивів, 

цінностей, оцінки ризиків наслідків спільних дій різних пізнавальних практик, 

їх вписуваності в сучасні культуру і цивілізацію, а з іншого – і в погляді на 

ситуацію в цілому, що характерно для філософського підходу. Вказані рухи 

думки, що принципово, відбуваються паралельно. Тому певною мірою їх можна 

до певного часу розглядати незалежно один від одного. Однак фокусування, яке 

має трансдисциплінарний підхід об’єднує філософсько-теоретичні й практичні 

потоки, коли виникає реальна проблема. З цієї причини поняття 

трансдисциплінарності має не стільки прикладний аспект, скільки 

фундаментально екзистенціальний, який зачіпає за «живе» усіх тих, хто 

професійно або за переконанням, по вірі і по сенсу своїх життєвих уявлень не 

може не діяти, роблячи вибір на користь відповідального й морального вчинку» 

[142, с. 147]. Складність проблем, які мають вирішувати сьогодні не лише 

політики, керівники корпорацій, а й учені, які здійснюють наукові дослідження, 

актуалізує цей момент моралі й відповідальності за прийняті рішення.  

Як пише О. Князєва, трансдисциплінарність стимулює інтеграцію знання, 

синергію між дисциплінами. Вона відповідає сучасній практиці трансформації 
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знання, коли вчені залучені до пошуку конструктивного рішення проблем 

реального світу. «Трансдисциплінарність передбачає, що експерти, які 

здійснюють аналіз, учені-дослідники, діячі у сферах соціальної практики, 

політичні лідери об’єднують свої зусилля, щоб розв'язати проблему. Проте ця 

практична орієнтація трансдисциплінарних досліджень не виключає, а, 

навпаки, ґрунтується на їхній фундаментальності, на холістичному баченні 

реальності й спробі схопити реальність в її універсальних патернах. 

Трансдисциплінарність охоплює креативний підхід до розв’язання проблем, 

раціональність відкритого, творчого розуму (open – mind rationality)» [152, с. 

194]. Такі творчі рішення потрібні не лише для розв’язання проблем, які 

поставлені реальним світом, але ще для того, щоб здійснити необхідний синтез 

понятійного апарату і методів, створити цілісну мову опису.  

Справа в тому, як слушно зауважує В. Буданов, що спільне використання 

при описі комплексного феномену понятійного апарату і методів двох 

дисциплін вимагає їх несуперечності. «Так у будь-якій багатодисциплінарній 

науці рано чи пізно виникає процедура міждисциплінарного узгодження, що 

іноді асоціюється з синтезом дисциплін (біофізика, фізична хімія і т. ін.). 

Узгодження може завершитися констатацією відсутності протиріч, якщо 

знайдена вдала мова перекладу, або спробою редукувати поняття однієї 

дисципліни до понять іншої (до чого завжди тяжіло механістичне бачення 

світу), або доведеться переглядати онтології обох дисциплін» [57, с. 184]. У разі 

якщо засади дисциплін вступають в протиріччя, відбувається принциповий 

розпад цілісності наукового опису. Його подолання можливе шляхом створення 

нової дисциплінарної картини з більшою розмірністю, фактично створення 

нової парадигми [57, с. 184–185]. 

Немає достатніх даних, щоб з цілковитою впевненістю стверджувати, що 

засади наук, які входять до комплексу когнітивістики суперечливі, швидше, 

можна говорити про їх недостатнє узгодження. Одна з можливих причин 

неузгодженості – статичний і динамічний підходи в дослідженнях, які властиві 

різним дисциплінам. 
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Так, сучасна психологічна наука, особливо на заході, працює за 

правилами, які дають перевагу «технологічним» моделям, а, отже, і так званому 

статичному підходу. Класичні реальні експерименти в психологічних 

дослідженнях мають часові межі, а повноцінний розвиток, безперечно, 

виходить поза ці межі, отже, вивчення систем, що розвиваються, ускладнене. 

Ось чому привабливою складовою динамічного підходу є великі можливості 

міждисциплінарної інтеграції в результаті його кращого вписування в картину 

світу. Динамічні моделі когнітивних систем добре пов'язують між собою 

основні дисципліни, що належать до когнітивної науки, – психологію, 

фізіологію і лінгвістику [314]. Власне, тому ми так детально розглядаємо 

аспекти міждисциплінарності і трансдисциплінарності, що це, імовірно, може 

бути корисним для подолання існуючих лакун у когнітивних дослідженнях.  

Однак є ще багато внутрішніх проблем у сфері самої 

трансдисциплінарності. Так, досить складним питанням є дослідження історії 

формування трансдисциплінарної ідеології в її співвідношенні з 

міждисциплінарним методом. Найвиразніше вона представлена в праці 

«Філософія трансдисциплінарності», у другому розділі, у переінтерпретації ідей 

інтервального підходу, висунутих у 60-х роках минулого століття радянськими 

філософами-методологами М. Новоселовим і Ф. Лазарєвим у гносеологічному 

й антропологічному варіантах відповідно. Сенс центрального для цієї концепції 

поняття «інтервал» у тлумаченні з погляду філософії трансдисциплінарності 

сам виявляється розгорнутим інтервалом між: 1) ідеєю антитетичної зв'язаності 

взаємодоповнюваних полярностей (Л. Киященко) і 2) ідеєю системи 

обмежувальних умов, що уявляються логічно несуперечливими редукціями (В. 

Моїсєєв). Такий підхід виявився евристично плідним, у нього гармонійно 

вписалася ідея «включеного третього» (Б. Ніколеску), що дає можливість 

інтегрувати різноякісні характеристики складнісних систем [314]. Цінність 

такого дослідження полягає в тому, що трансдисциплінарна методологія, 

наприклад, такі її складові, як інтегральний і суб'єктно-орієнтований підходи, 

можуть бути розглянуті в різних контекстах динамічного середовища 
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трансдисциплінарного досвіду [314]. Я думаю, що когнітивні дослідження саме 

і є таким динамічним середовищем. Далі в процесі дослідження складнісного, 

багатовимірного мислення, інтервальний підхід буде розглянутий більш 

докладно.  

Я порушувала питання про зв'язки, когерентність і подібність 

когнітивістики і синергетики. Тільки що були розглянуті принципи їх 

подібності в контексті проблеми трансдисциплінарності. Проте є ще один 

момент «перенесення»: когнітивістика в досить складний неоднозначний спосіб 

співвідноситься з гуманітаристикою. Багато гуманітарних наук входить у 

дослідницький пул когнітивістики, і до них належить досить цікава 

структуризація галузей наук про людину, про дух, згідно з критеріями 

істинності й науковості.  

Ще Л. Гумільов зауважував невизначеність поділу за предметом 

природничих і гуманітарних наук, особливо якщо це стосується вивчення 

людини. «Прийнято думати, що гуманітарні науки – це ті, які вивчають людину 

і її діяння, а природничі науки вивчають природу, живу, мертву і відсталу, 

тобто ту, яка ніколи не була живою» [94, с. 52]. Цей поділ є неконструктивним і 

досить часто суперечливим, на його думку. Дійсно, медицина, фізіологія і 

антропологія вивчають людину, але не є гуманітарними науками. А 

гуманітарною наукою була, наприклад, астрономія до Коперника, побудована 

на вивченні текстів Птолемея і Арістотеля. З цього робиться висновок, що поділ 

образів мислення, відповідно, і наук, за предметом вивчення неправомірний. 

«Набагато зручніше поділ за способом отримання первинної інформації. Тут 

можливі два підходи: читання книг або вислуховування повідомлень (легенд, 

міфів і т. ін.) і спостереження, іноді з експериментом. Перший спосіб відповідає 

гуманітарним наукам, царицею яких є філологія, другий – природничим 

наукам, які слід поділити на математизовані й описові. Математизовані мають 

справу з символами; описові – з феноменами» [94, с. 52].  

Виходячи з нашої логіки і термінології викладу, можна було б сказати, що 

Л. Гумільов пропонує поділяти науки за характером основних 
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використовуваних когнітивних методів. І, наприклад, та сама етнографія, яка 

становила основу його наукового інтересу, у нього знаходиться «на стику», 

тобто ми можемо говорити про міждисциплінарність в подібних сферах 

дослідження. Я погоджуся з думкою Л. Гумільова, що відмінність між 

гуманітарними і природничими науками «така різка в середні віки, нині не 

принципова, а швидше стадіальна» [94, с. 59]. І що принципово важливо для 

нашого дослідження, особливо в контексті трансдисциплінарності – 

перенесення когнітивних схем між ними. «Несвідомий науковий дуалізм», за 

словами В. І. Вернадського, відбувається при свідомому або несвідомому 

протиставленні дослідника досліджуваному світу. Він цілком нормальний у тій 

самій філології: наприклад, без нього неможлива робота з текстом. «Отже, 

науковий дуалізм, такий шкідливий у природничих науках, – спадщина 

гуманітарних навичок, перенесених в чужу їм сферу» [94, с. 52–65].  

У цілому, у гуманітаристиці слід розрізняти три сфери знань. Перша 

відповідає жорстким стандартам науковості. Вона практично не відрізняється 

від природничих наук. Тут застосовуються математичні моделі, чіткі методи, 

створюються верифіковані теорії і т. ін. Вони обмежують знання кон'юнкцією, 

як мінімум, таких ознак: обґрунтованість, експліцитність, загальнозначущість, 

референціальність, валентність, рефлексивність. Сюди можна віднести багато 

розділів лінгвістики, деякі розділи літературознавства і психології, 

квантитативну історію і соціологію тощо. 

Друга сфера використовує більше розмиті стандарти науковості, м'які 

критерії раціональності, нежорсткі методи, наративні пояснення, філософські 

концепції. Проте в ній прагнуть дотримуватися багатьох принципів класичної 

науки: доказовість, обґрунтованість, виводимість, підтверджуваність та ін. 

Сюди можна віднести велику частину літературознавства, деякі розділи 

психології, квалітативну некількісну історію і соціологію, мікроісторію, 

педагогіку. 

Третя важлива сфера гуманітаристики є позанауковою, у тому сенсі, що 

свідомо відмовляється від низки вимог науки: від об'єктивності, як 
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літературний критик; від природності в поясненні, прибігаючи до визнання 

вищих сил, як теологія; від експерименту, як філософія. Співіснування під 

єдиним дахом «поза наукою» таких різних дисциплін доводить лише одне: 

свідома невідповідність якимсь загальноприйнятим стандартам науки. Це 

зовсім не зменшує їх значущості, навпаки, робить більш вільними і менш 

пов'язаними обмеженнями. 

Друга сфера частково тяжіє до першої і також претендує на науковий 

статус, але він досяжний лише в разі перегляду або пом'якшення наукових 

стандартів. Третя сфера протилежна науці і є додатковою відносно неї» [21]. 

Складні зв'язки науки і ненауки у сфері гуманітарного знання подібні до 

складної організації когнітивного знання. І це – один із методологічних 

викликів когнітивістики з погляду філософії науки. 

Демаркаційна зона науки і ненауки – одне з найгостріших питань 

філософії науки. Власне, розвиток багатьох напрямів філософії науки був 

зумовлений цими «демаркаційними» утрудненнями, зокрема вони були 

приводом для виникнення ідей між- і трансдисциплінарності. «Особливістю 

цих ідей є розуміння межі між наукою і ненаукою не як розділової смуги між 

істиною і помилкою, а як комунікативного каналу «між» різними тлумаченнями 

ідей істини або блага як рух, що трансгресує («транс») – до тих першоджерел, з 

яких в історичній ретроспективі формувалися різні дисциплінарні підходи. 

Тому цілісність, а точніше сказати, єдність, яка презентує себе в досвіді 

трансдисциплінарності, має природу, відмінну від тієї, на яку може 

претендувати досвід дисциплінарного пізнання, що прагне до одноманітності 

результатів наукового пошуку» [314].  

Негативним аспектом, звичайно, є те, що відкрито простір для 

шарлатанів, які можуть за псевдосинтезом і загальними концепціями приховати 

відсутність професіоналізму в певних наукових галузях. Небезпека поверхового 

неправдивого «схоплювання» ідей і концепцій для їх подальшого синтезу 

завжди буде досить високою. І тому здійснення складних трансдисциплінарних 

проектів, які зав'язані на багатофакторні проблеми, часто абсолютно унікальні, 



101 

 

такі, що не мають навіть передумов для готового розв’язання, висуває особливі 

вимоги до особистості дослідника, до його моралі й відповідальності, до його 

цінностей і світогляду. У цьому виявляється ще один аспект людиновимірності 

постнекласичної науки.  

«Класична наука і філософія з їх установкою на отримання загального 

об'єктивного знання виключали досвід унікальної суб'єктивності, у лоні якої 

породжувалися засади наукового світогляду, зі свого розгляду. 

Трансдисциплінарний досвід постнекласичної науки будується на 

парадоксальній установці. Він зберігає об'єктивність класичного раціоналізму, 

одночасно, не відвертаючись від тих першоджерел суб'єктивності, що 

породжують цю раціональність, занурює їх у свою основу. Наука, пройшовши 

тривалий історичний шлях еволюційних перетворень, ніби повертається до 

власного початку. І це повернення вирішує два головні завдання. По-перше, 

повернення до своїх витоків забезпечує створення своєрідного «соціального 

реактора», виникають нові форми раціональності, раціональності 

постнекласичного типу. Відповідно виникає потреба в нових формах 

філософської рефлексії, що дозволяють, на наш погляд, утримувати ідею 

трансдисциплінарного досвіду» [142, с. 138–139]. При цьому, як вважає Л. 

Киященко, сама ідея, тематична зв'язність трансдисциплінарного досвіду 

досягається фіксованим філософією «ферментом» парадоксальності, 

«утримуючи його у своїх підставах, а також надає осмисленості (повертає до 

початку) розв’язанню поточних, більш конкретних проблем» [142, с. 146]. 

Очевидно, що досвід трансдисциплінарності не лише відчуває потребу у 

філософії і приймає її підтримку, що структурує, але згідно з принципами 

активної динамічної взаємодії і сам справляє вплив на неї. 

Трансдисциплінарність – характерна риса постнекласичної науки, і, відповідно, 

ми можемо говорити про постнекласичну філософію, а точніше про філософію 

постнекласики. На думку Л. Киященко, саме парадоксальність в усвідомленні її 

неминучої необхідності конституює особливий тип стосунків між досвідом 

трансдисциплінарності і філософією постнекласики. Важливо, що філософія 
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також, в свою чергу, набуває рис постнекласичного стилю мислення. А також в 

досвіді трансдисциплінарності проявлена людинорозмірність (у першу чергу 

через мову й ціннісні орієнтири в комунікативно-пізнавальних практиках), що 

дає їй можливість поєднувати в собі якості «вибухового заряду» (Ю. Хабермас). 

Так, відносно класики такі види обґрунтування трансдисциплінарного 

філософствування: 

- апостеріорну апріорність підстав – зустріч дисциплінарного знання з 

проблемами життєвого світу; 

- конкретну універсальність в обґрунтуванні рішення, що приймається, – 

його практичність; 

- трансфлексію  морального вибору як обґрунтованість рішення, що 

приймається, якому притаманна відповідальна невибагливість у комунікативній 

взаємодії. [142, с. 146]. 

Ця тріада підстава – обґрунтування – обоснованність має не лише 

філософсько-методологічний, а й потужний праксеологічний потенціал, про що 

йтиметься далі, коли розглядатиметься проблема ухвалення рішень, одна з 

найбільш актуальних і важливих проблем у прикладних напрямах 

когнітивістики. Так само я згодна з тим, що Л. Киященко пояснює 

обґрунтованість рішення, що приймається, не рефлексію, а трансфлексією 

морального вибору. Більш докладно про трансфлексію і рефлексію, а також про 

принципову для нас відмінність між ними йтиметься далі, коли 

розглядатимуться методологічні моделі когнітивістики.  

На завершення розгляду проблеми трансдисциплінарності я хочу навести 

ще одну цитату Л. Киященко, яка відбиває суть змін у сучасній 

постнекласичній науці, життя когнітивних досліджень. «Досвід 

трансдисциплінарності – це простір живого досвіду, точки сходження теорії 

(дисциплінарного знання) і практики (екзистенціальних проблем життєвого 

світу). Простір живого (трансдисциплінарного) досвіду виникає «між» 

множиною його гетерогенних (парадоксальних) складових, який наново, 

спонтанно ... перевідкривають раніше відоме» [142, с. 147]. Цей дух 
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постнекласичної науки та філософії постнекласики особливо яскраво «дихає» в 

когнітивістиці, яка, дійсно, знаходиться на вістрі екзистенційних проблем 

нашої дійсності. Багато відкриттів у когнітивістики відбуваються спонтанно, 

багато філософських інтуїтивних осяянь минулого знаходить своє наукове 

підтвердження в сьогоденні. Усі дослідники зазначають, що процес приросту 

наукового знання відбувається досить непередбачувано, але інтенсивно. Тому 

існує небезпека «розмивання» самого поняття «когнітивного», небезпека 

розосередження по різних перспективних, цікавих міждисциплінарних 

проектах. Таких проектів останнім часом стає дедалі більше – в освіті, у 

промисловості тощо. Особливий інтерес становлять, наприклад, когнітивні 

дослідження в галузі космосу, що розвиваються яка завжди була сферою 

міждисциплінарних і трансдисциплінарних проектів. Однак, крім 

трансдисциплінарних і міждисциплінарних досліджень, існують й 

вузькодисциплінарні проекти. Кожен з аспектів когнітивістики розвивається у 

своєму напрямку: здійснюються дослідження в галузі штучного інтелекту, у 

сфері нейробіології, у галузі когнітивної психології, теорії інформації. 

Досліджувані проблеми поглиблюються, з'являються нові інструменти 

наукового пошуку, відбувається розвиток відповідних фахівців. З цим 

пов'язаний ще один ризик – ризик гіперспеціалізаціі, який притаманний 

сучасній науці в цілому. Як зазначає О. Князєва, гіперспеціалізація – це процес, 

що призводить до драматичного зростання фрагментації і роздроблення знання. 

Тоді трансдисциплінарність може сприйматися як теоретична спроба 

«трансцендувати» дисципліни, зумовлена необхідністю відреагувати на 

гіперспеціалізацію. Умовою такої трансценденції є когнітивні стратегії, які 

стають можливими і дієвими тільки в разі, якщо виробляється загальна 

трансдисциплінарна мова – метамова. І тільки в цьому разі ми можемо 

говорити про створення нового інтелектуального простору. 

Для того щоб це здійснилося, повинна відбутися, як пише О. Князєва, 

«крос-фертилізація різних дисциплін» [152, с. 193–201]. Яка ж мова і які 

підстави можуть бути основою цього процесу? Методологічні засади і мова 
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синергетики, а також загальної теорії систем вже використовуються в 

когнітивістиці і служать надійним підґрунтям для складних комплексних 

досліджень. Проте, на думку Л. Киященко, метамовою, що об'єднує, може бути 

й мова буденного спілкування. «І це не випадково, оскільки кожен професіонал 

у своїй галузі відносно суміжної відчуває свою непрофесійність, стає певною 

мірою профаном. По-друге, в основі міждисциплінарного спілкування лежать 

не лише теоретично аргументовані, змістовні «приношення» кожної з 

дисциплін-учасниць, а й «мовленнєві акти» дискутантів, які засновані на 

розрізненні в актах говоріння, крім семантики речення (іллокуції), можливості 

дії на того, хто слухає (перлокуцію). Відстежуючи зазначені особливості, ми, 

можна сказати, напрацьовуємо особливу інтуїцію поводження з такими 

«природними», але складно організованими утвореннями (предметностями), які 

значно розширюють розуміння феноменології сучасного знання, особливості 

його пізнання» [143, с. 17]. Специфіка сучасного знання в його множинній 

предметності висуває специфічні вимоги до дослідників, що також є предметом 

дослідження когнітивістики . Це може кардинально змінити самі принципи 

наукового пізнання. 

Основою для цього може бути нова роль суб'єкта, його особиста 

включеність. Згідно з концепцією філософії трансдисциплінарності Л.П. 

Киященко, за вже згадуваним принципом включеного третього відбувається 

поєднання природно-научного і соціогуманітарного знання, дисциплінарного 

знання і знання життєвого світу [314]. Для нашого пошуку методологічних і 

філософських засад когнітивістики в цьому підході важливо, що формується 

новий тип наукової раціональності, який може бути інтегратором зазначених 

видів знання. Це досягається завдяки нового образу суб'єктної об'єктивності, у 

якому зближуються полюси суб'єктного (що належить до світу суб'єктів, живих 

істот) і об'єктного (що належить до світу натуральних об'єктів). «На перший 

план виходить новий критерій об'єктивності, який спирається на суб'єктні 

узагальнення, схеми симетрії і асиметричності, інваріантності і варіативності. 

Причому самі образи наукового знання розглядаються істотно антитетично, 
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включаючи: а) синхронно-діахронні зміни самих суб'єктно-об'єктних відносин і 

б) виміри різних інтервалів, що формуються: апостеріорності і апріорності, 

конкретності й універсальності, практичного і теоретичного, істинного і 

корисного і т. ін.» [314]. 

Створення нового інтелектуального простору, про який пише О. Князєва, 

можливе тільки за умови узгодження єдності різних ідей, думок, підходів. І 

саме ця ідея єдності множинності єдностей є кардинальною, як пише П. 

Тищенко у своїй рецензії на книгу «Філософія трансдисциплінарності», для 

розуміння суті філософії трансдисциплінарності. Погоджуся з ним, що це 

важливо не лише для розуміння концепції, викладеної в книзі, а й для філософії 

трансдисциплінарності, розвиток якої триває й в наш час. «Ще раз повторю, 

основою нового розуміння єдності є не об'єктивність і загальність 

напівбожественного суб'єкта класичної науки, а особистісно мотивований 

відповідальний вчинок суб'єкта трансдисциплінарного досвіду. Він дає 

можливість участному суб'єктові мислити в ситуаціях перманентної кризи і 

нестійкості, з якими сучасна людина стикається у своєму досвіді «буття в 

становленні і становлення в бутті« (Ж. Дельоз), вибудовувавши тим самим 

відповідальні відносини зі світом і самим собою [314]. Подібний підхід і 

розуміння трансдисциплінарності наголошує саме специфіку когнітивістики з її 

розглядом особистісних установок, життєвих обставин, мотивів і ціннісних 

засад суб'єкта.  

Стосовно синергетики В. Стьопін писав, що міждисциплінарність і 

трансдисциплінарність не суперечать статусу синергетики як особливої 

дисципліни. «У цій якості вона сьогодні конституюється, і з цим пов'язані 

дискусії відносно її місця в сучасній системі наук. Вона повинна окреслити 

свою предметну сферу, визначити систему методологічних принципів 

дослідження і включити їх до складу системи наукового знання, що склалася» 

[307]. Мені здається, що можна застосувати такий імператив і відносно 

когнитивістики. Є всі підстави вважати, що, незважаючи на її 

міждисциплінарність і трансдисциплінарність, ми можемо говорити про 
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особливий статус когнітивістики, як і в разі з синергетикою. Імовірно, 

особливий статус когнітивістики обумовлений становленням нової концепції 

суб'єктності, нового образу суб'єктної об'єктивності, яка може істотно вплинути 

на формування наукової картини світу.  

Таким чином, цей підрозділ присвячений порівненню в їх застосуванні 

концепцій полідисциплінарності, міждисциплінарності та 

трансдисциплінарності сучасних когнітивних досліджень. Показано, що 

трансдисциплінарність, яка характеризує дослідження, які йдуть через, крізь 

межі багатьох дисциплін, виходять за межі конкретних дисциплін, властива 

сучасним когнітивним дослідженням. Важливо, що в когністивістиці 

створюється принципово нове, холістичне бачення предмета дослідження, чого 

не буває, наприклад, в полідисциплінарних дослідженнях, в яких зберігається 

первинне розуміння предмета дослідження різними дисциплінами. Тому 

когнітивістика трансдисциплінарна за стратегіями дослідження, хоча її 

предметне поле може бути полідисциплінарне. В підрозділі обгрунтовано, що 

проведення складних трансдисциплинарных проектів, які зав'язані на унікальні 

багатофакторні проблеми, що не мають передумов для готового вирішення, 

висуває особливі вимоги до особи дослідника, до його моралі і 

відповідальності, до його цінностей і світогляду. У цьому проявляється ще один 

аспект людиномірності постнекласичної науки. Крім того, в підрозділі 

показано, що в когнітивистиці відбувається міждисциплінарний синтез не 

тільки теоретичного знання із різних дисциплін, а й «синтез технологій, знання 

і умінь» (О.М. Князєва). Таким чином можна відзначити не тільки 

міждисциплінарність когнітивної науки як ядра когнітивістики, а й 

міждисцициплінарний синтез когнітивних технологій і практик. 

Отже, можна вважати, що предметне поле когнітивістики і 

трансдисциплінарність її стратегій окреслені. Тому наступним кроком буде 

визначення методологічних принципів дослідження, підходів і методологічних 

моделей, які працюють у когнітивістиці. 
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2.2. Загальнонаукові методологічні підходи в сучасних когнітивних 

дослідженнях 

 

Методологічні проблеми сфери когнітивних досліджень  значною мірою 

подібні методологічним проблемам інших сфер гуманітарного знання, хоча, 

строго кажучи, когнітивістику не можна назвати такою, що належить тільки до 

гуманітарної сфери. Проте гуманітарні науки становлять істотну й значущу 

частину цього складного міждисциплінарного наукового комплексу. Можна 

зазначити, що мені певною мірою співзвучні міркування А. Афанасьєва і 

А. Цофнаса, які у своїй роботі «Науковий статус гуманітарного знання» вводять 

поняття гуманітаристики, розглядаючи проблеми перетворення гуманітарного 

знання на гуманітарні науки. Аналогічно я пропоную вживати поняття 

«когнітивістика» з подібної причини – наявність знання, яке не можна назвати 

суто науковим. Але воно існує й пов'язане безпосередньо з пізнавальною 

діяльністю, будучи «когнітивним знанням» (як знання про когнітивне зокрема). 

Крім того, як можна констатувати формування сфери гуманітаристики, так 

можна і констатувати формування сфери когнітивістики. Проте, чи можна 

вважати, що гуманітаристика уникає загальнонаукового зближення, і 

наполягати на «несхожості» гуманітарного знання, – особисто для мене 

питання остаточно не вирішене. Тим більше я не можу постулювати це для 

когнітивістики, особливо в контексті її трансдисциплінарного дискурсу. Однак 

є підстави для того, щоб розглянути дві причини можливої «несхожості» і 

відособленості гуманітаристики: неусувна специфіка гуманітаристики або 

елементарне незнайомство гуманітаріїв з іншими методами дослідження, а 

природників – з гуманітарними підходами, обумовлене надмірною 

спеціалізацією освіти [22, с. 3–8]. У цьому сенсі когнітивістика є більше 

цілісною освітою – спочатку до конгломерату когнітивної науки увійшли не 

лише гуманітарні, а й природничо-наукові та технічні дисципліни 

(нейробіологія, теорія штучного інтелекту і т. п.). 
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Щодо методологічних підходів, які застосовуються або можуть 

застосовуватися в різних сферах когнітивістики, їх розгляд є досить актуальним 

саме внаслідок можливої наявності іншої причини. Подібна просвіта є одним із 

завдань, яке я ставлю в моєму власному дослідженні. Для фахівців-

«природників» багато підходів, які будуть розглянуті далі, є добре знайомими, 

проте, я не впевнена, що те сам можна сказати про фахівців у сфері 

гуманітарного знання.  

Гуманітарне знання, дійсно, має свою специфіку. І, перед тим як робити 

аналогії між когнітивістикою та гуманітаристикою, розглянемо гуманітарне 

знання у його зв'язку з природничо-науковим. Мені здається влучним термін 

«когерентність», який вживають Н. Кочубей у контексті когерентності 

природничо-наукового і гуманітарного знання [174], і В. Аршинов, говорячи 

про когерентність когнітивістики і синергетики [17, с. 423–443]. Раніше я 

згадувала про вживання терміна «гуманітаристика», який означає більш 

широку сферу, ніж термін «гуманітарні дисципліни». Для такого складного 

знаннєвого комплексу може бути багато назв.  

Так, наприклад, у В. Сагатовського є для нього своя назва і своє 

розуміння: «На позначення того, що ми називаємо «гуманітарним знанням» або 

«гуманітарними науками», в англійській мові є гарний термін: humanities. Його 

перевага в тому, що вдається уникнути обмеження гуманітарності видом знання 

або наук» [284, с. 118]. В. Сагатовський пояснює, що таке обмеження можливе 

лише всередині одного підходу, а можна виділити три основні підходи в 

розумінні природи гуманітарності. На його думку, перший підхід (чи позиція) 

об'єднує позитивістів, структуралістів і матеріалістів, які вважають, що 

гуманітарне знання може бути побудоване за природничо-науковою моделлю 

або, принаймні, повністю так чи інакше структуроване, виражене в 

дискурсивних формах. Те, що не піддається подібним процедурам, 

стверджують позитивісти, є «псевдопроблемами». Другий підхід – позиція 

Баденської школи неокантіанців, які постулювали, що гуманітарність, на 

відміну від природничо-наукового знання, що вивчає явища, які повторюються, 
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орієнтована на освоєння унікального, неповторного. Третю позицію презентує 

постструктуралізм, який наголошує на «принциповій невизначеності», 

«ризомності» будь-якого знання, що виражене в поняттях дискурсу 

(інформаційної освіти, яка не має системотвірного центру і напряму розвитку) 

та уявлень, які конкретизують його, про «письмо» і «розрізнення» (Ж. 

Деррида)» [284, с. 116]. Якщо перший підхід схильний редукувати 

гуманітарність до природничо-наукового знання, то останній, навпаки, будь-яке 

знання зводить до своєрідної моделі гуманітарності (усе, мовляв, є 

«література»). У кожному з цих підходів є момент істини, але абсолютизація 

якогось моменту перетворює його на неправдивий «абстрактний початок» [284, 

с. 116]. Подібна невизначеність і суперечність визначень та моделей властива й 

когнітивістиці. Власне, тому й виникає завдання прояснення її методологічного 

статусу.  

У виникненні когнітивістики і в її подальшому становленні важливу роль 

відіграли певні наукові підходи. Висловимо гіпотезу, що основними можна 

вважати системний підхід, синергетичний підхід, інформаційний підхід, 

екологічний підхід і холістичний, цілісний підхід. Між ними існують 

відмінності, але, особливо останнім часом, з'являються своєрідні «змішані 

(інтегративні) підходи» – наприклад, системно-екологічний і, як іноді його 

називають, еволюційно-кібернетичний (інакше – системно-еволюційний). Крім 

того, деякі підходи переходять один в одного і є в деяких моментах 

взаємопов'язані. «Системний підхід є необхідною пропедевтикою щодо 

цілісного підходу, адекватного необ'єктивованому ядру суб'єктивної реальності, 

її «нерозчинного залишку». Ціле, на відміну від системи, містить в собі 

неструктурований континуальний початок. Однак, оскільки цей початок 

знаходиться всередині системи, цілісний підхід не відміняє системного, але 

доповнює його» [284, с. 118].  

Узагалі, класифікація, хронологія і концептуалізація самих підходів – 

окреме і складне завдання для філософа науки, крім того вона не є основною 
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метою саме цього дослідження. Тому окреслимо ті підходи і в такому ракурсі, 

як це знадобиться для подальших методологічних досліджень у когнітивістиці. 

Системний підхід у методологічному плані досить успішно себе 

зарекомендував, особливо в галузі науки про організації. Адже, як пише 

філософ і методолог, засновник параметричної теорії систем А. Уйомов, 

«традиційні науки, незважаючи на тисячоліття свого розвитку, не були базою 

для вирішення організаційних проблем, бо кожна з них вивчала лише свою 

частину світу, що оточує нас» [320, с. 34]. Як і у вивченні систем іншого 

соціального рівня, наприклад, бізнес -організацій, цей процес відбувається як у 

відомій притчі про «пізнання» слона. Так, певні приватні моменти бувають 

пізнанням істини, але проблема полягає в тому, що немає «точки зборки», 

загального розуміння, метапозиції. Мабуть, першою вдалою спробою створення 

загальної науки про організацію можна вважати «Тектологію» А. Богданова 

[49]. Робота А. Богданова, незважаючи на низку методологічних помилок, 

значною мірою випередила свій час. Наприклад, він передбачив кібернетику, 

але його «Тектологію» змогли оцінити лише останнім часом: в його час 

організаційні завдання не були такими актуальними, як сьогодні. Цим же 

пояснюється успіх кібернетичного підходу. «Практична застосовність 

кібернетики визначається тим, що її предметом є не деякий тип речей, а тип 

систем. Отже, висунення на перший план розв’язання організаційних завдань 

пов'язане саме з системним підходом» [320, с. 34–35].  

Можна висловити очевидне припущення, що виникнення того чи іншого 

підходу визначається типом досліджуваних об'єктів. Ця теза отримає свій 

розвиток дещо пізніше, а поки що простежимо становлення різних підходів у 

когнітивістиці, у різних її галузях. Для мене простішими і наочнішими для 

вирішення цього завдання є дослідження соціоекономічної сфери, а також 

психології.  

У соціально-економічній сфері сучасні когнітивні дослідження, особливо 

ті, що були ініційовані практичними соціоекономічними запитами, досить 

численні й результативні. Проте однією з основних проблем подібних масивів 
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інформації є їх розрізненість, поверховість і зайва практичність висновків, а 

також відсутність загальної філософсько-методологічної бази. «Більше того, 

оскільки істина, як правило, ототожнюється з простотою і ясністю, то все, що 

виходить за межі розуміння, попросту відкидається як неправдиве. Високий 

рівень наукової спеціалізації призводить до віддалення науки від колективної 

картини світу і створення малої ізольованої субкультури. Утворення наукової 

субкультури, яка не спроможна донести до людей свої відкриття, знижує вплив 

науки на поведінку суспільства в цілому. У міру ускладнення систем і 

поглиблення проблем розрив між наукою і громадською думкою, що 

збільшується, утруднює процес гармонійного розвитку і залишається 

серйозним питанням» [77, с. 135]. Деякі ознаки подібної роз'єднаності 

характерні й для когнітивістики, власне, для її вузькоспеціалізованих і 

фактично донині роз'єднаних напрямів досліджень. І, звичайно, далеко не всі 

досягнення виносяться на суд не тільки суспільної, а й експертної думки. 

Це неминуче призводить до складнощів у методологічній експлікації 

досягнень когнітивних наук. Крім того, як і раніше, актуальним є питання 

ефективності методологічних підходів у здійсненні самих досліджень. Дещо 

простіше справа йде в соціоекономічній сфері, але лише завдяки тому, на мою 

думку, що як методологічні підходи до вирішення проблем у соціоекономічній 

сфері досить успішно зарекомендували себе синергетичний і системний 

підходи. Системна методологія як цілісна мова інтерактивного моделювання 

успішно застосовується в управлінні складними соціоекономічними системами 

[77]. Наголошу, що слід розрізняти таке практичне застосування й еволюцію 

самих ідей системного підходу. Так, класичний системний підхід досить 

успішно зарекомендував себе в розв’язанні багатьох важливих проблем, але 

нелінійні ефекти, особливо в ситуації неконтрольованих ризиків і тотальної 

невизначеності, не піддаються його вчорашнім інструментам. Сучасне ж 

«прочитання» системного підходу відповідає саме складним людиновимірним, 

цілеспрямованим системам, з якими має справу когнітивістика.  
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«Системна методологія – це цілісна мова інтерактивного моделювання. Її 

можна визначити як точку перетину таких положень системного мислення: 

цілісне мислення (ітерація або послідовні наближення структури, функції і 

процесу); ітеративне мислення (динаміка систем з багатоконтурними петлями 

зворотного зв'язку; хаос і складність); самоорганізація, прагнення до певного 

стану (соціокультурна модель); інтерактивне моделювання (реконструкція 

майбутнього і винахід способів його реалізації). 

 Системні принципи: відкритість, цілеспрямованість, 

багатовимірність, емерджентність і контрінтуїтивність – п'ять принципів, які 

діють спільно як погоджене динамічне ціле і визначають базові характеристики 

та особливості поведінки організації, що розглядається як цілеспрямована 

мультирозумна система. 

 Перше покоління системного мислення (дослідження операцій) 

вирішувало проблему взаємозалежності в контексті механістичних 

(детермінованих) систем. 

 Друге покоління системного мислення (кібернетика і відкриті 

системи) вивчао подвійну проблему взаємозалежності і самоорганізації 

(негентропії) в контексті живих систем. Відкриті живі системи виявляють 

протилежну тенденцію: вони прагнуть до порядку, генеруючи негативну 

ентропію (негентропію). 

 Третє покоління системного мислення (моделювання) намагається 

впоратися з потрійною проблемою взаємозалежності, самоорганізації і вибору в 

контексті соціокультурних систем» [77, с. 461]. 

Однак системний підхід корисний не лише в соціоекономічній сфері 

когнітивістики. Сучасні нейробіологічні, нейропсихологічні, а раніше 

психофізіологічні дослідження також використовують системний підхід. 

Відбувається становлення дієво-перетворювального знання, здатного надати 

наукове вирішення «психофізіологічної проблеми». А найважливішими 

умовами для успіху такого вирішення є: 

1) урахування історії розвитку наук про живі системи; 
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2) послідовне розроблення системно-структурного підходу, заснованого 

на уявленнях про загальні закони взаємодії і розвитку» [261, с. 7]. 

У когнітивістиці, як і в будь-якій сфері наукового знання, слід 

ураховувати загальні закони взаємодії і розвитку з метою виявлення специфіки 

їхніх окремих виявів. І для подібного завдання вирішальне значення має 

системно-структурний підхід [261, с. 9]. У західній традиції можна послатися 

на Л. фон Берталанфі, М. Вебера, Н. Вінера, Р. Акоффа та багатьох інших як 

родоначальників цього підходу. У вітчизняній же школі системний підхід, 

можна сказати, розпочався з робіт А. Богданова, його тектології. А, якщо 

підходити ближче до нашої предметної сфери, то в психології одним із перших 

системний підхід активно просував Б. Ломов [194, с. 31–44]. У його принципах 

системного підходу є положення про багатовимірність психічних явищ і 

взаємозв'язок їхніх різних характеристик, про багаторівневу структуру 

психічних явищ, про різнопорядковість властивостей психічних явищ та ін. Уся 

система процесів, які включені в ту чи іншу психічну діяльність, об'єднана 

загальним «системотвірним чинником» [195, с. 31–45]. 

Основою системного підходу стосовно когнітивної сфери в її історичному 

розвитку з психофізіологічної проблематики можна вважати теорію 

функціональних систем П. Анохіна. Одна з проблем когнітивістики, що 

«прийшла» з психофізіології, – психофізіологічний опис поведінки, яка 

повинна враховувати взаємовідносини організму з середовищем. І 

методологічною базою для такого опису може служити теорія функціональної 

системи П. Анохіна. Він відкрив якісно специфічні системні процеси, які 

становлять безпосередню основу поведінки. Це «процеси організації 

фізіологічних процесів». І вони існують тільки в цілісного організму, що 

активно взаємодіє з довкіллям. Процеси першого рівня, прості фізіологічні 

процеси можуть бути і в сплячої або такої, що знаходиться під наркозом живої 

істоти. Тому, наприклад, неправильним є пряме співвідношення психічних і 

фізіологічних явищ, оскільки відбудеться «перескакування» через рівень 

системних процесів [361, с. 11–12].  
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Теорія П. Анохіна справила значний вплив на розвиток нейропсихології 

(нейробіології). Її основоположник і творець А. Лурія, розвиваючи ідеї П. 

Анохіна і Н. Бернштейна, а також спираючись на досягнення видатних 

російських фізіологів І. Сєченова і І. Павлова, розробив теорію системної 

динамічної локалізації вищих психічних функцій людини [198, с. 9–28]. Кожна 

вища психічна функція людини, згідно з цією теорією, розуміється як складна 

форма свідомої діяльності і є складною ієрархічно організованою 

функціональною системою, яка характеризується величезною кількістю 

складових компонентів, вертикальною і горизонтальною будовою, високою 

пластичністю та високою саморегуляцією.  

А. Лурія розумів мозок як складну цілісну систему, вважав, що весь мозок 

у цілому бере участь у складній психічній діяльності. Можна сказати, що в 

нього був не лише системний, а й інформаційний підхід, оскільки він вважав, 

що в мозку є три основні функціональні блоки: енергетичний блок, блок 

прийому, переробки і зберігання інформації, блок програмування і контролю 

діяльності, що відбувається. Проте в основі кожної психічної функції лежить 

«складна система зон, що спільно працюють, кожна з яких робить свій внесок у 

здійснення складних психічних процесів; зон, які можуть розташовуватися в 

абсолютно різних, іноді значно віддалених одна від однієї ділянках мозку» 

[199].  

У сучасних когнітивних дослідженнях системний підхід широко 

використовується у вивченні проблем свідомості та мозку. Досить очевидним 

видається твердження Г. Хакена, що «головний мозок людини – найскладніша 

система і найбільш складний з відомих нам органів» [339, с. 8]. З ним згоден і 

Дж. Уотсон: «Мозок – останній і найбільший рубіж... найбільш складна річ з 

тих, які ми доки виявили в нашому Всесвіті». Для роботи зі складними 

системами в традиції класичного системного підходу характерний принцип 

спрощення. На рівні популярних метафор, які використовуються в когнітивній 

психології, а потім популяризувалися в когнітивних практиках розв’язання 

проблем й усунення втрат ефективності мислення, він називається «їсти слона 
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по шматочках». Крім стародавніх притч, його витоки можна простежити, як 

зазначає Г. Хакен, у Декарта, який «запропонував розкладати складну систему 

на все дрібніші деталі доти, доки не буде досягнуто рівень, на якому ці деталі 

або частини стануть зрозумілими» [339, с. 14]. Подібний підхід властивий 

багатьом дисциплінам сучасної науки, наприклад, молекулярної біології. Однак 

у цьому методологічному принципі й розумінні системного підходу приховано 

перехід до синергетичного підходу. Як тільки ми переходимо до динамічних, 

процесуальних характеристик системи, тобто починаємо враховувати 

взаємодію між елементами системи, подібної редукції виявляється явно 

недостатньо.  

Як зазначає Г. Хакен, взаємодія елементів системи призводить до 

емерджентності – виникнення на макроскопічному рівні якісно нових 

властивостей і особливостей. Отже, переходи на мікроскопічні рівні не 

усувають розривів у розумінні взаємозв'язків між ними [341, с. 14]. Ці переходи 

характерні й для психіки як гіперсистеми синергетичного порядку, «вираженої 

сукупністю структур і фазових станів різних видів і рівнів сутностей, що 

самоорганізуються, і процесів різної природи» [124, с. 290].  

Подібне системно-синергетичне розуміння пропонує І. Єршова-Бабенко, 

якій належить термін «психосинергетика» і авторський метод «Створююча 

Сила» (Creative Power), який позиціонується як спосіб автокорекції психічного 

стану. З повним правом можна віднести ці розробки професора І. Єршової-

Бабенко до когнітивних, оскільки, наприклад, в них використовуються й 

психолінгвістичні практики. Метод Creative Power певною мірою використовує 

принцип редукції – принцип видалення зайвого. Так, наприклад, при роботі з 

текстом пропонується не знайти головне, а спочатку видалити зайве. Отже, 

текст як лінгвістичне ціле розпадається і виникає зовні хаотичне утворення з 

кількох слів або словосполучень. Проте це саме динамічний хаос, що творить, 

тому що таке утворення є змістотвірним атрактором. «Кожна твірна смислова 

одиниця і її похідні мають більшу інформаційну місткість, ніж спочатку. 

Іншими різновидами динамічного хаосу можуть служити стани медитації, 
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розслаблення» [124, с. 9]. Цей метод, як мені здається, за своїми підставами 

схожий на дедалі більш популярну сьогодні «теорію керованого хаосу», яка 

вийшовши зі сфери геополітики, «знизила» рівень соціальної організації й 

прийшла в когнітивний менеджмент та економіку. Наголощу, що теорія 

керованого хаосу застосовується саме в когнітивному менеджменті та 

економіці, тому що там, крім синергетичних методів роботи з динамічним 

хаосом і організації мережевої взаємодії, використовується знання принципів 

роботи людського мозку, групової поведінки і міжособистісних комунікацій.  

Останнім часом синергетичний підхід поширився в сферу гуманітарного 

знання. І це становить певні риски й обмеження. Не слід забувати, що будь-яка 

експансія має свої негативні аспекти. О. Князєва, наприклад, наводить аналогії 

з імперськими завоюваннями, які рано чи пізно розпадалися на більш адекватні 

утворення. «Синергетика забезпечує тільки загальні трансдисциплінарні межі, 

когнітивну стратегію або евристичний підхід до конкретного наукового 

дослідження. Конкретні додатки нелінійно-динамічних і синергетичних 

моделей до складних людських і соціальних систем передбачають подальші 

скрупульозні наукові дослідження. Такі дослідження можуть бути успішно 

проведені тільки за умови глибокого знання відповідної наукової дисципліни 

або/і тісної співпраці з фахівцями в цій дисциплінарній сфері. Отже, 

синергетика дає певний підхід або вказує певний напрям досліджень. 

Використовуючи терміни психології, вона забезпечує вчених певною науковою 

установкою. Решта – справа конкретного дослідження» [152, с. 197]. У такому 

розумінні синергетичного підходу можна уникнути наукової девальвації ідей 

синергетики. Про профанацію синергетики, її мови, яка, у кращому разі, 

використовується метафорично, також попереджає і В. Буданов [57].  

Мабуть, для будь-якого підходу можна знайти межі застосовності й 

умови використання. «Система є множина будь-якої природи, склад і 

структура якої за заданих зовнішніх умов з необхідністю і достатністю 

визначають її якість. Отже, межі застосовності системного підходу – це межі 
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структурованості» [284]. В. Сагатовський вважає, що для гуманітарної 

ідеальної діяльності системний підхід застосовний двояко:  

1) як метафілософський принцип (зазначивши феномени, що не 

структуруються, але задавши їх місце в структурі, отримуємо «знання про 

незнання» у дусі Миколи Кузанського); 

2) на об'єктивованому рівні гуманітарного знання (праці М. Кагана як 

зразок такого застосування). 

Я згодна з М. Каганом у тому, що системний підхід необхідний у 

гуманітаристиці, але, на відміну від нього, також вважаю, що він недостатнім 

для її цілей. «Насправді, ми можемо і повинні, наприклад, застосувати його для 

встановлення місця цінностей і співпереживання в цілісній діяльності, але він 

нічого не дасть для вживання в неструктуровані феномени» [284, с. 118]. Для 

когнітивістики саме феномени відіграють важливу роль. 

Розглянемо підхід, який розглядає і неструктуровані феномени. Це ще 

один, що не знаходиться в мейнстрімі психологічної техніки, але досить 

перспективний з погляду практики й когнітивних технологій напрям – 

психонетика, який в Україні і Росії розвиває О. Бахтіяров. Термін 

«психонетика» уперше прозвучав на міжнародній конференції футурологів у 

Кіото в 1970 році. Керівник корпорації «Омрон» К. Татеїсі виклав концепцію, 

яка повинна була показати зміну інформаційного суспільства 

постінформаційним. Концепція SINIC – модель пророцтва майбутніх 

технологій схематично представляє історію людства у вигляді двох циклічних 

зв'язків між наукою, технологією і суспільством. Абревіатура SINIC відбиває її 

сенс як шлях від зерна (seed), інновації (innovation) до потреби (need), 

імпульсу/спонукання (impetus), і цей процес є циклічним (cycle) [311]. У 1970 

році це був дуже сміливий футурологічний прогноз, який передбачав зміну 

технологічних суперпарадигм, зокрема, зміну: наше суспільство інформації 

чекає новий стрибок на основі біотехнології, від біоніки до психонетики. Але 

спроби побудови «теорії живого» хоча й зроблені [293, с. 280–286], але не 
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прийняті всюди та систематизовані. Проте це відбиває звичний для нас тренд 

«відстале – живе – свідоме» [287, с. 7].  

Гілка психонетики, яку просуває О. Бахтіяров і його «Університет 

Ефективного Розвитку» схожий на психосинергетику І. Єршової-Бабенко в 

розумінні цілісності психічних середовищ. О. Бахтиярова також можна назвати 

творцем когнітивних технологій: він розробник методології і методик 

деконцентрації, корпусу техніки активізації свідомості й безпосередньої роботи 

зі свідомістю. Крім того, О. Бахтіяров є розробником проекту психонетичної 

мережі, яка діює з 2006 року й здійснює підготовку за психонетичною 

програмою та розроблення нових методів роботи зі свідомістю і їх практичних 

додатків. На цей час психонетична мережа охоплює Університет ефективного 

розвитку (Київ), Інститут психотехнологій (Петербург), Інститут 

психонетических досліджень і розробок (Москва), майстерню психонетики 

(Ростов-на-Дону) і кілька самостійних груп в інших містах Росії і України [285]. 

При цьому, як наголошу О. Бахтіяров, психонетика використовує 

психотехнології, але не збігаєтся з їх масивом [34, с. 20]. І в ній 

використовується не просто системний підхід, а розглядаються системи, що 

саморозвиваються, а також наголошується роль рефлексії, зокрема 

рефлексивного спостереження, і початкового вольового імпульсу [34, с. 24].  

Розвиток є одним із ключових понять для розгляду соціокультурних 

систем. «У понятті розвитку ми розрізняємо два активні чинники: бажання і 

здібності. Збудити бажання допомагає привабливе бачення кращого 

майбутнього, посилене взаємодією процесів створення нового й відновлення 

старого. Здатність людини до творчості разом з її бажанням ділитися своєю 

творчістю з іншими зумовлює формування колективного образу бажаного 

майбутнього». Когнітивна техніка роботи з майбутнім заснована на волі, 

бажанні тощо, а також на методах рефлексії. Про місце рефлексії в методології 

когнітивістики мова піде в наступному параграфі, а поки що я хочу наголосити, 

що хоча О. Бахтіяров називає психіку системою метафорично, ми можемо 

говорити про системно-екологічний підхід у психонетиці. Дійсно, 
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психонетикою називається «концептуально-технологічний комплекс (КТК), що 

використовує для описів, побудови моделей і проведення технологічних 

операцій особливі властивості психічних систем, дві з яких – вияв свідомості, 

що описується зовнішнім спостерігачем як рефлексивність, і вияв волі, що 

сприймається зовні як спонтанність, властиві тільки цим системам, а третя, 

цілісність, є спільною з іншими організменними системами» [34, с. 12]. 

Екологічною ж компонентою є те, що враховується зануреність цього 

комплексу в три середовища – психічне середовище конкретних людей, 

знакове середовище, яке містить у собі тексти різної природи, і технічне 

середовище [34, с. 12]. Знакове і технічне середовище виводять нас на 

інформаційний підхід, який також характерний для когнітивістики (О. 

Баксанський, О. Князєва, А. Рубанець) [277]. Адже одна з домінуючих думок 

про народження когнітивістики саме про те, що вона виникла завдяки 

дослідженням у сфері штучного інтелекту. Тому зрозумілішими стають як 

«інформаційні» визначення когнитології, так і місце в ній інформаційного 

підходу. 

Ядро когнітивістики – когнітивна наука – використовує інформаційний 

підхід, як мінімум, тому, що запозичує з теорії інформації поняття інформації і 

структур знання, обробки інформації та її збереження в пам'яті, витягання з неї 

потрібних даних, репрезентації інформації у свідомості людини і мовних 

формах. Вона досліджує когнітивні процеси як процеси інформаційні, хоча й 

ставить завдання ширше: як організована свідомість людини, як людина пізнає 

світ, які відомості про світ стають знанням, як створюються ментальні 

простори. 

Когнітивна наука заснована на такій фундаментальній ідеї: «мислення є 

маніпулюванням внутрішніми (ментальними) репрезентаціями типу фреймів, 

планів, сценаріїв, моделей та інших структур знання» [255, с. 5]. Отже, ми 

мислимо концептами як «глобальними квантами добре структурованого 

знання» [215]. 
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Проте інформаційний підхід також має свої обмеження в когнітивістиці, 

наприклад, багато дослідників адаптивних систем припускає, що навчання 

полягає в пошуку закономірностей в доступному для спостереження потоці 

інформації, який надходить на вхід системи. «При цьому навчання, 

адаптивність поведінки зазвичай забезпечуються детермінованими 

алгоритмами, що змінюють функцію відображення. Використання таких 

принципів дозволяє швидко створювати прийнятні моделі адаптивних систем, 

які забезпечують досить гнучку поведінку в середовищі, на яке розраховував 

конструктор. Проте при зіткненні з несподіваними змінами середовища, з 

необхідністю використання нестандартних ходів така «відбивна» детермінована 

схема пасує» [59]. Тому для по-справжньому адаптивних систем повинні 

виконуватися, згідно з еволюційно-кібернетичним (можливо, правильніше було 

б еволюційним, або еволюційно-системним) підходом такі умови. 

Цілеспрямованість. Поведінка адаптивної системи підкоряється ієрархії 

цілей. На самому верху цієї ієрархії знаходяться цілі, задані архітектором 

(конструктором) системи. 

Знання. Знання потрібні системі для досягнення цілей. Знання є моделлю 

динаміки середовища, що оточує систему, і дозволяють отримати прогноз цієї 

динаміки. Знання вважаються істинними, якщо вони дозволяють отримати 

бажаний результат, досягти мети. При цьому ієрархія знань і цілей 

взаємопов'язані. Якщо, досягши певної мети, виробляється нове знання, то воно 

може зумовлювати розбиття початкової мети на підцілі. 

Навчання. Якщо поведінка системи не дозволяє отримати результат, 

який відповідає меті, що зумовила цю поведінку, то починають працювати 

механізми навчання [59]. Це цілком прагматичний підхід до критеріїв істини і 

не лише. Отже, інформаційна компонента починає відіграти вирішальну роль в 

ефективній поведінці системи. І це актуалізує ще один підхід у когнітивній 

науці – еволюційно-інформаційний, який реалізується стосовно пізнання: 

пізнання розуміється як створення й переробка інформації. «У класичній 

філософії пізнання, як правило, приймалося як даність (природжена здатність, 
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божественний дар, початкова очевидність і т. д.), у некласичній горизонт 

когнітивних практик набагато багатший» [354, с. 108]. І можна побачити 

відмінність у розумінні пізнання в когнітивній науці й у філософії. «У 

когнітивній науці пізнання розуміється не як початкова даність, а як ланка і 

функція універсального еволюційного процесу. Еволюційний підхід до 

пізнання вписує мислення в картину реальності, що формується еволюційно-

синергетичною парадигмою сучасної науки, формує онтологію мислення. Ми 

вважаємо, що найбільш адекватною епістемологічною схемою пізнання в 

аспекті еволюційно-інформаційного підходу вважається еволюційна 

епістемологія, у якій пізнання трактується як адаптаційний процес 

конструювання знань» [354, с. 108].  

У своїй книзі «Синергетичні концепти і нелінійні контексти» професор Н. 

Кочубей також проаналізувала становлення постнекласичної (еволюційної) 

епістемології – як зміну переважних методологій: кібернетики, системного 

підходу, екології, синергетики. «Цей процес показаний як взаємодія, 

взаємовплив і збагачення методологій, а також як поступове зрушення 

наукового інтересу в бік дедалі більшої людинорозмірності, збільшення 

гуманітарної складової природничо-наукового знання. При цьому змінюється 

спосіб побудови нових наукових напрямів і методів. Вони часто з'являються як 

нові системні цілісності, що виникли з низки проблем увібрали в себе знання 

конкретних (класичних) наук. Відбувається також і зміна наукової 

раціональності, вона «олюднюється», з байдужої Епістеми перетворюється на 

мудру Софію» [174, с. 59].  

Узагалі, не лише в психології, а й в усій сучасній постнекласичній науці 

як науці про людину відбувається становлення холістичного підходу. Це можна 

віднести, звичайно, у першу чергу до психології, де внаслідок складності її 

об'єкта дослідження такий підхід більш ніж затребуваний. Так, відповідно до 

холістичного (цілісного) підходу всі функції організму й психіки 

взаємопов'язані. Необхідно розглядати особистість як ціле, тобто розглядати 

особистість в усіх її аспектах (тіло, психіка, мислення, почуття, уява, рух і т. 
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ін.). При цьому ціле є складним феноменом, а не сумою окремих частин. 

«Необхідно сприймати особистість як інтегровану функціональну єдність 

різних аспектів цілого в часі і просторі. Проте слід визнати, що в нашій 

культурі панує зневажливе ставлення до тіла та заперечення тілесно-

інстинктивного функціонування. Ми частіше сприймаємо своє тіло як об'єкт, а 

не як своє «Я», оскільки наше сприйняття, наше мислення, наші емоції, наші 

переконання та інтуїція, наша поведінка – усе це підпадає під потужний 

формувальний вплив з боку соціуму» [208, с. 13].  

Проте не лише під вплив соціуму підпадає наш когнітивний апарат. 

Дослідження Дж. Лакоффа, які узагальнюють досвід його коллег-

психолінгвистів, свідчать про те, що власне наш когнітивний апарат 

сформувався саме таким і з такими функціями внаслідок нашої організованої 

тілесності [185, с. 30]. Категоризація мислення, сприйняття частини і цілого, 

спосіб розв’язання проблем будь-якого характеру й рівня складності – усе це і 

багато іншого в нашому мисленні та сприйнятті обумовлені нашою тілесністю, 

тим, як вона формувалася в історичній перспективі етногенезу і філогенезу. 

Згадане вище уявлення особистості про частину і ціле, сам спосіб сприйняття і 

розгляду від частини до цілого також детерміновані нашим способом пізнання 

світу. Так, у розвитку людини відбувається становлення її пізнання, і цей 

процес неможливий без дотику, без досягнення нового через дослідження його 

частин.  

Саме тому філософська складова когнітивістики, як її визначає О. 

Князєва, еволюційна епістемологія, основними своїми напрямами розвитку 

саме і вважає дослідження цілісного розгляду когнітивної системи людини. 

Одним із перспективних в цьому плані є концепт embodied mind – втіленої 

тілесності та енактивизм, але про них докладніше йтиметься пізніше. Також 

далі в дослідженні перспективних напрямів когнітивістики будуть розглянуті 

когнітивні технології і практики, філософсько-методологічні засади яких мають 

корені в цих концептах.  



123 

 

Проте відразу можна наголосити, що у цьому зв'язку когнітивних функцій 

і зовнішнього середовища, у цьому цілісному розгляді також виявляється в 

явному вигляді й екологічний підхід у когнітивістиці. Одним з яскравих 

представників цього підходу можна вважати Дж. Гібсона, роботи якого стали 

методологічною основою для становлення дедалі більш популярної сьогодні 

екологічної психології та й когнітивістики в цілому (як було показано раніше). 

Екологічна психологія (психологія середовища) – міждисциплінарна галузь 

знань про психологічні аспекти взаємовідносин людини і довкілля. Причому 

середовище може бути як просторово-географічним, так і соціальним, 

технічним або культурним. Я б сміливо віднесла екологічну психологію до 

сфери когнітивістики внаслідок того, що вона не лише включена в 

життєдіяльність людини, а й служить важливим чинником регуляції її 

поведінки та соціальної взаємодії.  

Вихідним положенням екологічного підходу, за Гібсоном, є уявлення про 

те, що людина реально живе не у «фізичному світі», а в «екологічному світі». І 

якщо фізичний світ досліджують природні, точні науки, то екологічний світ 

безпосередньо сприймається, досліджується органами чуття. Для екологічного 

підходу характерні дві найважливіші методологічні особливості:  

1) дослідник абстрагується від тих властивостей і якостей об'єктів, які не 

є значущими для життєдіяльності цього організму, і розглядає тільки ті з них, 

взаємодія яких і створює реальне, «екологічне» (а не «фізичне») місце його 

існування – вибірковість, передустановленість знання;  

2) функціонування психіки вивчається в природних, «екологічних» 

умовах – тобто розглядається in vivo, цілісно і системно, з урахуванням 

зовнішнього середовища.  

Спочатку свої принципи Гібсон визначав для тварин, наприклад, принцип 

взаємодоповнюваності: навколишній світ і тварини взаимодоповнювані, тому 

екологічний світ не може не бути значущим для тварини. Потім дослідник 

закономірно перейшов до проблем і завдань для людини. Основним завданням 

екологічного підходу Дж. Гібсона є розроблення психології «людини в 
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екологічному світі», яка доповнює існуючу нині психологію «людини у 

фізичному світі». Крім того, у його підході також наявні елементи 

інформаційного підходу, наприклад, у його концепції екологічної оптики. Так 

називає Гібсон дисципліну, в якій світло розглядається як носій інформації про 

навколишній світ.  

Уперше термін «екологічна оптика» з'явився в його однойменній статті в 

1961 році. І якщо спочатку він виокремлював екологічну реальність, відмінну 

від фізичної, то тут він вводить ще одне поняття: оптичної реальності. А з цього 

Гібсон робить висновок, що простір як такий не сприймається і що простір 

можна тільки мислити. При цьому його теорію активного спостереження можна 

виразити фразою – рецептор стимулюється, а орган активується. У свою чергу, 

на його думку, не можна говорити, що наявність стимульної інформації є 

причиною сприйняття. Сприйняття не реакція на стимул, а акт витягання 

інформації. За наявності інформації сприйняття може відбутися, а може й не 

відбутися. І процес сприйняття, на відміну від сенсорних процесів, узагалі не 

має стимульної межі. Сприйняття залежить від багатьох чинників: від досвіду, 

будови когнітивного апарату, віку, пам'яті і т. ін. Важливо, що Гібсон розрізняє 

стимули, відчуття й сприйняття, його стимульна теорія заснована фактично на 

теорії інформації [84]. Отже, це не лише екологічний, а й інформаційний підхід.  

Стимули характерні і для соціальних структур як дія зовнішнього 

середовища. За А. Тойнбі, це виклики зовнішнього середовища, на які 

організації (соціальні системи) повинні давати реакцію – відповідь [315]. Це 

основа успішної адаптаційної діяльності організацій. Тому, ураховуючи 

зовнішні умови, вважаючи їх не менш важливими, ми не лише реалізуємо 

принципи екологічного підходу, а й закладаємо основу успішного розвитку 

соціальних структур. Є, звичайно, деякі сумніви, чи так вже легко можна 

виокремити екологічний підхід. Адже системний підхід також ураховує 

зовнішнє середовище; у синергетичному підході теж враховуються макрорівні 

розгляду, зовнішні керівні параметри. Узагалі, як слушно зауважує Н. Кочубей, 

якщо говорити про перспективи подальшого розвитку наукового знання в 
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системі «кібернетичний підхід – системний підхід – екологічний підхід – 

синергетика», то тут засвідчується синтез цих напрямів. Такий синтез особливо 

виявляється при дослідженні складних об'єктів, з яких можна виокремити 

мережі [174]. Для когнітивістики ж мережі як об'єкти більш ніж актуальні, 

особливо у сфері нейронаук і штучного інтелекту. Нейроморфні мережі – один 

із найпрогесивніших і, на думку експертів, перспективних, «проривних» 

напрямів когнітивістики [59]. Докладніше про це йтиметься далі, у розгляді 

перспектив когнітивних досліджень.  

Отже, складність предметного поля когнітивістики, складність самих її 

стратегій дослідження, її міждисциплінарність і трансдисциплінарність, 

неминуче відбиваються в її методологічному просторі. Складні взаємозв'язки 

самих методологічних підходів, їхні внутрішні трансформації і протиріччя 

мають місце повною мірою, а також посилюються і доповнюються 

методологічними викликами власне когнітивістики. Чи можлива єдина 

методологія когнітивістики, якої так прагнуть самі дослідники? Це одне з 

найбільш актуальних питань, як мені здається, для філософії і методології 

науки в цій сфері досліджень. 

В цьому підрозділі було здійснено спробу віднайти успішно працюючі в 

сфері сучасних когнітивних досліджень методологічні підходи. Показано, що 

методологічні проблеми когнітивістики багато в чому схожі з методологічними 

проблемами інших областей гуманітарного знання, хоча когнітивістику не 

можна назвати такою, що належить тільки до гуманітарної сфери. Проте, 

гуманітарні науки складають істотну і значиму частину цього складного 

міждисциплінарного наукового комплексу, в чому простежуються певні 

аналогії з гуманітарнонауковою парадигмою (М.Г. Марчук, О.В. Рупташ). В 

сфері когнітивних досліджень, як і у будь-якій сфері наукового знання, 

потрібний облік загальних законів взаємодії і розвитку з метою виявлення 

специфіки їх окремих проявів. І для подібного завдання вирішальне значення 

має системно-структурний підхід. У західній традиції можна послатися як на 

родоначальників цього підходу на Р. Акоффа, Л. фон Берталанфи, М. Вебера, 
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Н. Вінера, Д. Гараедагі і багатьох інших. У вітчизняній же школі системний 

підхід розпочався з тектології О.О. Богданова, в психології одним з перших 

системний підхід активно просував Б.Ф. Ломов. Подальший розвиток 

системний підхід отримав в руслі синергетичного підходу (В.І. Аршинов, Л.Д. 

Бевзенко, В.Г. Буданов, І. С. Добронравова, І.В. Єршова-Бабенко, О.М. Князєва, 

Н.В. Кочубей, С.П. Курдюмов, І. Пригожин, Г. Хакен та ін.). Показано, що 

плідним в сфері когнітивних досліджень є  екологічний підхід (Дж.Гібсон) та 

інформаційний підхід (О. Є. Баксанський, О.М. Князєва). Окрім 

загальнонаукових методів в когнітивістиці можна відмітити необхідність 

розробки спеціальних методів. Наприклад, можна рахувати потенційно 

еврістичними інтроспективу і метафоричний аналіз. Окреслено тенденції росту 

ефективного застосування холістичного, цілісного підходу. В підрозділі 

висвітлено необхідність розгляду методологічних особливостей підходів, які 

застосовуються в сфері когнітивістики, зокрема, в процессі проведення 

когнітивих досліджень. 

 

2.3. Методологічні здобутки когнітивістики  

 

У попередньому підрозділі було показано, як працюють різні 

методологічні підходи в когнитивістиці, застосування яких методів може бути 

для неї корисним. Однак, залишається нез’ясованим питання про власну 

методологію когнітивістики. Хоча й була показана складність, 

міждисциплінарність, навіть дисциплінарна невизначеність когнітивістики, але 

її частіше за все, особливо в західному науковому співтоваристві, називають 

когнітивною наукою. Як і будь-яка наука, вона стикається з певними 

методологічними викликами. Один з них пов'язаний з тим, що в когнітивній 

науці так і не визначений на рівні єдності думок наукового співтовариства її 

предмет. Дійсно, як було показано раніше, когнітивна наука сформувалася 

завдяки «інтуїтивному відчуттю» передового загону дослідників з 

нейробіології, психології, лінгвістики, філософії свідомості, штучного 
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інтелекту, які вивчають різні аспекти одного й того самого спільного предмета. 

Проте до цього часу не можна стверджувати, що цей предмет позначений в 

єдиний загальновизнаний спосіб. Далі буде запропонована до розгляду теорія 

когнітома, але вона хоча й претендує на загальність, ще не визнана всім 

науковим співтовариством.  

«Тому ми маємо право поставити сьогодні два запитання: чи існує взагалі 

такий єдиний предмет і якщо так, то як він виглядає? Щодо першого питання 

немає загальноприйнятої думки. Згідно з однією поширеною точкою зору 

когнітивна сфера не охоплюється універсальними закономірностями (global 

integrations), а може бути описана лише набором окремих законів (local 

integrations), специфічних кожний для свого домена» [7]. Подібна ситуація є 

досить поширеною в міждисциплінарних галузях науки. З погляду інтервалізма 

вона обумовлена саме складним об'єктом дослідження, його багатовимірністю, 

різними ракурсами аналізу. Сама структура когнітивної науки своєю 

складністю породжує метафору «полікентавра» [318, с. 195–216] з дисциплін з 

принципово різними підходами та мовами опису, що неминуче провокує 

сумніви щодо можливості існування як єдиного предмета когнітивної науки, 

так і єдиного методу.  

Проте я поділяю позицію видатного російського нейробіолога, визнаного 

авторитета в когнітивістиці К. Анохіна, який вважає, що цілісний предмет 

когнітивної науки існує, а відсутність адекватних уявлень про нього ще не є 

підставою для його заперечення та відмови від спроб його пізнання. «Навпаки, 

будучи зробленими у відповідний час, такі зусилля можуть дати важливий 

імпульс до перегляду локальних поглядів і розвитку принципово нових 

напрямів досліджень. Справжній етап когнітивної науки уявляється мені саме 

таким вдалим моментом» [7]. Те, які саме ці напрями досліджень, мені здається, 

визначається непростими реаліями сьогодення.  

Один із напрямів, як говорить у своєму інтерв'ю про те, куди дослідників 

у сфері когнітивістики несе «потік свідомості», Дж. Едельман, відомий 

нейробіолог і нобелівський лауреат, – це, звичайно, проблема свідомості. 
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Можливо, саме цей предмет може бути об'єднувальним для всіх складових 

дисциплінарних доменів когнітивістики. Він може задати методологічний 

вектор і в такий спосіб структурувати цей міждисциплінарний комплекс різних 

наук і практик когнітивістики. Адже вирішення глобальної проблеми 

свідомості передбачає розуміння основ, базисних механізмів психіки: 

механізмів сприйняття, пам'яті, розуміння того, як відбувається навчання, і 

розуміння механізмів психічних захворювань. Ці завдання вже сьогодні 

вирішуються й досить успішно в когнітивістиці. Є певні досягнення, і вони вже 

отримали своє практичне застосування та підтвердження. однак все ж є всі 

підстави вважати, що саме в розв’язанні глобальних завдань полягає місія 

когнітивістики. «Нейронауку (neuroscience) помилково вважають суто 

практичною дисципліною. Головне її завдання – не лише отримати факти, але й 

осмислити їх, зрозуміти, що таке людина, що відрізняє її від інших живих 

істот» [364]. Ці питання досить давно знаходяться у фокусі наукового пізнання, 

на них намагаються дати відповіді багато наук, наприклад, біологія і 

психологія, що власне, і послужило фундаментом, для становлення 

когнітивістики.  

У чому ж полягає специфіка сучасного етапу? Наприклад, вирішення 

глобальних завдань: як функціонує людський мозок, як він генерує психічні 

феномени, як він генерує свідомість – вважалося багатьма метафізичною 

проблемою, що не має стосунку до біології. Проте цілком у дусі 

трансдисциплінарних стратегій, заснованих на методологічних перенесеннях, 

Дж. Едельман припустив, що принципи роботи нервової системи дуже схожі на 

принципи соматичного відбору, які відбуваються в імунній системі, і розвинув 

теорію «нейродарвінізму». У цьому напрямі розвивається під його 

керівництвом найбільша в цій галузі дослідницька програма США Neuroscience 

Research Program. Працюючи далі в класичній молекулярній біології, він 

заснував Інститут нейронаук, який, за його виразом, став своєрідним 

«монастирем» науки про мозок [364]. Чи досить методів біології для вирішення 

проблем когнітивістики? Навряд чи, незважаючи на використання біологічної 
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моделі. Як зазначалося, подібна ситуація характерна для багатьох напрямів 

когнітивних досліджень унаслідок описаного міждисциплінарного комплексу 

когнітивістики і властивих їй трансдисциплінарних стратегій дослідження. 

Тому саме методологічні проблеми є викликами для когнітивістики.  

Крім того, слід ураховувати вже існуючий вектор NBIC (конвергенція, що 

розглядалася раніше, нано-, біо-, інфо- і когнітивних технологій), а точніше 

NBICS – доповнена конвергенція, що враховує актуальні нині соціотехнології, 

що стали новим напрямом, який багато дослідників вважають домінуючим. 

Хоча я вважаю, що соціотехнології є також когнітивними, але це не означає, що 

методологічна ситуація не стає ще складнішою. І не варто залишати поза 

увагою ще одну тенденцію: актуалізуються практики й інші форми 

позанаукового знання, що, з одного боку, збагачує результати досліджень, а з 

іншого – істотно ускладнює процеси їх отримання. У цьому сенсі найбільш 

схожі проблеми з когнітивістикою має гуманітаристика, яка охоплює не лише 

гуманітарні науки, а й узагалі гуманітарне знання [22, с. 3–8]. І, не кажучи вже 

про когнітивістику, яка нині переживає період нехай інтенсивного, але все-таки 

становлення, навіть з гуманітарними науками методологічна ситуація не можна 

сказати, щоб була остаточно визначена. Загалом аналіз методів і 

методологічних моделей, які працюють в когнітивістиці, уявляється 

актуальною проблемою. 

У попередньому підрозділі були показані різні підходи, які 

використовуються в когнітивістиці. Найчастіше застосовується не лише в 

когнітивістиці, а й у цілому в постнекласичної науці – синергетичний підхід. 

Синергетика досить успішно увійшла, змінивши певною мірою кібернетику, до 

найбільш передового дослідницького загону сучасної науки. Її порівнюють з 

лазером, який задає режим високої когерентності й не лише освітлює, але 

трансформує багато предметних сфер. Синергетика дозволяє «відновити 

зв'язаність (у певному топологічному сенсі) темпорального досвіду, 

представленого в його фундаментальних роздільностях і протиставленнях 

зовнішнього і внутрішнього, суб'єктивного і об'єктивного, сконструйованого і 
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відкритого і т. ін., перевідкрити час, осмислити наново стрілу часу як патерн 

розрізнення подій, «які були», які «мають місце тут і тепер», у сьогоденні, і які 

можуть бути в майбутньому, «якщо…,» усвідомити цей патерн як єдність, як 

гештальт» – ось у такому розумінні подають В. Аршинов і В. Буданов 

метафізичний контекст дослідницької програми синергетики [16]. І у фокусі 

вирішення зазначених глобальних завдань когнітивістики синергетичні методи 

можуть не просто бути успішно застосовані, а й, на мою думку, сприяти 

розвитку її власної методології. Крім того, розуміння взаємозв'язків 

когнітивістики і синергетики може істотно поліпшити динаміку загального 

розвитку постнекласичної науки.  

Перше, що можна зазначити, – це зона перетину синергетики і 

когнітивістики в гуманітарних науках. Слід зауважити, що синергетика тут 

виступає, швидше, у своїй метафоричній іпостасі. «І найголовніше, що дає 

синергетика гуманітарним наукам, – це не конкретні, об'єктивні, не залежні від 

їх носія моделі соціальної реальності, а інший спосіб мислити цю реальність, 

що дозволяє уникнути багатьох пасток, у які заманювала учених оманлива 

простота лінійних уявлень» [39, с. 89]. Цю ж можливість іншого способу 

мислити реальність (зокрема, і за допомогою становлення нелінійного, 

складного мислення) дає і когнітивний підхід, що докладніше розглядатиметься 

далі. Проте, якщо для гуманітарних наук синергетика є швидше змістотвірною, 

абстрактно-теоретичною, а не конкретно-прикладною сферою наукового 

знання, то когнітивістика саме в гуманітарних науках розвивається в більше 

конкретно-прикладному науково-дослідному напрямі.  

Такою важливою віхою на шляху її розвитку можна вважати теорію 

когнітома, яку пропонує видатний нейрофізіолог К. Анохін як єдину теорію для 

когнітивної науки. «На позначення прихованої від нашого безпосереднього 

сприйняття когнітивної реальності я введу нове поняття – когнітом. Заздалегідь 

я визначу когнітом як повну систему суб'єктивного досвіду, сформовану в 

організму в процесі еволюції, розвитку та пізнання. Структура когнітома і його 

динаміка, згідно з цими поглядами, охоплюють усе різноманіття ментальних 
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явищ, пов'язаних з поведінкою, психікою і свідомістю» [7]. Проте дослідження 

подібного складного предмета припускає складність становлення внутрішньої 

методології когнітивістики, яка, можливо, потім може «вийти» поза її межі.  

Раніше вже були розглянуті міждисциплінарні підходи і 

трансдисциплінарні стратегії когнітивних досліджень, але слід урахувати 

думку, що заслуговує на увагу, К. Анохіна з приводу обмежень застосовності 

міждисциплінарних і трансдисциплніарних методів. «Якщо ми вирушаємо 

ловити звіра, ще не знаючи, як він виглядає, нам потрібна певна методологія. 

На цьому шляху я, по-перше, відмовлюся від спроб побудувати теорію 

когнітома шляхом міждисциплінарного, трансдисциплінарного або якогось 

іншого синтезу. Усім очевидно, що слон не є синтезом змії, списа, опахала, 

дерева, стіни і мотузка. Так само різні локальні погляди на предмет когнітивної 

науки повинні стати похідними від розуміння його цілісної природи, 

зберігаючи свою початкову феноменологію, проте трансформуючи її 

інтерпретацію. Використовуючи епістемологічне висловлювання Ейнштейна, 

ми хочемо, щоб спостережувані нами факти логічно виходили з нашого 

розуміння реальності» [7]. У цьому твердженні К. Анохіна мені бачиться 

посилання, подібне тому, яке надав М. Хайдеггер, говорячи про необхідність 

розуміння ситуації ще перед дослідженням. І це більше, ніж метод, спосіб дій. 

Необхідна розкрита сфера для свого «розгортання» здійснюється завдяки 

«нарису певної всеосяжної схеми. ... Нарис пропонує, яким чином підприємство 

пізнання має бути прив'язане до розкриваної сфери. Цією прив'язкою 

забезпечується чіткість наукового дослідження. Завдяки цьому нарису, цій 

загальній схемі природних явищ і цієї обов'язкової чіткості наукове 

підприємство забезпечує собі предметну сферу всередині цієї сфери сущого» 

[336, с. 43]. Таким чином будуються гіпотези і перевіряється точність, а 

частенько і просто можливість досліджень.  

Однак подібний цілісний підхід у створенні наукової теорії (а згодом і 

методології), що враховує розуміння реальності, неминуче в нашій 

«людиновимірній» сфері має також ураховувати властивості іншої нашої 
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реальності (чи її «носія»?) – психіки і мозку. Як стверджує К. Анохін, будь-яка 

дієва теорія, що об'єднує нейронауку з психологією, лінгвістикою, 

антропологією, філософією і штучним інтелектом, повинна конструктивно 

вирішувати основну психофізіологічну проблему, тобто спиратися на наукову 

модель зв'язку психіки і мозку. І він вважає головною причиною неуспіху 

першої когнітивної революції саме спробу здійснити міждисциплінарне 

об'єднання згаданих вище наук, не створивши такого вирішення. «У новій 

спробі, перефразовуючи біблейський епіграф, камінь, який знехтували 

будівельники, має бути покладений в основу» [7]. Подібну тезу Г. Хакен поклав 

в основу його принципу «кругової причинності», спираючись на 

висловлювання Спінози: «Дух і матерія взаємно обумовлюють один одного, або 

інакше кажучи, дух і матерія – дві сторони однієї й тієї самої медалі» [339, с. 

311]. При цьому Хакен вважає, що «всі дії мозку, які нині вважаються 

нематеріальними, насправді пов'язані з матеріальними процесами» [339, с. 310]. 

Отже, методологія повинна враховувати цю причинність, а не просто усувати 

протиріччя. У який спосіб це можливо, який стиль наукового мислення може 

утримувати це когнітивне напруження буде розглянуто докладніше далі.  

У пошуках єдиної методології важливим є питання математичної мови 

опису, наявності математичних моделей. Синергетика, на мою думку, змогла 

здійснити такий потужний ривок у своєму розвитку саме завдяки 

математичному апарату, який дозволив об'єднатися різним напрямам і школам 

самої синергетики та інтегрувати різні наукові напрацювання поза 

синергетичною традицією. Тому ще одне твердження К. Анохіна, що єдиний 

предмет когнітивної науки має математично формалізуватися, мені уявляється 

досить переконливим. «Очевидною причиною цього є необхідність об'єднання 

штучного інтелекту з іншими когнітивними дисциплінами. Проте за цією 

вимогою є й загальніша пізнавальна установка, у якій слова Галілея про те, що 

книга природи написана мовою формул і геометричних фігур, стосуються і 

природи когнітивних структур» [7].  
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Так, математична мова опису, яка може бути єдиною зрозумілою мовою, 

без якої ускладнені трансдисциплінарні стратегії досліджень, важлива для 

когнітивістики. Однак чи вирішить це її методологічні проблеми? Чи досить 

математичної формалізації і математичних моделей? Наявність математичної 

формалізації в класичній науці можна було вважати одним з основних критеріїв 

науковості. Проте потім ситуація дещо змінилася. І, що цікаво, не психологія, 

яка вивчає емоційну сферу, а розроблення систем штучного інтелекту показало 

важливість у процесі мислення емоцій, які традиційною наукою розглядалися 

лише як ірраціональні компоненти свідомості. При створенні ж квантового 

комп'ютера, який, на відміну від класичного, може моделювати квантово-

механічну реальність, використовується велика кількість паралельних 

принципово неспостережуваних класичними засобами («ірраціональних») 

процесів. Нові дослідження дедалі більше додають людські, точніше біологічні 

аспекти, і в міру цього відмінність між мозком і машиною, біологічним та 

штучним інтелектом зменшується [339, с. 313].  

Ще на стадії некласичного етапу розвитку науки, у момент лінгвістичного 

повороту в методології науки, необхідно було дещо переглянути класичний 

ідеал науковості. Зокрема, пом’якшилося жорстке розуміння раціональності, а 

вимоги до теорії, зберігши необхідність початкових принципів, наявність хоча 

б імовірнісних закономірностей, ідеальних моделей, певних термінів, 

допускають, крім традиційних засобів виведення, також і міркування на 

природній мові – з її лінгвістичними фігурами, наративністю й іншими 

«пом'якшувальними обставинами» [22, с. 3–8]. Хоча природничі науки не лише 

на ранніх етапах свого розвитку, а й тепер виявляють тенденцію до підвищення 

суворості. Проте не можна не погодитися з М. Хайдеггером, що поняття 

суворості, точність щодо різних періодів розвитку науки може бути застосоване 

дуже відносно. Наведу досить велику цитату з «об'ємною» ідеєю мислителя: 

«Наука стає дослідженням завдяки проекту і його забезпеченню через чіткість 

наукового підходу. Проект і чіткість уперше розгортаються в те, що вони суть, 

тільки завдяки методу. Метод характеризує другу істотну для дослідження 
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рису. Спроектована сфера не стане предметною, якщо не постане в усьому 

різноманітті своїх рівнів і переплетень. Метод, за допомогою якого та чи інша 

предметна сфера охоплюється уявленням, має характер прояснення на базі 

чіткого пояснення. Це пояснення завжди має подвійний характер. Воно і 

обґрунтовує щось невідоме через відоме, і разом підтверджує це відоме через те 

невідоме. Пояснення досягається в ході дослідження»[336, с. 41–63]. Хайдеггер 

наголошує на динамічному, процесуальному характері пояснення й складності 

як досліджуваної, так і такої, що досліджує, сфери в результаті застосування 

прояснювального методу. Чи має місце ця методологічна ситуація в 

когнітивістиці? 

Досить складне питання, як і сама методологічна конструкція, 

запропонована М. Хайдеггером. Багато дослідників (нейробіологи, когнітивні 

психологи) в тій чи іншій формі озвучували саме тезу про пояснення, що 

досягається в ході дослідження. Зрозуміло, що пояснення невідомих об'єктів 

через відомі природніше для нас. Виразити невідомий досліджуваний об'єкт 

через відомий. Наприклад, спроби подати, пояснити «невідомий» мозок через 

«відомий» комп'ютер. Але чи можна говорити про зворотне явище? У теорії 

когнітому нам пропонують розгляд невідомих об'єктів через вже відомі? Або 

розгляд невідомих об’єктів через такі ж невідомі?  

Тому ще раз повернемося до теорії когнітому, яка є однією з найбільш 

сучасних теорій у когнітивістиці. Ще й до того, вона претендує, на думку К. 

Анохіна, на загальність. Його аргументи здаються достатньо переконливими. 

Можливо, саме вона зможе бути якщо і не всеохоплючою єдиною теорією, то 

проектом, – головним концептуальним завданням особливої діяльності, якою є 

проектування. Проектування, що знову ж таки співзвучне ідеї М. Хайдеггера, – 

це здійснення актів переходу від теорії до практики, від минулого до 

майбутнього, від потенційного до актуального, від природного до штучного. Ця 

діяльність є ключовою в досвіді конструювання, створення майбутнього в 

сучасній цивілізації. Саме проект набуває інтегрального статусу і починає 
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конкурувати з традиційними формами пізнання, навіть «посуваючи теорію як 

головну форму організації наукового знання» [177, с. 135]. 

Отже, розглянемо, що ж таке когнітом, його структуру і функції. 

Когнітом має зернисту структуру: він складається з когнітивних частинок, 

когів. Цікаво, що саме поняття «ког» має подвійний сенс. В англійській мові 

cog – це підпорядкована, але інтегральна частина цілої системи (і в парадигмі 

складності, в аспекті співвідношення частини і цілого це вже досить цікаво). 

Ког є одиницею якісно специфічного досвіду, своєрідним ментальним квантом 

усукупній системі когнітома. У той самий час «ког» – це когнітивна група 

нейронів (COgnitive Group – COG), активність якої обумовлює цей специфічний 

досвід. Концепція когів узагальнює постулати теорії функціональних систем П. 

Анохіна і теорії клітинних ансамблів Д. Хебба, виводячи виникнення других з 

активності перших. Отже, концепція когів також об'єднує традиції руху до 

когнітивних структур з боку біології і адаптивних фізіологічних інтеграцій та з 

боку психологічних феноменів і функцій. «Використовуючи концепцію когів, 

ми могли б сказати, що когнітом є мережею, окремими вершинами якої є 

дискретні коги, а ребрами – зв'язки між ними. Подання будь-якого об'єкта як 

мережі – важливий теоретичний акт, що відкриває можливість математичного 

аналізу, який використовує формалізм і метрику теорії графів» [7]. Як відомо, 

мережі самі по собі – складний об'єкт дослідження постнекласичної науки. 

Будучи об'єктом у процесі дослідження, вони передбачають використання 

мережевого підходу, який може стати самостійним методологічним підходом, зі 

своєю евристикою і зі своїми цілком реальними результатами. Теорія мереж 

стає дедалі популярнішою, зокрема, як основа для становлення «мережевого 

мислення», не кажучи вже про те, що соціальна реальність, яка знаходиться у 

фокусі когнітивних технологій, сьогодні дедалі більш випробовує вплив мереж, 

особливо віртуальних соціальних мереж. Однак, на думку К. Анохіна, теорія 

мереж має два фундаментальні обмеження. «По-перше, вона формалізує лише 

попарні, але не множинні стосунки об'єктів. По-друге, вона не має апарату, що 

описує виникнення нових рівнів у багаторівневих системах. Я запропоную 
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рішення, яке, на мою думку, здатне здолати ці труднощі і скласти основу 

загальної теорії когнітивної науки. Згідно з пропонованою моделлю когнітом 

можна теоретично описати як когнітивну гіпермережу головного мозку. 

Гіпермережі узагальнюють поняття мереж і гіперграфів і складаються з 

геометричних структур, відомих як реляційний симплекс або гіперсимплекс. 

Основа гіперсимплексу містить безліч елементів одного рівня, а її вершина 

утворюється описом їх стосунків і набуває інтегральні властивості, що роблять 

її елементом мережі більш високого рівня. Коги є таким гіперсимплексом, 

підстави якого утворені нейронними когнітивними групами, а вершини 

утворюють вузли в когнітивній гіпермережі – когнітомі» [7]. Подібна складна 

структура гіпотетично здатна описати складність досліджуваних явищ, з 

урахуванням своїх звернень до вже описаних, звіданих. І це перший, 

класичний, шлях пояснення через вже відоме.  

Цей самий шлях застосування будь-якої з уже існуючих, класичних 

теорій здається найбільш прийнятним як для точних (наприклад, застосування 

математики у фізиці), так і для гуманітарних наук (прикладом можуть служити 

кількісні підходи, математичні моделі в історії соціології і економіки). «Проте 

при переході на шлях синтезу теорій потрібно дотримуватися обережності. 

Застосування тієї самої математики в соціології й історії залишило майже 

незайманим увесь масив проблем, що стосуються власне людини (а не «класів», 

«етносів», «електорату» і т. п.)» [7]. В ідеалі будь-яка теорія набуває вигляду 

метода, а метод має бути адекватним. Крім того, він має бути релевантним 

проблемам відповідної гуманітарної дисципліни, відповідати сенсу 

вирішуваних нею завдань. А ще метод має бути дивергентним, таким, що 

відрізняється використовуваними засобами: «застосовувати чужорідну мову і 

способи вирішення завдань, які не збігаються з тими, що є звичними для 

професіоналів цієї галузі знання» [305, с. 143].  

Проте в цьому ракурсі оцінки методу йдеться, швидше, про зовнішній 

метод, про методологічний підхід, який міг би застосовуватися у сфері 

гуманітаристики (і/або когнітивістики), що розглядалося раніше. Подібним 
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висловленим вимогам, швидше, могла б відповідати якась загальнонаукова 

теорія, наприклад, теорія систем саме внаслідок своєї загальнонауковості. 

Майже всі гуманітарні дисципліни сьогодні говорять про системи громадського 

або особистого життя і діяльності, системи людських уявлень, системи 

цінностей і норм, системи соціального управління тощо. Усі вони так чи інакше 

використовують відповідну системну термінологію і підходять до розуміння 

необхідності внесення у свій розгляд когнітивної, «людиновимірної» 

компоненти. «Навіть якщо прийняти тезу В. Дільтея про те, що гуманітарні 

науки, на відміну від природознавства, не пояснюють, а розуміють, то і в цьому 

разі процедура розуміння – це завжди цілісне уявлення» [22, с. 3–8]. Тому 

такими актуальними є пошуки методу, який міг би забезпечити цю цілісність 

уявлення. Чим більше складний і роздроблений предмет дослідження, тим це 

актуальніше. Чи зможе стати якась «внутрішня» теорія когнітивістики, 

наприклад, теорія когнітома, основою такого методу – питання досить складне.  

Яким же ще може бути «когнітивістський» метод для таких процедур 

розуміння? Я вже згадувала прагматизм як філософський напрям, що став 

«предтечею» когнітивістики. Як напрям, у якому є не тільки практичні 

соціальні виміри, а й місце для філософської рефлексії над проблемами 

мислення, істинності, процесів пізнання навколишньої дійсності. Рефлексуючи 

над тим, що ж таке прагматизм, його засновник В. Джем, дійшов висновку, що 

сам прагматизм не захищає якихось догматів, не виставляє жодних особливих 

навчань; він має тільки свій метод. Джемс наводить метафору свого 

італійського колеги Паппіні, який назвав прагматизм серед теорій, подібно 

коридору в готелі, у якому різні люди знаходяться в різних кімнатах, але всі 

вони користуються коридором, щоб виходити і заходити у свої кімнати. «Отже, 

прагматичний метод зовсім не означає якихось певних результатів – він є 

тільки відомим відношенням до речей, відомою точкою зору. І саме таку точку 

зору, яка спонукає нас відвертати свій погляд від різних принципів, перших 

речей, «категорій», уявних необхідностей, і змушує нас дивитися в напрямку до 

останніх речей, результатів, плодів, фактів» [104, с. 30–31]. Такий метод, 
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такий «коридор» розгляду є і в когнітивістиці – як обов'язкове внесення в 

розгляд пізнаваного об'єкта самих процесів пізнання і специфіки «системи, що 

пізнає», у суб'єкта, який пізнає.  

Тут я навмисно розрізняю об'єкт і суб'єкт пізнання, хоча із цього приводу 

не лише в древніх когнітивних практиках (наприклад, медитативних), а й у 

сучасних когнітивних дослідженнях є неоднозначні тлумачення. Взаємодія 

суб'єкта і об'єкта може бути проаналізована з погляду різних наукових підходів, 

що вимагає окремого розгляду. Чим вони обумовлені, у чому полягає характер 

їх взаємодії? У постнекласичній науці ці питання мають особливий статус. 

Поки що я б зафіксувала важливий момент: ситуації постнекласики характерна 

поява не лише кругової причинності, а й принципу додатковості, до якого я ще 

не раз повернуся. Так, експлікації принципу додатковості в біології як 

теоретичних спроб осмислення основ сучасних досліджень в галузі 

нейробіології значною мірою відбулися завдяки одному з основоположників 

«теоретичної біології» – Г. Патті (а зараз ми б сказали «когнітивній біології», 

аналогічно, наприклад, з когнітивною географією). Він ввів поняття 

«семантичного замикання» – додатковості процесів виміру й опису, що 

відбуваються як в окремо взятій клітині, так і в межах соціуму (узагальненого 

спостерігача) [251, с. 192].  

У роботах Г. Патті вперше чітко й виразно був розглянутий процес 

спостереження і виміру. Тільки потім в У. Матурано з'явилася фраза про те, що 

будь-який спостерігач – це біосистема і все, що правильно для біосистеми, 

правильно й для спостерігача. Причому цей спостерігач не обов'язково має бути 

саме людиною, що є досить нетрадиційним. Г. Патті розглядає будь-яку, просту 

біологічну клітину як спостерігача. Далі ми покажемо, що для «науки про 

свідомість» це дуже важливий момент. «У самому понятті свідомості ніби 

присутнім є «таїнство» за типом таїнств релігійних. І наукові підходи до 

вивчення свідомості багатьма сприймаються як деякий варіант блюзнірства – як 

же можна основу всього світовідчуття вивчати, та ще науковими методами? 

Жива система, що має свідомість, занадто складна для аналізу. Тому Патті, 
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досліджуючи поняття складності й простоти, переходить до простих систем, на 

рівні яких можна моделювати загальні властивості, притаманні життю. 

Виявляється, найважливішою властивістю самовідтворюваних систем є 

наявність самоопису, наявність, крім динамічного рівня функціонування, рівня 

лінгвістичного» [172].  

Можливо, конституювання такої складної цілісності, якою ми вважаємо 

людину, здійснилося завдяки цій можливості передачі інформації про себе, 

свого опису – особливо наступним поколінням. Така структуризація і передача 

досвіду в межах еволюційного підходу є основою успішної життєдіяльності. 

«Фундаментальний факт життя – факт такої загальності, який можна 

використати для визначення життя, – полягає в тому, що живі системи містять 

свої власні описи» [251, с. 98]. Подібні описи є одним з напрямів дослідження в 

сучасній когнітивістиці, наприклад, у сфері наукових пояснень феномену 

свідомості. Слід зазначити як тенденцію до встановлення єдності гуманітарного 

і природного знання, що має місце деяка подібність з проблемою вимірів у 

фізиці: людина здатна маніпулювати мовними символами, не замислюючись 

про існування мозку, який забезпечує цю можливість. Наявність комп'ютерних 

апаратних засобів, що дозволяють писати програми, не замислюючись про 

існуючу елементну базу, порівнюється з фізичним приладом. Він «є фізичним 

обмеженням, яке неявно виконує правило, співвідношення системи, що 

забезпечує, з елементом опису системи» [251, с. 192].  

Проблематика співвідношення частини системи, її елемента й цілого, 

самої системи, належить до сфери теорії систем. Для соціальних систем, що 

становить особливий інтерес для когнітивістики, її розвинув Н. Луман у 

вигляді, мабуть, однієї з найбільш впливових і оригінальних концепцій у 

сучасній соціології. У своєму підході він об'єднав ідеї загальної теорії систем, 

конструктивізму, структурного функціоналізму, когнітивної біології і 

кібернетики. У його концепції система завжди менш складна, ніж середовище, 

яке оточує її, оскільки система розуміється як частина середовища, що виражає 
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лише один з аспектів середовища і обмежує своє існування переважно цим 

аспектом.  

Ми бачимо, як формується оптика «складності», потрібна для розгляду не 

просто частини в цілому, системи в системі або системи в середовищі, а 

«складного в складному». Хоча Н. Луман і вважає, що система завжди є менш 

складною. Однак у цьому сенсі не все є таким однозначним: наприклад, хто 

може порівняти складність окремої людини і складність суспільства, у якому 

вона знаходиться? Власне, тому не лише можна, а й необхідно говорити про 

багатовимірність, про складність (складності). Адже кількісні, лінійні мірки 

абсолютно не підходять для людиновимірних («людиноспіврозмірних») систем. 

Крім того, виникає питання про систему відліку або систему координат, а так 

само про суб'єкта і об'єкт спостереження.  

У людиновимірних системах очевидною є активна роль людини в 

коеволюційних процесах. А найбільш важливі і парадоксальні наслідки 

холістичного бачення світу, що стосуються цієї активної ролі, полягають в 

розв’язанні таких проблем:  

- пояснити, чому і за яких умов частина (людина) може бути 

складнішою за цілого (суспільство);  

- як відомо, щоб перебудувати суспільство, необхідно змінити людину, 

але така перебудова повинна здійснюватися не шляхом відсікання 

того, що уявляється небажаним минулим, щоб не зруйнувати синтез 

його всіх попередніх стадій еволюції;  

- у чому полягає конструктивна роль людини в процесах коеволюції 

складних систем і вибору сприятливого сценарію майбутнього 

розвитку;  

- за яких обставин дії індивіда можуть бути істотними для суспільства і 

визначити становлення нового соціального зразка поведінки;  

- чи існує можливість прямого і безпосереднього впливу майбутнього, і 

навіть торкання необмежено віддаленого майбутнього в певних 

режимах еволюції і за чітко визначених умов [146]. 
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 Ці питання є важливими і актуальними особливо в нинішніх умовах 

тотальної невизначеності і тотальної кризи. Одним з перших кроків щодо 

успішного виходу з цих критичних станів є зазначений вище процес 

осмислення й самоопису людиновимірної системи. Без цього розуміння 

унікальності поточного стану системи неможливе розроблення подальших 

стратегій її розвитку. І це є основним напрямом для розроблення ефективної 

методології. 

Крім того, як пише С. Коняєв, такий підхід співвіднесення-самоопису 

дозволяє запропонувати «об'єктивні» методи дослідження «суб'єктивних» 

систем – систем, що включають спостерігача. При цьому важливим критерієм 

наявності самоопису є можливість системи самостійно прочитувати й 

розшифровувати мову самоопису. Цікаво, що Г. Патті з допомогою поняття 

фізичного приладу виводить зв'язок динамічних характеристик системи з її 

лінгвістичними властивостями [172]. А до лінгвістичних властивостей системи 

можна віднести наявність свого коду – основної мови функціональної системи, 

яка виокремлює «своє» й елімінує «чуже». У соціальному житті це візуальні і 

аудіальні (у першу чергу семантичні) ідентифікатори, за допомогою яких 

наголошується належність до тієї чи іншої соціальної групи й здійснюється 

моніторинг «свій – чужий» з метою вибору відповідного контенту й каналу 

комунікацій. Для науки – це мова «істини – помилки», для економіки «платежу 

– боргу», для права «закону – беззаконня» і т. д.  

Коди описів також досить докладно розглянуті для соціальних систем Н. 

Луманом [197]. Так, типові проблеми нерозуміння, наприклад, пов'язані з тим, 

що одна система, як вважає Луман, не може використовувати й розуміти код 

іншої системи. «Суспільство – це всеосяжна соціальна система, що містить усі 

інші соціальні системи як свої підсистеми. Отже, суспільство можливе тільки 

одне. Соціетальна система – функціональна система в межах суспільства, 

наприклад, економіка, наука, право і т. д. Соціолог може вивчати суспільство 

тільки зсередини його, тобто з погляду якоїсь його підсистеми. Так, здавалося 

б, ніколи не можна отримати повну й адекватну інформацію про суспільство. 
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Тоді й соціологічний погляд на суспільство нічим не кращий за будь-який 

інший – погляд релігії, мистецтва, буденного життя і т. д. У той самий час 

унаслідок самореферентної природи суспільства, в ньому є самоопис як 

«комунікація про комунікацію». Використовуючи її ресурси, можна, як 

уявляється, наблизитися до більш адекватного визначення феномену 

суспільства [229, с. 328–329]. У наступному розділі докладніше будуть 

розглянуті можливості експлікації як самої методології когнітивістики, так і 

конкретних її результатів у соціо-економечній сфері. У цьому аспекті розгляду 

методологічних викликів когнітивістики, пов'язаних з наявністю власної 

методології, проблема комунікацій виводить нас в «лінгвістичний» простір 

когнітивістики. Адже і в цьому просторі можливі методологічні дослідження.  

Подібні спроби відшукати єдиний метод, мета-метод у науках про 

людину робилися досить часто. Мені здається дуже цікавим, враховуючи те, що 

в когнітивістиці важливу роль відіграє лінгвістика, підхід О. Розенштока – 

Хюссі. Він вважає, що той самий незнайдений, невикористаний метод – метод 

граматичний. Звичайно, під граматикою розуміється не шкільна схоластична, а 

точніше вихолощена, граматика, а граматика, яка є не лише формою, 

структурою, а й змістом мови. Згідно з О. Розенштоком – Хюссі, для простору і 

часу суспільства потрібна мова. «Граматичний метод – це шлях, на якому 

людина усвідомлює своє місце в історії (позаду), світі (зовні), суспільстві 

(усередині) і долі (попереду). Граматичний метод доповнює і розвиває таким 

чином саму мову, бо, хоч мова і задала людині напрям і на віки зорієнтувала її в 

тому, що стосується її місця у всесвіті, сьогодні потрібно додаткове 

усвідомлення цієї напрямної й орієнтуючої сили. Граматика – ця 

самосвідомість мови, так само, як і логіка є самосвідомістю мислення. Знання 

граматики наділяє людину здатністю протидіяти спокусам примітивної логіки і 

її нерозумному застосуванню з метою пізнання свого місця у всесвіті» [274, с. 

21].  

У сучасному прочитанні це метод лінгвістичний, а не граматичний. 

Лінгвістичний саме в контексті лінгвістично-інформаційного підходу, як уже 



143 

 

було показано на прикладі функціонування біологічної системи. Однак цей 

лінгвістичний метод навряд чи може претендувати на єдиність і загальність для 

когнітивістики, ми просто повинні врахувати і цей аспект, а також наголосити, 

що принцип співвідношення, самосвідомості виявляється і в цій сфері. Де ж ще 

може виявитися цей принцип, чи є він загальним для когнітивістики і що він 

нам дає в методологічному плані? У пошуках відповіді на це запитання слід 

повернутися до проблеми спостерігача. Адже вона є однією з ключових у 

когнітивістиці. «Спостерігач може відтворюватися як система, як живий 

організм, як свідомість, як суспільство, або – можливо, в не такому віддаленому 

майбутньому - як інтелектуальна машина» – так починає свою доповідь на 

недавньому віденському конгресі «Самоорганізація і емердженція» Д. Беккер – 

один з видатних представників «постлуманівського», соціокібернетичного 

напряму в соціології.  

Це (пост)кібернетичне розуміння спостерігача як спостерігача відмінності 

(С. Браун), що виробляє, а тим самим, генерує емерджентність як деякий якісно 

новий стан в системі «спостерігач – спостережуване» має свою історію в 

становленні когнітивних практик постнекласичного пізнання наших днів (В. 

Стьопін). У некласичному природознавстві проблема спостерігача як 

усвідомлюваного посередника інтерсуб’єктивної інтелектуальної комунікації 

позначилася у зв'язку зі становленням спеціальної теорії відносності, а потім і 

квантової механіки. Цей процес був пов'язаний із розширенням поля 

внутрішньонаукової рефлексії над процесом генерації нового знання, особливо 

над засобами здійснення цього процесу. У контексті цього процесу особливе 

місце належало рефлексії над поняттями експерименту, спостереження, ролі 

класичної мови як мови спостереження та буденного досвіду, розширеного 

шляхом додавання понять класичної фізики. І одним з продуктів цієї рефлексії 

став знаменитий принцип додатковості Н. Бора як принцип інтерсуб’єктивної 

комунікації, що спирається на принципово дуалістистичну перспективу 

квантового спостереження. Тому вже у квантово-релятивістській фізиці 

включення спостерігача передбачає його усвідомлювану присутність як 
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спостерігача другого порядку, який спостерігає самого себе і є одночасно 

спостерігачем по відношенню до контингентного ансамблю «локалізованих 

спостерігачів першого порядку» [19].  

Цих локалізованих спостерігачів Ж. Дельоз і Ф. Гватарі, філософи 

складності (як їх називає В. Аршинов), називають частковими спостерігачами. 

Вони виявляються і в науці: ми виявляємо часткових спостерігачів по 

відношенню до функцій у системах референції. Однак, щоб зрозуміти, що таке 

часткові спостерігачі, слід уникати розглядати їх як межі пізнання або як 

суб'єктивного джерела висловлювання. Роль часткового спостерігача – 

сприймати і випробовувати на собі, але тільки ці сприйняття і переживання 

належать не людині (як це звичайно розуміється), а власне речам, які вона 

вивчає. При цьому спостерігачі виникають скрізь, де виникають не пов'язані з 

прямою дією функціональні властивості розпізнавання і відбору [19]. Фактично 

це моменти рефлексії.  

Крім того, у когнітивістиці можна зазначити необхідність розроблення 

спеціальних методів. Наприклад, можна вважати потенційно евристичними 

інтроспективний і метафоричний аналіз. До того ж введення репрезентації в 

систему гносеологічних відношень свідчить про перехід від структур 

презентації і операцій до «когнітивного в людині». В одній з небагатьох робіт 

українських дослідників когнітивної сфери А. Рубанець показала, що вперше 

знання, виражене в мові, і його структури подання й операції розглядаються не 

як такі, що характеризують когнітивне людини, а як такі, які характеризують 

предметності наукового знання, що ідеалізуються. Співвідношення цих 

структур з когнітивними здібностями характеризує науку в її культурному 

вимірі [277]. Культурний вимір науки є особливо важливим на сучасному етапі 

її розвитку. У розумінні В. Стьопіна наука взагалі може бути визначена через 

універсалії культури. І наші дослідження – пошуки методу, а надалі 

методологічної свідомості і наукової картини світу – у кращому разі будуть 

неповними без урахування культурного виміру.  
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У культурному вимірі засвідчуються два принципи гармонійності – 

локальній гармонійності, добре відомий у західній культурі, і принцип 

глобальної гармонійності, який невідомий у західній культурі і навіть у східній, 

хоча й сакралізований, але не описаний. «Саме глобальний гармонійний 

принцип «вписує» нас в Універсум, наділяючи здатністю до коеволюції з ним, 

допускаючи до безодні інформації минулого, сполучаючи ритмо-каскадними 

нитками з тим, що нині живе, відрізняючи штучне від природного. Можливо, 

такий нерефлексований механізм інтуїції, інформаційний канал, який працює за 

методом гомологічних рядів, аналогії, символів. Можливо, такою є 

гомеопатична емпірика, що повертається сьогодні в лікарську практику? 

Можливо, гармонія і є основним провідником антропного принципу»? [57, с. 

114–115]. 

Сучасні дослідження мозку підтверджують правомірність цих питань – 

мозку також властива гармонія і ритмічність. Когнітивні процеси нерозривно 

пов'язані з ритмами головного мозку. В. Буданов визначає цю гармонію саме як 

гармонію ритмів, яким підпорядковане все в нашому Всесвіті. «Сонячна 

система, ближній космос, біосфера, людина і соціум схильні до циклічних 

процесів, що мають дивовижну властивість подібності на різних ієрархічних 

рівнях еволюції. Одні й ті самі ритми, або кратні їм, можна зустріти на різних 

масштабах реальності. Як пояснити цю подібність і синхронність з позицій 

накопиченого нелінійною динамікою досвіду? Як знайти закони еволюції 

спектрів частот у процесі еволюції Вселеної? Як народжується партитура 

«музики сфер», у симфонії якої є партії зірки і живої клітини, психіки і 

соціуму»? [57, с. 117]. Для того щоб підійти до відповіді на ці запитання, В. 

Буданов вводить поняття креативно-резонансних структурних хвиль, які 

пояснюють правила народження структур у нелінійних системах, що 

розвиваються, в області нелінійних резонансів згідно з принципами гармонії. 

«За такого креативно-резонансоного механізму розвитку реалізуються не всі 

можливі резонансні структури, а лише енергетично найближчі» [57, с. 120–121]. 
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Подібне свідоцтво загальних законів, яким підкоряється еволюція, 

дозволяє говорити в більш оптимістичному ключі про становлення 

загальнонаукової картини світу, про що докладніше піде мова далі.  

Залишаються, як і раніше, актуальними питання методологічних 

перенесень, інтеграції методів з різних дисциплін, які входять і, думаю, ще 

входитимуть «до складу» когнітивістики . Схожа ситуація в цьому питанні не 

лише в гуманітаристиці, як уже згадувалося, а й у синергетиці. Саме для 

синергетики наведені нижче питання були досить давно сформульовані О. 

Князєвою, але вони все ще актуальні (вважаю, що й для когнітивістики 

зокрема):  

1. «Якою мірою ми маємо право переносити моделі, побудовані для 

наукових пояснень в одній науковій сфері, на інші області? Наскільки 

правомірним є перехід по горизонталі? 

2. Чи обгрунтованим є здійснювати перехід або стрибок від моделі, 

розробленої для якоїсь однієї наукової сфери і верифіцированої в її межах, до 

висновків загального теоретичного значення і навіть до міждисциплінарних 

умовиводів або ж, просуваючись далі, до висунення деякого універсального, 

філософського погляду? Інакше кажучи, наскільки обгрунтованим є перехід по 

вертикалі» [152, с. 193–201]. Виходячи з передбачуваної аналогії, спочатку 

розглянемо, якою може бути відповідь для синергетики, а потім спробуємо 

зробити перенос для когнітивістики. 

Отже, як вважає О. Князєва, для синергетики відповідь на ці запитання 

може бути позитивною при дотриманні таких умов. По-перше, слід 

ураховувати загальні критерії науковості. І такі переходи можна здійснювати не 

згідно з апріорною можливістю перенесення і деяким загальнозастосовним 

правилом, «презумпцією універсальності», а з ретельним розбором такого 

перенесення по горизонталі або по вертикалі у кожному конкретному випадку, 

оскільки автоматичного, «універсального передданного» синергетичного опису 

не існує. Наприклад, невідомо, чи є в наявності необхідні умови для 

самоорганізації. Або невідомі заздалегідь параметри порядку для цієї 
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досліджуваної складної системи і т. д. «Синергетика забезпечує тільки загальні 

трансдисциплінарні межі, когнітивну стратегію або евристичний підхід до 

конкретного наукового дослідження. Конкретні додатки нелінійно-динамічних і 

синергетичних моделей до складних людських і соціальних систем 

передбачають подальші скрупульозні наукові дослідження. Такі дослідження 

можуть бути успішно здійснені тільки за умови глибокого знання відповідної 

наукової дисципліни або/і за тісної співпраці з фахівцями в цій дисциплінарній 

сфері» [152, с. 193–201]. Очевидно, що для когнітивістики ці умови також 

повинні дотримуватися. Більше того, є ще окреме питання, уже вирішене в 

синергетиці, – не лише застосування, а сама наявність когнітивних моделей, які 

могли б мати свій конкретний додаток до складних людських і соціальних 

систем. Так, когнітивне моделювання вже застосовується, але чи можна 

говорити хоча б про такий рівень його застосовності, як у синергетиці, – у 

цьому й полягає питання для подальших досліджень.  

Отже, ми бачимо певні аналогії, моменти схожості когнітивістики з 

синергетикою. Можна сказати, що синергетика дає певний підхід або вказує 

деякий напрям досліджень, забезпечує учених певною науковою установкою. 

Те саме можна стверджувати й для когнітивістики, що вона дає певний підхід 

або вказує напрям досліджень. Хоча, якщо в синергетиці все інше – справа 

конкретного дослідження, як пише О. Князєва, то в когнітивістиці є свої 

конкретні дослідження, у яких можуть бути отримані абсолютно конкретні 

результати. Цим все ж когнітивістика як комплекс не лише дисциплін, а і як 

об'єднання конкретних когнітивних практик, технологій відрізняється від 

синергетики. На думку О. Князевої, суть синергетики полягає в універсалізмі і 

трансдисциплінарному перенесенні її моделей. «Синергетика має, мабуть, м'які 

і постійно розширювані межі. Тому синергетику на її розвиненій, 

саморефлективній стадії повинна відрізняти посилена й деталізована 

самокритичність відносно її наукових підстав і меж застосовності. Без такої 

методологічної рефлексії може виникнути небезпека наукової девальвації 

синергетики» [152, с. 197]. Межі, що розширюються, можна спостерігати й у 
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когнітивістиці: додавання частин «нейро» або «когнітивна» стає деякою модою, 

як раніше, наприклад, було з приводу слова «квантова». Можливо, це ще одна 

відмітна ознака становлення парадигми або зміни наукової картини світу, про 

що йтиметься далі. Тому для когнітистики також є актуальним заклик О. 

Князєвої щодо методологічної рефлексії з приводу підстав і меж застосовності. 

Власне, це одне із завдань цього дослідження, особливо у зв'язку зі зростаючою 

популярністю когнітивістики, інтересом до її проблем у дедалі більшого кола 

осіб, перенесенням в сферу буденної свідомості.  

Це є цікавим методологічним завданням, як мінімум, унаслідок 

складності предмета самої когнітивістики, складних нелінійних динамічних 

систем. Тому вже нелегко при такому різноманітті й неоднорідності предметів 

та сфер дослідження припустити наявність єдиного методу. Навіть 

універсальний математичний метод, можливо, не буде абсолютно 

універсальним. Наприклад, як зазначають В. Аршинов і В. Буданов, не все так 

просто із застосуванням навіть усім звичного й такого, що зарекомендував 

свою успішність як трансдисциплінарна мова і метод, математичного методу. 

Багато відомих гуманітаріїв висловлюють сумніви в його застосовності. Ще 

більші претензії викликають молодші й не настільки звичні методи тієї самої 

синергетики [16]. 

Не будучи пов'язаними жорсткою необхідністю виділити єдиний метод 

для когнітивної науки, спробуємо, все ж підсумувати наші дослідження, 

визначити спектр її найбільш поширених й ефективних методів.  

Специфіка когнітивістики полягає в тому, що, крім її складності, 

міждисциплінарності і трансдисциплінарності, в ній є ще одна обставина – 

невизначеність взаємовідношення теорії і практики. Це властиво сучасній науці 

в цілому, оскільки пов'язано з розвитком проміжної діяльності між теорією і 

практикою. Як пише С. Кримський, межа між автономними сферами 

теоретичного і практичного стала відносною, а співвідношення між ними 

розглядається з погляду взаємодії фундаментальних і прикладних досліджень. 

«Сенс такої постановки питання полягає в тому, що прикладні розробки можуть 
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бути теоретичними (як, наприклад, обчислювальна математика), а 

фундаментальні – практичними (як про це свідчить космонавтика). Тобто тут 

йде мова про взаємоперехід теорії і практики в ракурсі процедурно-

перетворювальної, конструктивної діяльності (прикладні дослідження) і 

виробництва знання про об'єктивні закономірності, які роблять цю діяльність 

можливою (фундаментальні розробки), незалежно від їх зв'язку з абстрактними 

або конкретними способами пізнання» [177, с. 137].  

Стосовно когнітивістики це спостереження С. Кримського уявляється як 

найбільш відповідне. Так, наприклад, фундаментальні дослідження принципів 

роботи мозку, зокрема функціонування дзеркальних нейронів, мають суто 

практичні застосування як у повсякденних комунікаціях, так і в терапії деяких 

захворювань. А прикладні дослідження, практичні результати в галузі теорії 

ігор зумовили фундаментальні відкриття, відзначені Нобелівською премією, як 

уже згадувалося описі когнітивної економіки. Слід зазначити, що в 

досліджуваному об'єкті, у когнітивістиці складно відокремити як практику від 

теорії, так і фундаментальне від прикладного. Прикладні дослідження 

викликають зміни наших фундаментальних уявлень про світ, про свідомість, 

про майбутнє, а відповідні фундаментальні розробки активно впроваджуються 

як на рівні технологій, так і прикладних дисциплін, зокрема мерчендайзинга. Як 

наголошує С. Кримський, це пов'язано з «практизацією» знання, з посиленням 

діяльнісних аспектів теорій. І важливо в нашому методологічному аналізі те, 

що особливого значення набули методологічні функції теорії, її здатність 

перетворюватися на метод. Це не цілком нове явище, як пише С. Кримський, 

наводячи приклад з теоретичним аналізом періодичного закону Менделєєва, 

який одночасно був методом прогнозування і відкриття нових хімічних 

елементів. «Однак у сучасних умовах ця методологічна функція теорії набула 

специфічного формоутворення у вигляді програм, алгоритмів і комп'ютерних 

моделей змісту певних теоретичних систем. Більше того, формування в наш час 

складної, багатокомпонентної і багатокатегоріальної діяльності зажадало 

розробки режимів роботи певних моделей, їх поведінки й умов ефективності, 
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що викликало (крім розробки програмування) появу сценаріїв функціонування 

теорії і її моделей» [177, с. 137–138]. Так, наприклад, теорія когнітивної 

метафори цілком може кваліфікуватися не просто як теорія, а як метод, або, як 

мінімум, модель, що дозволяє, наприклад, здійснювати ефективну когнітивну і, 

як наслідок, практичну діяльність. 

Отже, припустимо, що в методологічній сфері когнітивістики, а точніше в 

лінгвістиці, ефективно працює метафора як когнітивна модель. У 

методологічному аспекті однією з властивостей методу є категоризація. І цю 

функцію метафора виконує цілком успішно. «Центральне місце в когнітивній 

лінгвістиці посідає проблема категоризації навколишньої дійсності, важливу 

роль в якій відіграє метафора як вияв аналогових можливостей людського 

розуму. Метафору в сучасній когнітивістиці прийнято визначати як (основну) 

ментальну операцію, як спосіб пізнання, категоризації, концептуалізації, 

оцінки й пояснення світу. Основними передумовами когнітивного підходу до 

дослідження метафори стали положення про її ментальний характер 

(онтологічний аспект) і пізнавальний потенціал (епістемологічний аспект)» 

[53]. Питання первинності і вторинності цих аспектів по-різному вирішується в 

різних школах і напрямах. Так, наприклад, у відомій своїй роботі «Metaphors 

We Live by» американські лінгвісти Дж. Лакофф і М. Джонсон у 1980 році 

розробили концепцію, що створила певну системність опису процесу 

метафоризації як деякого когнітивного процесу «пізнання» (термін С. 

Бредихіна). У їх роботах мовне вираження є опосередкованим і вторинним по 

відношенню до метафоричної природи людського мислення [51].  

Отже, згідно з когнітивними дослідженнями мозок мислить метафорично 

й найбільш ефективні когнітивні практики задіюють цю властивість і працюють 

з метафорою. Але для того, щоб дієво працювати з метафорою, необхідно 

використати рефлексію: наше припущення полягає в тому, що саме за 

допомогою рефлексії й здійснюються ті концептуальні перенесення, які 

створюють власне саму метафору. Для того щоб порівняти два різні предмети, 

необхідно розуміти їх предметні поля, відрефлексувати їхні загальні ознаки й 
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вибрати ту, яка є категоріально базовою, архетипічно правильною для їх 

рокіровки. Рефлексія саме і є способом встати в позицію спостерігача як 

відносно своїх дій, своїх думок, так і дій та думок інших людей. Така позиція 

дозволяє виявити процеси рефлексій у взаємовідносинах об'єктів дослідження. 

Вважається очевидним, що феномен рефлексії властивий тільки суб'єктові, 

тому що рефлексія – це здатність людини встати на чужу позицію, «влізти в 

чужу голову» або здатність піднятися над позиціями інших та своєю власною. 

Це здатність свідомості і/або підсвідомості брати участь у процесах рефлексії.  

«У вітчизняній літературі термін «рефлексія» (лат. reflexio – звернення 

назад) уперше став використовуватися в 30–40-х роках минулого століття. На 

сьогодні існує кілька трактувань термінів «рефлексія» і «управління 

рефлексією», у тому числі в межах підходів школи нашого співвітчизника, нині 

американського ученого В. Лефевра, «методологічної школи» 

Г. Шедровицького, «психолого-педагогического напряму», а також 

«рефлексивності за Дж. Соросом». Зазначимо, що «управління рефлексією» 

передбачає цілеспрямований вплив на інформацію про моделі прийняття 

рішень суб'єктами. Рефлексивність як системний принцип може розглядатися в 

сукупності з іншими системними принципами, такими, як цілісність, 

саморозвиток та ін. У системній парадигмі рефлексивність стає принципом, у 

функцію якого входить саморозгортання системи. Будь-який рівень системи 

(підсистеми, надсистеми) може розглядатися як точка відліку процесів 

рефлексії. Будь-яка людина або співтовариство можуть стати центром системи. 

Рефлексивність збагачує зміст усіх інших системних принципів. Системи, що 

рефлексують, можуть розглядатися як перспективні системи. Системна 

концепція дозволяє здійснювати аналіз і синтез різнопланових процесів» [166, 

с. 112].  

Сучасна постнекласична традиція додала до розуміння рефлексії 

необхідну для цілісного сприйняття людини складову: «до сприйняття 

філософських ідей причетний і наш ірраціональний досвід, не підвладний 

чіткому логічному вираженню» [166, с. 112]. Отже, йдеться про рефлексію, 
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«здатну до цілісного бачення життєвого світу, що змінюється, у розрізненні мов 

тіла і свідомості, яку можна було б назвати трансфлексією» [142, с. 137–169]. 

Отже, крім традиційного уявлення про рефлексію як автономної, незалежної від 

оточення, вводиться поняття складної рефлексії (трансфлексіїї). Вияв і 

затребуваність цього типу рефлексії засвідчується в комунікативних актах. 

Трансфлексія є деяким самовідтворюваним процесом спілкування, у якому 

може виникнути конкретний результат прояснення, розуміння обговорюваної 

ситуації. Основна теза – «пояснити можна комусь, а зрозуміти можна з 

кимось». Специфічним методом «невибагливого філософствування» 

(Хабермас), що обґрунтовує, може стати «метод трансфлексії» [229, с. 328–

329], який відрізняється від класичного методу філософської рефлексії 

урахуванням нелінійності подій спілкування. Деякі дослідники називають такі 

методи обґрунтування «некласичною рефлексією» або «конкретною 

рефлексією» [142, с. 163]. Розуміння можна назвати «больовою точкою» 

сучасної науки. Ця проблема заслуговує окремого розгляду і становить 

основний фокус напруженості для майбутніх досліджень.  

Поки що зазначимо, що це процес складного синтезу. Передбачається не 

лише метафізичний поворот рефлексії, що традиційно розуміється, в якому 

відбувається відображення предмета й повернення до себе «променя світла» 

природного розуму. Як пише, Л. Киященко, рефлексія містить те, що в предметі 

(ним може бути й сама рефлексія) імпліцитно є наявним до акту відображення. 

Отже, самототожність є головною характеристикою і предмета рефлексивного 

досвіду, і його метода. Однак це досвід існуючого. На відміну від тієї рефлексії, 

що традиційно розуміється, трансфлексія – це вже досвід того, що виникає. 

Термін «трансфлексія» Л. Киященко запозичила у В. Моїсєєва [229, с. 328–

329], а потім дещо конкретизовано стосовно досвіду трансдисциплінарності 

«Трансфлексія як спосіб проведення реального діалогічного спілкування 

орієнтована на те, що тільки може виникнути, на ефект («начебто» результат) 

множинних і різнорідних причин (наприклад, чуттєвих або емоційних, 

раціональних (вольових), природничо-наукових і спонтанних (причин-підстав), 
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які самі між собою вступають у пов'язану взаємодію, обумовлюючи 

становлення» [141, с. 164]. Згадаймо трансдисциплінарний діалог, який 

передбачає подібний складний синтез. У сучасній постнекласичній парадигмі 

складності такий синтез неминучий. 

Тісно пов'язана з рефлексією раніше згадувана теорія автопоезиса У. 

Матурани і Ф. Варели. Узагалі, аутопоезис містить два істотні моменти. З 

одного боку, йдеться про автономні системи. Такі системи самі собою керують 

і самі себе організовують, набувають реальності, ідентифікують і специфікують 

себе. З іншого боку, цими системами виконується дія, яка у біохімії дістала 

назву клітинного метаболізму. Системи взаємодіють з довкіллям і водночас 

мають межі свого самозвеличення. «З одного боку, ми бачимо мережу 

динамічних трансформацій, що породжує свої власні компоненти й необхідну 

для формування межу; з іншого боку, ми бачимо межу, необхідну для 

функціонування мережі трансформацій, і таку, що надає цій мережі характер 

деякої єдності» [220, с. 40–41]. Теорія аутопоезиса стала основою для розробки 

У. Матураною і Ф. Варелою концепції інактивованого пізнання. Одне з 

найважливіших понять цієї концепції – рефлексія, яку автори інтерпретують як 

«процес пізнання того, як ми пізнаємо» [220, с. 21]. Саме цей момент дуже 

часто залишається поза увагою західної культури, яка налаштована переважно 

на дію. Проте, що б ми не робили, ми невід'ємні від наших уявлень про світ. А 

те, що ми збираємося зробити, пов'язане передусім з усвідомленням 

нерозривного збігу нашого буття, нашої активності і нашого пізнання. Інакше 

кажучи, «будь-яка дія є пізнанням, будь-яке пізнання є дією» [220, с. 23]. Далі в 

процесі розгляду когнітивних принципів побудови картини світу, зокрема 

побудови картини соціальної реальності, буде показано, що когнітивне 

моделювання образу світу є власне дією, інактивацією в реальність. 

Як пізнання народжується в рефлексії, так і достовірно філософська 

думка може зародитися тільки в процесі рефлексії. Як говорить у своєму 

інтерв'ю В. Стьопін, пояснюючи сплеск філософської думки саме під 

ідеологічним тиском, «ми навчилися розвивати філософію, долаючи ідеологічні 
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бар'єри. І це привчило нас до особливого ставлення до власних ідей, до 

рефлексії, у процесі якої відбувається критична оцінка написаного тексту, 

оцінка того, як він буде сприйнятий і зрозумілий іншими людьми. А це 

передбачає постійний внутрішній діалог зі своїм адресатом, із співтовариством, 

а десь і з ширшим колом освічених людей. Такий діалог примушує критично 

ставитися до найперших своїх аргументів, заперечувати собі самому, 

відточувати аргументацію. Тільки так формуються більш-менш ділові і 

обґрунтовані думки» [250, с. 56–57]. 

Рефлексія вважається основним методологічним підходом у 

когнітивістиці. Історично наявні різні типи рефлексії. Так, наприклад, свою 

типологію з критикою окремих позицій і авторів пропонує С. Дацюк у своїй 

роботі «Онтологія рефлексії, контрафлексії і контрарефлексії» [99, с. 30–32]. 

Наприклад, одна з прадавніх класичних когнітивних практик – 

загадування загадок. У цьому процесі і метафора, і рефлексія відівідіграють 

ключову роль. Недаремно загадки, як і пісні, використовуються в навчанні 

дітей, з їх допомогою відбувається становлення мислення, становлення 

рефлексії. Цей процес складається з трьох етапів – відсторонення, асоціації і 

метафори. Їх необхідно обов'язково пройти, щоб скласти загадку. На першому 

етапі відбувається «відсторонення» предмета, що ізолюється від його значення, 

що виривається зі звичного контексту. Однак при цьому починають працювати 

асоціації й порівняння, які, власне, і призводять до завершальної метафори. 

Момент усунення і є найважливіший момент рефлексії. «Слід наголосити 

вирішальне значення початкової, на перший погляд лише підготовчої, операції. 

На практиці відсторонення – найістотніший момент, воно народжує найменш 

заяложені асоціації й найнесподіваніші метафори. Чому діти так люблять 

загадки? Ручаюся, що головна причина полягає в такому: загадки в 

концентрованій, майже символічній формі відбивають дитячий досвід пізнання 

дійсності» [273, с. 55–56].  

Можна зазначити, що в історії розвитку людського виду, становленні 

мислення, процеси пізнання також проходили стадію активного використання 
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рефлексії. Це стосується не лише буденного, а й наукового знання, адже його 

специфіка полягає в тому, що на всіх стадіях свого розвитку воно в тій чи іншій 

формі містило рефлексію, тобто здатність подивитися на себе з боку [317, с. 5]. 

Власне, процес рефлексії – це метакогнітівний процес. Усвідомлення власної 

свідомості, думка про думку (звичайно, не тільки про думку, а й про дію, про 

предмет, про самих себе і т.п.). Раніше філософська думка концентрувалася на 

тому знанні, завдяки якому ми спочатку знаходимося в деякому відношенні до 

нас самих. І про це знання, як вважає Г. Дітер [415], ми можемо говорити як про 

самосвідомість. Ця самосвідомість, це самовівднесення і є рефлексією. 

Далі в розвитку методу йде етап методологічної свідомості і відповідного 

стилю мислення. Рефлексія передбачає певний тип мислення, у цьому сенсі є 

кілька теорій про те, яке мислення відповідає завданням, що стоять перед 

когнітивістикою. Далі буде показано, який стиль мислення є найбільш 

адекватним сучасному стану наукового пізнання, сучасній картині світу. Ці 

дослідження актуальні для кожної стадії розвитку науки, формування наукової 

картини світу, про що йтиметься далі. Адже кожному етапу розвитку науки й 

суспільства повинен відповідати свій стиль мислення, зокрема наукового.  

Так, І. Добронравова у своїй монографії «Синергетика: становлення 

нелінійного мислення» ще в 1990 р. показала, що сучасній стадії розвитку 

науки, реалізації загальнонаукової синергетичної дослідницької програми 

відповідає нелінійне мислення [109]. Проте в подальших наукових 

дослідженнях показаний ще один напрям – складно-системний, а складнісне 

мислення – мислення, яке б відповідало парадигмі складності. У дусі 

постнекласичної науки це абсолютно не означає, що складнісне мислення 

«відміняє» нелінійне мислення або системне мислення. Так, цілком має право 

на існування й затребуваність у сучасних реаліях інших стилів мислення. 

Наприклад, дедуктивне мислення, яке має бути обов'язкове властиве особам, 

що приймають рішення. Адже деякі дедуктивні міркування, а точніше їх 

відсутність, наприклад, нездатність зробити висновок на основі певних 

посилок, можуть бути пов'язані з масштабними катастрофами. Так, і Д. Дернер і 
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Ф. Джонсон-Лейрд не виключають, що саме помилки мислення могли стати 

однією з причин Чорнобильської трагедії. «Ми часто помиляємося, і проте, усе 

наше життя залежить від здатності робити дедуктивні висновки. Люди 

розрізняються за цією здатністю, і ті, кому дедукція дається краще (в усякому 

разі, згідно з тестами на інтелект), частіше досягають успіху. Нічого 

дивовижного тут немає: якщо людина погано міркує, швидше за все, у житті 

вона робитиме безліч промахів. З іншого боку, без дедукції не було б ні логіки, 

ні математики, ні наукових статей» [105]. Так вважають апологети 

дедуктивного мислення, яке можна назвати основою когнітивної діяльності, а 

також предметом когнітивістики, тому в загальному сенсі під дедукцією 

розуміється смисловий процес, заснований на ментальних моделях. 

Теорія моделей є однією з базових, оскільки моделі можуть представляти 

світ, імітувати якийсь процес і вести до індуктивних і дедуктивних умовиводів. 

Отже, якщо дедуктивне мислення визначається моделями, тоді цей процес за 

визначенням буде смисловим, оскільки побудова моделей на основі мовних 

інструкцій залежить від значень і знань. Кожна модель схоплює те загальне, що 

є в будь-якій ситуації, при цьому вона може бути втілена в образі, а може 

обійтися і без образу, але в цілому моделі слід відрізняти від образів [105]. На 

розвиток постлуманівських концепцій, теорії моделей і різних типів рефлексії 

самоописів розглянемо рекурсію як власний метод когнітивістики, а також його 

методологічну евристику. 

Метод рекурсії невипадково завершує власні методологічні концепції 

когнітивістики. За словами В. Аршинова, який на пострадянському просторі 

разом з В. Будановим розробляє тему рекурсії, її можна назвати «методом 

методу», розумінням розуміння в складнісному світі. Саме рекурсія наділяє 

концепти (не лише філософські) комунікативними якостями «автореференції, 

ендоконсистенції і екзоконсистенції» та наново повертає нас у світ «єднальної 

парадигми складності» і мережевої комунікації [19]. Свій родовід концепт 

рекурсії веде з математичної логіки і математики. Звідти вона перекочувала в 

інформатику і кібернетику, де завдяки зусиллям Х. фон Ферстера і Гр. Бейтсона 
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стала ключовою концепцією кібернетики другого порядку, кібернетики 

процесів спостереження і самоспостереження, – радикального конструктивізму, 

початковим пунктом теорії автопоезиса Ф. Варели і Ф. Матурани, а звідти й 

соціології Н. Лумана. Проте в цій своїй комунікативній функції як єдність 

автореференції й інореференції, складності, що реалізовується спостерігачем, 

міжособистісним інтерфейсом між Alter і Ego, концепція рекурсії і як системно-

наукова, і як філософська була усвідомлена не відразу.  

Не можна не погодитися з В. Аршиновим у визнанні основної заслуги Е. 

Морена саме в цьому емерджентному усвідомленні. Саме Е. Морен одним з 

перших вступив на шлях «від концепції системи до парадигми складності» на 

початку 70-х років минулого століття, за часів зародження синергетики. В 

основі її основних математичних конструкцій, відомих під назвою «дивних 

аттракторів», також лежить ідея рекурсії [19]. В історичному процесі 

становлення рекурсії як методу важливу роль відіграє книга Д. Хофштадтера 

«Гедель, Ешер, Бах», а також праця В. Лефевра «Конфліктуючі структури». Як 

пише В. Аршинов, принципово важливий крок на шляху введення концепта 

«спостерігача складності» був зроблений британським інженером Дж. 

Спенсером Брауном, який опублікував у 1969 році роботу під назвою «Закони 

форми». Рукопис був схвалений Б. Расселом, який «побачив у ній адекватне 

розв’язання логічних парадоксів самовіднесеності, які він, разом з Уайтхедом, 

намагався виключити з логічної комунікації за допомогою спеціально 

розробленої для цього ієрархії типів» [18]. Х. фон Ферстер також наголосив на 

її можливості реалізувати його задум перетворити порочний круг на 

креативний, зробити циклічне мислення генератором складного інноваційного 

мислення. Потім ці ідеї намагався розвинути Ф. Варела у своїх дослідженнях з 

автономії біологічних форм, є вони й у Е. Морена.  

Та все ж, як уже зазначалося, ключове значення цієї роботи 

усвідомлювалося лише поступово. Проте особливо інтенсивно воно стало 

відбуватися останніми роками у зв'язку з розробленням постлуманівських 

стратегій у сфері штучного інтелекту, у соціокібернетиці й киберсеміотиці, 
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філософії створення нових програмних продуктів. Саме у «Законах форми» 

концепти спостерігача й спостереження були введені спочатку як рекурсивні 

концепти саморефлексивні, що «схоплюють» сам процес діяльно 

усвідомлюваного спостереження. Відбувається це за допомогою 

конструктивної семіотичної процедури створення форм відмінностей, які 

рекурсивно (циклічно) розрізняють самих себе. На сьогодні у цієї концепції є 

широкий спектр інтерпретацій. Її можна розуміти як конструктивну спробу 

операційно (рефлексійно усвідомлювано) ввести в сучасний науково-

філософський дискурс концепт спостерігача складності одночасно як її 

проектувальника і конструктора або як генератора емерджентної 

інтерсуб’єктивної комунікації [18]. Емерджентність – одна з базових 

властивостей функціонування людського мозку (як, наприклад, було показано 

на прикладі квантово-синергетичної комп'ютерної моделі мозку), а також 

(відповідно) властивостей людської психіки, когнітивних процесів. Тому 

емерджентність як концепт або як методологічний принцип має бути 

обов'язково внесена до наукового дискурсу когнітивістики, отже, 

методологічний аспект також її має враховувати. 

В. Аршинов, розглядаючи рекурсію в контексті трансдискурсійної 

комунікації засвідчує два такі моменти. «Перший пов'язаний з указівкою на 

когнітивний зв'язок поняття рекурсії з такими суто синергетичними поняттями, 

як автомодельність, фрактал, дивний атрактор, циклічна причинність. Другий 

момент стосується конструктивної природи рекурсії, еволюції, що особливо 

виразно виявляється в автопоетичній концепції живого як пізнання Матурани, 

для якого «відповідь на запитання «Що є пізнання»? має бути знайдена з 

розуміння знання і суб'єкта, який пізнає, зі здатності останнього до пізнання» 

[218, с. 95]. Це є одним з основних завдань когнітивістики, і евристичність 

рекурсії в методологічному аспекті саме й визначатиметься в цьому напрямі. 

Поки що можна з усією упевненістю стверджувати, що «рекурсія є 

інструментом самовідновлення суб'єкта постнекласичної науки, яке розуміється 

як процес подолання в ній самій її власного автореферентного дискурсу й 
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формування нових комунікативних сенсів, нових пізнавальних стратегій, 

горизонтів і інтуїцій» [15, с. 7–9]. Подібне формування нових сенсів є 

закономірним розширенням методу до методологічної свідомості, у цьому 

контексті воно формує певний стиль наукового мислення, про що йтиметься 

далі, у дослідженнях методологічних моделей когнітивістики. На щастя, 

проблематика окреслених методологічних проблем не вимагає, згідно з духом 

постнекласичної науки, однозначних розв’язків. Ми можемо зберегти 

множинність підходів, не будучи зобов'язаними вибрати один єдино 

правильний.  

В цьому підрозділі обґрунтовується думка про те, що складність 

предметного поля когнітивістики, складність самих її стратегій дослідження, її 

міждисциплінарність і трансдисциплінарність, неминуче відбиваються в її 

методологічному просторі. Складні взаємозв'язки самих методологічних 

підходів, їх внутрішні трансформації і протиріччя повною мірою є присутніми, 

а також посилюються і доповнюються власними методологічними викликами 

когнітивістики. Досліджується питання, чи можлива єдина методологія 

когнітивістики, яку так потребують самі дослідники (К. Анохін, О. Кузнєцов). 

Слід відзначити, що постнекласичний тип наукової раціональності не потребує 

як необхідної умови існування єдиної методології, - скоріше, навпаки. А в 

когнітивістиці особливого значення набули методологічні функції теорії, її 

здатність перетворюватися на метод. Так, теорія когнітивної метафори може 

вважатися не просто теорією, а методом, або, як мінімум, моделлю, яка 

дозволяє, зокрема, здійснювати ефективну когнітивну і, відповідно, практичну 

діяльність. 

Отже, підсумуємо основні напрацювання проведених методологічних 

досліджень. У пошуках єдиного методу когнітивної науки були здійснені 

дослідження за кількома напрямами. Одним з них був класичний шлях від 

предмета й теорії до становлення методу. Такою теорією запропоновано теорію 

когнітому, яку просуває К. Анохін. На сьогодні можна сказати, що вона 

знаходиться у стадії розробки, але вже окреслені певні методологічні 
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перспективи її застосування. Наскільки вона зможе стати основою єдиного 

методу, а також наскільки він потрібний узагалі – покаже, безперечно, час. 

Граматичний і «прагматичний» методи показують потенціал когнітивного 

підходу – як способу розгляду явищ навколишньої дійсності, у першу чергу, 

соціальної реальності крізь призму когнітивного. Це означає, що слід зважати 

на специфіку когнітивної системи суб'єкта, який пізнає, отже, і саму специфіку 

когнітивних процесів. У який спосіб це слід ураховувати і яку власне специфіку 

– на ці запитання може дати відповіді більш докладний розгляд таких методів: 

метафори, рефлексії (зокрема, трансфлексії як пов'язаного з нею методу), а 

також рекурсії. У цьому підрозділі вони в основних рисах позначені, а їх 

застосування, експлікація і зв'язок з іншими методологічними моделями буде 

висвітлено далі.  

 

2.4. Прояснення методологічного статусу когнітивістики  

 

Отже, у дослідженнях методологічної ситуації, в якій знаходиться 

когнітивістика, визначено її складний міждисциплінарний статус, її власні, а 

також запозичені методи та методологічні підходи, а також запропоновано 

напрями подальших методологічних досліджень. Одним з напрямів можна 

вважати пошук методологічних моделей, які б більш чітко дозволили визначити 

місце когнітивістики в сучасному науковому пізнанні, а також більш точно 

прояснити її методологічний статус.  

Ще в 90-х роках минулого століття І. Добронравова писала у своїй, вже 

класичній праці «Синергетика: становлення нелінійного мислення» [109] про 

революцію в сучасному природознавстві як становленні нових дослідницьких 

програм. З безлічі моделей знання, що розвивається, які є в арсеналі методології 

науки як філософської дисципліни, нею була вибрана саме модель науково-

дослідницьких програм, що я повністю підтримую. І в деяких моментах я 

повторю ключові точки її концепції. По-перше, беззаперечним є твердження, 

що методологічна оцінка кожного етапу розвитку науки має спиратися на 
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конкретний спосіб раціональної реконструкції історії науки, особливо якщо ми 

вважаємо цей етап революційним. «Спосіб цей значною мірою визначається 

тим, яке структурне утворення наукового знання вибирається як конкретне 

ціле, якісні перетворення якого можуть оцінюватися як революційний стрибок 

в науці» [109, с. 9]. Згідно з концепцією типів наукової раціональності В. 

Стьопіна, можна припустити, що кожному типу раціональності властивий свій 

тип раціональної реконструкції історії науки. Так, традиційна модель розвитку 

наукового знання за схемою: факт – проблема – ідея – гіпотеза, судячи з усього, 

відповідають класичному етапу розвитку науки. І її обмеженість полягає, 

передусім, у тому, що відсутні органічні зв'язки між змістом теорії і її 

світоглядними засадами. Вивчення методологами наукових картин світу 

демонструвало цей зв'язок дуже переконливо» [109, с. 9]. Сучасний 

постнекласичний етап науки, безперечно, містить ціннісну світоглядну 

складову, що є ще одним доказом непридатності подібної класичної схеми.  

По-друге, у зв'язку зі зростанням емпіричної діяльності та усвідомленням 

важливості світоглядних і методологічних засад науки істотно загострився 

вплив контексту, супутнього фону на зміст конкретної теорії. Залежно від 

контексту може істотно змінюватися і її методологічне значення – так, в 

іншому контексті навіть працююча теорія може виглядати грубим спрощенням. 

«Відповідно, зміні підлягала методологічна модель знання, що не враховує ці 

обставини, недосконала і внаслідок своєї орієнтації на кумулятивістське 

розуміння його приросту. Це розуміння залишає процеси переходу від емпірії 

до теорії і від теорії до теорії раціонально нез'ясовними. Покладання надії на 

психологію творчості, на механізми інтуїтивних осяянь не знімає необхідності 

пошуків раціональних методологічних підстав проривів у безпосередній розсуд 

істини» [109, с. 10–11]. Дещо забігаючи наперед, варто все ж наголосити, що 

науково-дослідні програми як методологічні моделі наукового пізнання, на 

відміну від теорії, орієнтовані не на фіксацію й упорядкування вже існуючого 

знання, вони спрямовані на виробництво подальших знань. Як буде показано 

далі, це пов'язано з тим, що початкові положення абстрактних базових теорій 
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формулюються у вигляді принципів. А принцип як суб'єктивне вираження 

закону застосовується як вимога до діяльності суб'єкта. І в міру зміцнення 

принципів, на основі їх ефективного застосування виробляється їх філософське 

обґрунтування у зв'язку з категоріальним осмисленням термінів відповідних 

теорій. «Отже, категорії завдяки своїй загальності сприяють генералізації й 

універсалізації знання, які характерні для переходу від теорій до вищої форми 

систематизації – наукової картини світу» [109, с. 121]. Власне, у процесі цього 

методологічного дослідження й передбачається зробити цей перехід – до 

наукової картини світу і відповідної методологічної свідомості, стилю 

мислення. Саме для цього й здійснюється аналіз історичної реконструкції 

наукового знання, його застосування до предметної сфери когнітивістики. 

Одним з основних завдань подібної реконструкції можна вважати 

внесення наукового знання в більш широкі контексти його існування, що не 

зводиться до теорій. Це завдання цілком відповідає сучасному стану організації 

наукового знання, яке є складною відкритою системою, включеною в загальний 

культурний контекст. Крім того, для самої когнітивістики, що знаходиться в 

процесі становлення, до того ж за визначенням міждисциплінарної, досить 

складно встановити чітко прописані теорії. Тому класична схема зміни 

панівних теорій недостатньо підходить для нашої предметної сфери і слід 

розглянути інші форми організації наукового знання. Найбільш значні 

зрушення в дослідженні форм систематизації знання були здійснені в 

концепціях Т. Куна, І. Лакатоса, Л. Лаудана і Дж. Холтона. У їх концепціях 

були досліджені форми, що утворюють глибинні структури наук. Щоправда, як 

взазначає В. Стьопін, у їхніх концепціях не була зафіксована картина світу як 

особлива форма знання, про неї йтиметься далі [306, с. 209]. Важливим 

моментом для оцінки актуальності досліджень методологічного статусу 

когнітивістики можна вважати розгляд збільшення знання в його історичній 

динаміці. Уже зазначалося, що досить популярним став вислів «когнітивна 

революція», з якою пов'язують становлення когнітивістики. Це лише зручна 

метафора або ми, дійсно, можемо ці «особливі стани, пов'язані з переломними 
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епохами розвитку науки, коли відбувається радикальна трансформація 

найбільш фундаментальних її понять і уявлень» [306, с. 186]. Ці стани, які 

дістали назву наукових революцій, можна розглядати як перебудову засад 

науки. Засади науки, як і їх основні компоненти, зафіксовані й описані в 

термінах: «парадигма» (Т. Кун), «ядро дослідницької програми» (І. Лакатос), 

«ідеали природного порядку» (С. Тулмін), «основні  теми науки» (Дж. Холтон), 

«дослідницька традиція» (Л. Лаудан [306, с. 186]). У межах цього дослідження 

досить складно проаналізувати всі зазначені концепції, та це й не становить 

основне завдання. Тому аналіз буде здійснено вибірково, стосовно предмета 

дослідження і, мабуть, популярності. 

У західній філософії науки в межах постпозитивізму найбільш відомі 

концепції – концепції Т. Куна і І. Лакатоса. Завдяки їм поняття «парадигма», 

«науково-дослідна програма» набули поширення як серед методологів науки, 

так і серед науковців. Також неодноразово обговорювалися й основні недоліки 

запропонованих Т. Куном і І. Лакатосом методологічних моделей: «релятивізм» 

у зміні парадигм у Куна і конвенціоналізм висунення основних положень 

«твердого ядра» дослідницької програми у Лакатоса. І в першому, і в другому 

випадку раціональній реконструкції не піддається момент спадкоємності в 

розвитку наукового знання. Між тим така спадкоємність там, очевидно, наявна, 

вона давно й чітко усвідомлена. Крім того, як вважалося у вітчизняній 

філософії науки наприкінці минулого століття, раціональна теоретична 

реконструкція процесу розвитку, зокрема розвитку знання, може бути тільки 

діалектичною. Діалектичне ж розуміння революційних стрибків передбачає 

наявність у запереченні моменту спадкоємності [306, с. 209]. У становленні 

самої когнітивістики питання спадкоємності досить складно обговорювати 

через розрізненість самих галузей знання і складні горизонтальні зв'язки між 

ними. Так, наприклад, комп'ютерна метафора сприяла інтенсивному розвитку 

когнітивних наук, особливо у сфері психології та лінгвістики. Така програмна 

модель була досить успішною для когнітивних досліджень не лише в галузі 

штучного інтелекту, теорії інформації, психолінгвістики, а й у нейронауках, 
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зокрема, в галузі дослідження пам'яті, процесів розв’язання завдань і т. ін. 

Однак з появою наприкінці минулого століття технологій тривимірного 

картування роботи мозку (brain imaging) ця модель перестала бути 

домінуючою, оскільки принципово важливим виявився саме «зміст», внутрішні 

процеси в «когнітивному комп'ютері». І, відповідно, розробки когнітивної 

нейронауки стали переноситися у сферу дослідження штучного інтелекту, 

теорії інформації та ін. Революційні зрушення в когнітивістиці сталися, але чи 

можна вважати це фактом спадкоємності? У нашому прикладі навряд чи. Хоча, 

можливо, у межах конкретних дисциплін, що входять до цього складного 

міждисциплінарногой комплексу, моменти спадкоємності знання цілком могли 

мати місце.  

У концеції парадигми Т. Куна для когнітивістики є важливою ідея про 

аномалії й кризи як про передумови зміни парадигм. Це важлива проблема 

співвідношення емпіричних фактів і теорій, узгодження і розузгодження їх з 

науковою картиною світу, про що йтиметься далі [306, с. 210]. Як зазначалося, 

велика кількість роз'єднаних емпіричних досліджень, відсутність розробленого 

єдиного теоретичного апарату повною мірою характеризують сучасний стан 

когнітивістики, не дозволяючи цілковито відстежити певні моменти, 

наприклад, згаданий вище момент спадкоємності. 

Проте в загальному розумінні філософії науки, у вирішення проблеми 

спадкоємності значний внесок зробив Дж. Холтон. Він розглядав зміну 

тематичних ідей (тем) у науці як їх трансляцію й зустріч. При цьому теми 

реалізуються через категоріальні структури, принципи, а також конкретні 

знання про методи дослідження й про саму предметну сферу. Забігаючи 

наперед, слід зазначити, що ці ідеї, принципи і уявлення формують картину 

світу, можна сказати що ця концепція відбиває спадкоємність у зміні картин 

світу [306, с. 211–212]. Поняття «теми» цілком продуктивне, як і «дослідницька 

традиція» Л. Лаудана. У деяких дослідників вони достатньою мірою 

перетинаються. 
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Як пише Н. Погукаєва [259], з появою когнітивізму в історію і філософію 

науки не лише прийшло нове розуміння знання, а і його нове уявлення за 

допомогою «теми», тобто когнітивних структур типу матриці або схеми, на 

відміну від класичних звичних форм – поняття, висловлювання, гіпотези тощо. 

При цьому тема, як і парадигма, містить у собі метафізичні компоненти, що 

визначають найбільш фундаментальні теоретичні принципи світобачення. І 

порівняно з парадигмою тема є більш універсальною: наприклад, згідно з 

постнекласичною наукою кілька тем можуть співіснувати в межах однієї 

парадигми. Тема, знаходячись в метафізичній сфері, просто впливає на вибір 

тієї чи іншої концепції. Отже, тематичний аналіз дозволяє побачити інваріантні 

риси самої науки, що безперервно розвивається, оскільки саме теми 

переживають наукові революції. А сам механізм революційних перетворень 

розкриває зміна парадигм [259]. Так, з погляду історії науки можна засвідчити 

трансформацію тем у когнітивістиці як трансформацію проблеми людини, 

проблеми знання і пізнання, проблеми моделювання роботи мозку та ін. Різні 

підходи до вирішення цієї проблематики цілком відбивають історію розвитку 

науки. Наприклад, моделі роботи мозку трансформувалися від простих 

механістичних моделей, до комп'ютерних моделей, а нині розробляються 

моделі у вигляді складних гіпермереж. Проте переваги в розумінні, у 

реконструкції історії науки, у розвитку епістемології не вирішують питання про 

власний статус когнітивістики. Чи можемо ми говорити про когнітивну тему в 

науці? Чи про когнітивну парадигму? Чи про когнітивну науково-дослідну 

програму?  

Розглянемо сфери, які, імовірно, можуть бути використані для смислових 

перенесень. Дві основних вже позначені – це гуманітаристика і синергетика. 

Розглянемо спочатку можливі запозичення з гуманітарного знання. 

Когнітивістика, як я вже згадувала, має схожу проблематику з 

гуманітаристикою. Значну частину в міждисциплінарному комплексі посідають 

гуманітарні науки, а у сфері гуманітарних наук питання про специфіку 

гуманітарного знання, про необхідність нової парадигми обговорюється 
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багатьма дослідниками. Одні стверджують, що гуманітарне знання за певними 

критеріями не дотягує до рівня науки, а інші вважають, що воно внаслідок своєї 

специфіки є особливою галуззю. Специфіка виявляється в наявності ціннісного 

вектору, недостатньої раціональності й доказовості і т. п. Є також можливі 

віднесення його по відношенню до природничо-наукового, точного знання в 

напрямі зближення, а також уявлення про відносність знання в цілому, 

пов'язані з тенденціями постмодерну [69, c. 26–30]. Сама когнітивістика, у якій 

складним міждисциплінарним комплексом пов'язані як гуманітарні 

(психолінгвістика, когнітивна соціологія і т. п.), так і природничо-наукові 

(нейробіологія, теорія інформації тощо), достатньою мірою як виявляє, так і 

вирішує ці методологічні проблеми, виводячи їх на новий рівень осмислення. У 

цьому ключі цікавий методологічний підхід Л. Богатої, яка перекладає 

методологічний аналіз на цей новий рівень розгляду, пропонуючи поняття 

методологічних стратегій і методологічних тактик. Інтуїтивно вони пов'язані 

між собою, оскільки їх можна мислити як звернення в практиці пізнання до 

того чи іншого методу або їх сукупності. «Методологічну тактику природно 

розглядати як застосування монометоду, тоді як методологічна стратегія є, 

швидше, можливістю одночасного звернення до кількох методів залежно від 

характеру поставлених цілей і завдань. Досить імовірно, що методологічна 

стратегія містить у собі також і методологічну установку, що є деякою 

внутрішньою, підсвідомо заданою орієнтацією відносно вибору і способу 

співорганізації тих чи інших методів» [47, с. 71]. Ця методологічна установка 

саме цікавить мене в цьому дослідженні – що вона становить собою, як 

проявляється 

На думку Л. Богатої, вона становить деяке поєднання зовнішнього 

(сучасної культурної парадигми) і внутрішнього (властивого суб'єктові, який 

пізнає, унікального передзнання, передрозуміння, передрозуміння). Саме 

методологічна установка зумовлює методологічну стратегію. Л. Богата 

передбачає питання про правомірність використання терміна «культурна 

парадигма», оскільки зазвичай «парадигма» вживається в контексті «наукова», 
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особливо в методологічній сфері. У сучасному інтелектуальному співтоваристві 

під парадигмою розуміється сукупність фундаментальних наукових установок, 

уявлень і термінів, явних і неявних передумов, що визначають наукові 

дослідження і визнані на цьому етапі розвитку науки. Що важливо, парадигма 

повинна сприйматися і поділятися науковим співтовариством. Однак останнім 

часом можна спостерігати, як використання терміна «парадигма» в різних 

культурних контекстах зумовило те, що з наукової сфери термін перемістився в 

загальнокультурний простір, набуваючи загальнокультурний статус і нові 

сенси. Тому я також погоджуся, «зроблене Т. Куном відродження терміна 

«парадигма» з глибин античної термінології має фундаментальне 

загальнометодологічне і культурне значення» [47, с. 71]. Утім слід зауважити, 

що в подібному процесі слово «парадигма» може бути використане в найбільш 

загальному розумінні, метафорично, а то й профанно. Особливо характерне 

таке вільне використання слова «парадигма» в галузі гуманітарного знання. 

Тому більш чітким у методологічному сенсі мені бачиться використаний Л. 

Богатою термін «культурна парадигма». З іншого боку, доцільність його 

використання виникає унаслідок того, що словосполучення «наукова 

парадигма» стає певною мірою вузькою, нездатною враховувати 

фундаментальні світоглядні зміни в гуманітарній сфері. Звичайно, як зауважує 

Л. Богата, цей термін також вимагає певної акуратності. І слід розуміти, що це 

передусім парадигма глобальної, загальнопланетарної культури, яка справляє 

вплив на розвиток локальних культур. «Культурна парадигма, у першу чергу, 

може розглядатися як сукупність ключових термінів, що відівідіграють 

фундаментальну роль у розвитку сучасного культурного співтовариства на 

тому чи іншому історичному етапі, ключових символів, етичних імперативів у 

своїй єдності тих, що значною мірою зумовлюють методологічні установки, які 

формуються, впливають на обирані методологічні стратегії» [47, с. 72].  

Це найширший методологічний контекст розгляду, який у сфері 

когнітивістики з її складним і глобальним полем дослідження є ключовим. 

Тому навіть якщо ми не зможемо вважати весь когнітивний комплекс, що 
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формується, суто науковою парадигмою, можна більш предметно розглянути 

його у фокусі культурної парадигми. Тоді цей когнітивний комплекс можна 

розглядати як найбільш загальну сферу впливу на подальші методологічні 

установки, а отже, і на методологічні стратегії дослідження. У такому контексті 

ми цілком обгрунтовано можемо говорити про когнітивну культурну 

парадигму, яка задає загальну «призму розгляду» не лише прикладних, 

технологічних або наукових питань, а й найбільш глибоких, світоглядних 

проблем нашого буття. Важливе те, що, як вважав С. Кримський, «парадигма 

причетна до селекції припустимих або заборонених станів, реальних або уявних 

питань. Вона пов'язує вибір певних проблем з усвідомленням процедур їх 

розв’язання» [177, с. 127]. У цьому сенсі ми можемо говорити про когнітивну 

парадигму, тому що розвиток когнітивістики стимулювався саме низкою 

загальнонаукових і філософських проблем. Класичні проблеми, наприклад, 

раціональності мислення, природи репрезентацій, суб'єкта активності 

(проблема Юма) отримують свої постнекласичні процедури розв’язання.  

На важливості оцінки структури когнітивістики, її методологічних засад 

наголошує М. Зав’ялова, вважаючи це основним завданням її філософського 

осмислення. Принципово важливою відмінністю розуміння цим автором 

методологічної моделі когнітивістики є введення когнітології як форми і 

результату інтеграції окремих наук, що відрізняється від них як за методом, так 

і за предметом, а також тематикою. І якщо під когнітивістикою можна розуміти 

сумарне позначення найрізноманітніших сфер пізнання, що мають один і той 

самий об'єкт, то когнітологія розуміється Завьяловою як якісно новий синтез 

конкретних когнітивних наук, що породжує нову дисциплінарну галузь. У 

цьому разі когнітологія має статус метанауки (парадигмальної моделі) відносно 

конкретних когнітивних наук. «Когнітивістику можна подати як трирівневу 

структуру: конкретні когнітивні науки, когнітологія (метанаука), філософська 

епістемологія. Когнітологія опосередковує зв'язок між конкретними 

когнітивними науками і філософією» [125, с. 22]. Ця модель додає складності і 

невизначеності в цьому методологічному дослідженні, виводячи методологічні 
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проблеми самої когнітивістики на дещо інший рівень розгляду. У такому 

ракурсі недостатньо досліджені власні внутрішні методологічні моделі 

когнітивістики , які, як, наприклад, у пропонованій концепції М. Завьялової, 

можуть мати важливе методологічне значення для наукового пізнання. У її 

трактуванні метанаука когнітологія зможе бути основою парадигмального 

зрушення в науці. Логіка переходу до когнітології як метанауки ґрунтується на 

тому, «що на певному ступені дослідження відповідного предмета аналізу 

(знання і процес його створення) учені виходять на деякий смисловий контекст, 

який не з'ясовний у межах компетенції окремих наукових дисциплін» [125, с. 

18–22]. З цим твердженням складно не погодитися. Саме цей процес виходу 

поза межі конкретних сфер наукового пізнання сприяв власному становленню 

когнітивістики з її складним предметом аналізу, що не піддається повному 

вирішенню в межах конкретних когнітивних наук, а також інших наукових 

дисциплін. 

Проте М. Зав’ялова розглядає когнітивістику вже як парадигму. 

Запропонований нею процес філософського осмислення когнітивістики 

передбачає аналіз її структури, виявлення основних компонентів і зв'язку між 

ними. Зокрема, нею здійснюється аналіз процесу формування і статусу 

когнітології як метанауки в складі когнітивістики. «Для вирішення 

поставленого завдання застосовується парадигмальниый підхід, тобто 

можливість подати весь регіон (спектр) когнітивно-орієнтованих досліджень як 

наукову парадигму – своєрідну метанауку, що виникає в певному 

міждисциплінарному просторі, у новому проблемно-тематичному «фокусі», 

який об’єднує «енергію» різних наук в єдину систему» [125, с. 22]. З цією тезою 

про об’єднувальний фокус можна погодитися, досліджуючи сучасні тенденції в 

когнітивістиці. Проте, на мою думку, спірним є питання, чи доцільно це 

вважати метанаукою. 

Не вирішуючи поки що це питання (а також і супутнє – називати цю 

науку когнітологією чи не називати), звернемося до розгляду інтеграційних 

тенденцій у когнітивістиці з найбільш загальних позицій. Отже, диференціація 
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наук про людину, про пізнання, що мала місце раніше, змінилася закономірною 

реінтеграцією. «Когнітивна наука об’єднала різні дисципліни, запропонувавши 

більш сучасне бачення проблеми людини. Поза всяких сумнівів, пошук таких 

інтеграційних платформ далеко не завершений» [66]. Досліджуючи інтеграцію 

когнітивних наук й організації знання, бачимо, що вона відповідає ключовим 

ознакам парадигми, які свого часу сформулював Т. Кун. Однією з ключових 

ознак парадигми Т. Кун вважав власне формування наукового співтовариства, 

відповідно до якого виникає співтовариство учених, філософів відповідного 

профілю, яке об'єднується схожістю розуміння ключових проблем. У сфері 

нашого дослідження можна зазначити, що відбвається проблематизація деякої 

особливої реальності, що формується категоріями «знання» і «пізнання», 

зокрема починає формуватися методологія її пізнання й осмислення. 

Відповідно, виникає відповідний дискурс, мова якого є результатом фіксації та 

засобом обміну інформацією між ученими, а також забезпечує простір їх 

комунікації. Можна спостерігати характерний процес інституціалізації нової 

міждисциплінарної галузі за допомогою різних організаційних форм. 

Наприклад, до цих форм організації можна віднести створення Міжрегіональної 

асоціації когнітивних досліджень (МАКД), виникнення різного рівня 

конференцій, публікації у відповідних тематично орієнтованих виданнях, 

присвячених когнітивним проблемам (журнали, тематичні збірки, монографії і 

т. п.), популяризації результатів досліджень на інших ресурсах [125, с. 22]. Цей 

процес становлення наукового знання характерний для наукових співтовариств, 

що розвиваються. Щось подібне відбувалося і з синергетикою, коли вона 

вийшла на вирішення актуальних завдань, які могли істотно вплинути на науку 

і суспільство.  

У цьому плані можна досить упевнено стверджувати – когнітивістика 

знаходиться в авангарді сучасного пізнання й активно розвивається. Ядро її 

становлять науки про мозок: створюються донорські фонди для численних 

напрямів дослідження, фінансуються фундаментальні теми (наприклад, 

навчання, пам'ять, мислення), проводяться міжнародні конференції і наукові 
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семінари. Власне в такий спосіб, як пише В. Аршинов, парадигма формує 

специфічне комунікативне середовище, деякий унікальний мовний 

комунікативний простір, в який занурено наукове співтовариство, у результаті 

діяльності якого викристалізовується наукова парадигма [17, с. 423–444]. Цей 

процес в явному вигляді спостерігається в становленні когнітивістики. Власне, 

цей процес становлення комунікативного простору вимагають 

трансдисциплінарні стратегії дослідження в когнітивістиці, які неможливі без 

нього. А процес формування наукової парадигми деякою мірою відстає, тому як 

самі області дослідження знаходяться у стадії активного формування, в першу 

чергу по горизонтальних взаємозв'язках між різними областями иследований. 

Проте певні успіхи у формуванні не лише загальної проблематики, а й спільної 

мови вже є: як мінімум, у соціоекономічній сфері практичних експлікацій 

результатів когнітивних досліджень.  

Повертаючись до культурної парадигми, «слід мати на увазі на той факт, 

що культура, мислима в її всепланетарному вияві, є досить складним 

надсистемним утворенням, представленим безліччю локальних культур, що 

дуже різняться, розвиваються за своїми специфічними законами» [47]. Для 

пояснення цього складного утворення підходить визначення «когнітологічного 

дискурсу», яке пропонує М. Зав’ялова. Саме у його просторі, що формується, 

відбувається становлення наступної ознаки парадигми, за Т. Куном, – 

дисциплінарної матриці. Дисциплінарна матриця «визначає не лише належність 

учених до цього співтовариства, а й систему правил їх наукової діяльності, 

символічні узагальнення – закони, поняття, приписи, метафізичні елементи, 

задаючи спосіб бачення онтології, ціннісні установки й загальноприйняті 

зразки розв’язання конкретних завдань. Аналіз літератури, присвяченої 

когнітивній проблематиці, показує, що зміст дисциплінарної матриці 

когнітології інтенсивно формується» [125]. М. Зав’ялова використовує термін 

«когнітологія», але в контексті цього дослідження це «когнітивістика» як більш 

складніший об'єкт, по аналогії з гуманітаристикою і синергетикою. 

Невизначеність детерміації когнітології – то як наукової парадигми, то чомусь 
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«отже, метанауки» [125] – ускладнює й так непросте методологічне 

дослідження статусу когнітивістики. Крім того, твердження про наявність 

методу когнітології, який відрізняється від методології конкретних когнітивних 

наук і від класичної форми філософської методології, уявляється недостатньо 

очевидним [125]. М. Зав’ялова вважає, що встановлення і принципи методу 

когнітології втілюють в собі ті якісні зміни, які сталися в епістемології в 

цілому. Наприклад, антропологізація й історизація її засад, комунікативний 

поворот в онтології та гносеології і т.п. Крім того, сталися якісні зміни й у науці 

(зміна наукової картини світу, зміна об'єкта пізнання, насичення науки 

ціннісним змістом, посилення інтеграційних і міждисциплінарних процесів 

тощо). Можна зазначити очевидні якісні зміни, які сталися в суспільстві і 

культурі. Це перехід до суспільства знання, де знання стає не лише цінністю, а 

й фундаментальною основою соціокультурного розвитку і т. п. М. Зав’ялова 

вважає, що ці зміни, які конвертуються в зміни установок наукового методу 

когнітології, дозволяють охарактеризувати його швидше як те, що належить до 

некласичної методології. «Зміна установок методу засвідчується за такими 

напрямами: відбувається зміщення акценту з розсудливої пізнавальної 

мотивації на проблемну детерміновану або навіть на проектний підхід, тобто 

дослідницька мотивація пов'язана не з «холодним» інтересом, а детермінована 

прагненням ученого як особистості зрозуміти ситуацію й оптимізувати її за 

допомогою ресурсів і в межах своєї компетенції» [306]. Раніше вже була 

позначена позиція, що сучасна когнітивістика, як мінімум, за домінуючим 

типом наукової раціональності є постнекласним утворенням. Відповідно, і її 

методологія з акцентом на роль спостерігача, його ціннісні й іншй установки є 

ключовим, визначальним чинником у проблемній сфері досліджень. Тому 

особисте розуміння ученим ситуації є саме характерною ознакою 

постнекласичної методології когнітивістики.  

І не буде зайвим ще раз повторити, що з моменту свого зародження в 

середині минулого століття й нині, коли сфера когнітивних досліджень значно 

розширилася, вона повною мірою відповідає статусу сучасної постнекласичної 
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науки, у першу чергу, за об'єктом дослідження. Як показує В. Стьопін, сучасна 

постнекласична наука має справу зі складними людиновимірними системами, а 

вони, переважно, є об'єктом дослідження в когнітивістиці. Навіть теорія 

інформації та теорія штучного інтелекту у фокусі когнітивістики також 

«людиновимірні», оскільки досліджуються когнітивні процеси людини або 

складні системні комплекси «людина – машина». Однак, крім об'єкта 

досліджень, у когнітивістиці є й складність, проявленність самого суб'єкта 

досліджень. Можна вважати, що цю складність додає людиновимірність 

об'єктів дослідження. Саме вона легітимізує актуалізацію когнітивних наук, 

оскільки в них реалізується принцип активності суб'єкта, який не лише пізнає, а 

і діє. Одна з основних тенденцій сучасної епістемології – підхід до знання в 

єдності з діяльністю суб'єкта, що породжує його, та включення пізнання в 

соціокультурний контекст. Саме тому важливим є епістемологічне осмислення 

результатів, отриманих у когнітивістиці, до якої належать такі сфери знання, як 

когнітивна психологія, когнітивна лінгвістика, дослідження в галузі штучного 

інтелекту та ін.  

Попри масштабність здійснюваних фундаментальних досліджень, 

можливо, саме внаслідок специфіки предмета дослідження у сфері 

когнітивістики повною мірою відбувається реалізація діяльнісного підходу, 

зміщення акценту в дослідницькій діяльності з суто академічного інтересу на 

зв'язок з практикою, на її оптимізацію. Можна стверджувати наявність таких 

характерних ознак діяльнісного підходу в когнітивістиці: 

- «посилюється орієнтація на інтеграцію результатів і методів різних сфер 

природничо-наукового і соціально-гуманітарного знання, але не механічну, а 

навколо актуального «проблемного поля» – унаслідок того, що всередині 

«парадигмального співтовариства» починає домінувати екзистенціальна 

орієнтована методологія – установка наукового співтовариства на актуальні 

питання буття людини у світі природи і культури, де пізнання й знання є 

фундаментальною складовою, і значення її зростає; 
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- у методі пізнання істотно посилюється онтологічна лінія. 

Парадигмальный метод не лише задіює раціональні ресурси особи, але й 

включає інші енергії, за допомогою яких не просто розуміється, але 

створюється модель когнітивної реальності (картина «світу знання і пізнання», 

укорінена в природних структурах когнітивних здібностей людини, розвиток 

яких у ході генкультурної коеволюції набуває якісно нових характеристик). 

Створюється когнітологічний дискурс, який не лише аналізує, інтерпретує й 

розуміє, але й «збирає» когнітивну реальність, «розкидану» по проблемних 

областях гуманітарного і природничо-наукового знання, онтологізує 

когнітивний процес як цілісність [125, с. 19–21]. Ця наведена складна цитата 

віддзеркалює складність власне когнітологіческого дискурсу в трактуванні М. 

Зав'ялової, який все-таки переважніше назвати когнітивним або, можливо, ще 

точніше, когнітівістським. І це ще одна характерна особливість – 

невизначеність, несформованість спільної мови, яка передбачає дискурс. 

«Об'єднання різних дисциплін, однак, вимагає наявності загальних 

концептуальних засад,« спільної мови», на якій її представники змогли б 

говорити й розуміти одне одного. Пошук такого спільної мови і становить 

найважливіше завдання сучасної когнітивної науки; невипадково організатори 

санкт-петербурзької конференції закликали до того, щоб надіслані доповіді 

становили загальнонауковий, а не вузькоспеціальний інтерес і відповідали 

критерію міждисциплінарної зрозумілості» [351, с. 6]. Як і загальний метод, так 

і спільна мова – характерні ознаки становлення методологічних моделей. Для 

міждисциплінарного статусу когнітивістики і її трансдисциплінарних стратегій 

дослідження сільна мова є ключовим фактором. 

І така мова, як вважає нейробіолог К. Анохін, формується. Так само наука 

про гени, молекулярна біологія, створила єдину мову, об'єднавши величезну 

кількість біологічних дисциплін єдиною концептуальною базою (біологію 

розвитку, еволюційну біологію, мікробіологію, вірусологію, молекулярну 

медицину, у тому числі й молекулярну біологію мозку і т. п.). Тому очікується, 

що науки про мозок і розум будуть цим об'єднувальним чинником, що дає 
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об'єктивні підстави для всього, що пов'язано з людською інтелектуальною 

діяльністю. «Починаючи від розвитку людини і нашої особистості, освіти, 

навчання, мови, культури, і рухаючись у сфери, які поки що не почерпнули 

конкретні відомості про те, як це працює мозок, у сфери поведінки людини в 

економічних ситуаціях, яка отримує нині назву нейроекономіки. У сферу й 

поведінки людини взагалі в соціальних системах. Усі вони залежатимуть від 

цього нового синтезу науки про мозок і розум» [6]. Багато дослідників поділяє 

перспективи подібного дискурсу. Проте слід зауважити, що загальні великі 

сподівання щодо перспектив, які відкривають когнітивні науки перед 

практиками й теоретиками з різних галузей, а також певна невизначеність 

термінології дещо нагадують ситуацію, в якій знаходилася, мабуть, і нині 

знаходиться синергетика.  

На думку В. Буданова [57], синергетика як частина загальнонаукової 

картини світу виникає на хвилі моди, запаморочливих перспектив, які 

відкриваються, що характерно для соціального щеплення будь-якої науки. 

Більш ніж очевидними є соціальні застосування, «соціальні щеплення» 

когнітивістики. Наприклад, нейромаркетинг як комплекс досліджень, що 

використовує фундаментальні відкриття в галузі нейродинаміки, є одним із 

найбільш прикладних напрямів у соціоекономічній сфері експлікацій 

когнітивістики. Більше того, майже кожен з нас відчуває на собі дію його 

технологій, які стають дедалі більш витонченими для підтримки основи 

сучасного суспільства – процесу споживання. Ці технології стають масовими, 

термінологія – звичною для буденного використання, принципи – усе менш 

науковими і все менш етичними. І ця тенденція характерна для багатьох інших 

сфер досліджень. Тому можна сказати, що має місце ще одна загроза, яка також 

ріднить синергетику з когнітивістикою: міждисциплінарність, евристичність 

для різного типу процесів, метафоричність мови сприяють «розмиванню» 

наукового методологічного ядра. Навіть при тому, що в синергетики є 

потужний математичний апарат, теоретичні принципи моделювання, які 

можуть бути покладені в основу базисної теорії, її термінологія часто 
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профануюється, простір міждисциплінарних комунікацій «зашумлюється» 

псевдосинергетичними асоціаціями і метафорами [57]. Аналогічно можна 

припустити, що вживання, яке стало популярним, у досить широкому контексті 

термінів «когнітивний підхід», «когнітивна парадигма», «когнітивна програма» 

вимагає визначеності й свого методологічного обгрунтування. Повертаючись 

до прикладу синергетики, слід зазначити, що навіть у найсинергетичнішому 

співтоваристві досі немає визначеності – вважати її новою науковою 

парадигмою чи загальнонауковою дослідницькою програмою [109]. Для 

синергетики І. Добронравова пропонує скористатися досвідом М. Ахундова і С. 

Ілларіонова, які переосмислили концепцію науково-дослідних програм 

Лакатоса. У своїх пошуках методологічної моделі, адекватної сучасному етапу 

розвитку точного математичного природознавства вони висувають як основну 

структурно-понятійну формацію в розвитку науки «фізичну дослідницьку 

програму». Їхня програма – модифікація дослідницької програми Лакатоса. У 

ній тверде ядро становлять не конвенціональні прийняті пропозиції, як у 

Лакатоса, а деяка абстрактна базисна фізична теорія (з комплексом 

методологічних принципів її побудови). У випадку з синергетикою ця модель, 

як показано І. Добронравовою, цілком працює. Це пояснюється в першу чергу 

тим, що для синергетики істотним чинником, який вплинув як на її власне 

становлення, так і на застосовність її для інших сфер наукового пізнання, був 

математичний апарат (зокрема, системи нелінійних рівнянь). Однак у сфері 

когнітивних досліджень немає єдиних математичних моделей, крім тих, 

наприклад, які застосовуються в межах того ж синергетичного підходу, як вже 

було показано раніше, у процесі дослідження власне методологічного 

інструментарію когнітивістики. Так, математичний апарат застосовується, 

наприклад, для пояснення нелінійних процесів у мозку, а також для 

моделювання систем штучного інтелекту. Можливо, на якомусь етапі, етапі 

обчислювального підходу (computational approach), домінуюча комп'ютерна 

метафора могла бути своєрідною абстрактною базисною теорією. І, за 

аналогією з фізичною дослідницькою програмою, можна було б говорити про 
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«обчислювальну дослідницьку програму». Як уже зазначалося, використання 

комп'ютерної метафори сприяло інтенсивному розвитку когнітивних наук. І за 

цією ознакою ми також могли б говорити про науково-дослідну програму.  

Адже, на думку І. Лакатоса, головним критерієм науковості 

дослідницької програми є її сила, що передбачає, забезпечує приріст 

фактичного знання [182]. Подібний приріст знання був завдяки комп'ютерній 

метафорі. Однак уже в 1967 році М. Осборн визначає загальні передумови до 

загальної схильності метафоричного типу людського мислення. І це вже 

концепція не комп'ютера, а «тілесного розуму», що й спричинило створення 

теорії концептуальної метафори у відомій праці «Metaphors We Live By» [184]. 

Це інша науково-дослідна програма чи можемо ми говорити про нову 

абстрактно-базисну теорію? Навряд чи ці питання можна назвати 

однозначними. Швидше, у когнітивістиці відбувається процес породження 

конкретних науково-дослідних програм, перехресного їх «запилення», що 

сприяє розвитку, приросту нового знання, а отже, силі, що передбачає. Не 

можна заперечувати, що ця сила властива як синергетиці, так і когнітивістиці. 

Отже, за цією ознакою їх цілком можна вважати науково-дослідними 

програмами.  

Тільки внаслідок міждисциплінарності загальнонаукова дослідницька 

програма реалізується не як послідовність теорій у певній науковій дисципліні, 

а за допомогою своєрідної ризоми, яка має тверде ядро й відгалуження його 

додатків у різних дисциплінах [108]. Наприклад, комп'ютерну метафору і 

концептуальну метафору можна цілком вважати подібними ризомами. Така 

модель внутрішньо іманентна найскладнішому мережевому 

міждисциплінарному комплексу когнітивістики. Тому вона вже є краще, ніж 

теорія революційних стрибків, яка попри всю свою нелінійність все ж «лінійна» 

за формою і не цілком узгоджується з принципом відповідності, що 

«кристалізується», який вже в неявному вигляді наявний при оцінці 

філософських підстав постнекласичного знання у сфері когнітивного. 

Розглядаючи стиль постнекласичного наукового мислення, який повинен 
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відповідати складним постнекласичним об'єктам дослідження, цей принцип 

розглянемо докладніше. Поки що можна відзначити базовий принцип 

подібності – наприклад, подібності когнітивної системи, когнітивних процесів і 

когнітивних об'єктів дослідження. Мережевий принцип, можливо, ще один 

актуальний варіант результату пошуку методологічних принципів 

когнітивістики.  

Сучасні когнітивні дослідження, якщо подивитися на них з 

методологічної метапозиції, дійсно структуровані за мережевою ознакою, 

виходячи з самого предмета дослідження (мозку й когнітивних процесів), які 

організовані за мережевим принципом, а також виходячи з логіки їх 

відображення в процесі дослідження, який відбиває асоціативний, мережевий 

принцип організації наукових досліджень. Велика кількість експериментальних 

і прикладних даних, які в складний спосіб пов'язані з теоретичними 

обгрунтуваннями, підтверджують думки М. Хайдеггера про проектну форму 

організації наукового пізнання. Як і В. Стьопін, який наголошує важливість 

теоретичних схем, М. Хайдеггер вважає, що будь-який природний процес 

потрапляє в поле зору дослідника тільки в горизонті загальної схеми. І його 

можна розглядати як проект природи, який отримує своє забезпечення завдяки 

тому, що фізичне дослідження заздалегідь прив'язане до нього на кожному зі 

своїх дослідницьких кроків. Хайдеггер вважає, що ця прив'язка, що гарантує 

чіткість наукового дослідження, має свої відповідні проекту риси. Уже 

цитувалася теза Хайдеггера, що наука стає дослідженням завдяки проекту і 

його забезпеченню через чіткість наукового підходу. А вони розгортаються 

завдяки методу, який характеризує складність і різноманіття предметної сфери 

[336]. Подібне розуміння мислителем майбутньої складності, 

міждисциплінарності сучасної науки вражає. Розуміння проекту, важливості 

проектної діяльності також знаходимо в Г. Башляра. Він вважає, що сучасна 

наука базується на проекті, тому що в науковому мисленні міркування суб'єкта 

про об'єкт завжди набувають форми проекта [35, с. 3, 6]. С. Кримський також 

наголошував важливість проекта. Він писав, що проектна діяльність отримує 
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нині інтегральний статус, відіграє важливу роль не лише в науці, а й у культурі, 

соціальній практиці, мистецтві. На його думку, це пов'язано з тим, що 

проектування відповідає сучасним запитам побудови майбутнього і 

конструювання, практичної орієнтації науки. Проектування і проект як його 

головне концептуальне завдання «починає конкурувати з традиційними 

засобами пізнання і дії, рухаючи навіть теорію як головну форму організації 

наукового знання». При цьому теоретична діяльність важлива: С. Кримський 

наводить твердження В. Гейзенберга про те, що в сучасній науці на передній 

план висуваються акти реалізації гіпотез, розумових схем і теоретичних 

моделей. Однак важливо, що пріоритет за конструюванням об'єктів, а не за 

споглядальним відображенням. «Річ у тому, що об'єкти сучасної науки 

втрачають натуральність твердих тіл макрооточення людини і виступають (на 

кшталт квантовомеханічних об'єктів) як сузір'я можливостей. Пізнання таких 

об'єктів і є актуалізацією тих чи інших рівнів потенційного. Тому мислення 

шляхом конструювання стає нормативним в сучасному науковому пізнанні» 

[178, с. 183]. У когнітивістиці об'єкти дослідження цілком підходять під цей 

опис, їх не можна віднести до класичних макрооб'єктів нашого оточення. На 

сучасній стадії когнітивних досліджень, навіть у тому разі, якщо досліджується 

людський мозок, він є швидше об'єктом, подібним квантовомеханічному або 

астрофізичному, ніж механічному. Тим більше, що основні акценти досліджень 

сьогодні лежать у нематеріальній, мотиваційній, поведінковій сфері. Тому 

такими важливими є теоретичні підстави когнітивної науки і форми організації 

наукового пізнання: як відбувається це мислення шляхом конструювання.  

У цьому разі слід наголосити важливість методу в розумінні 

М. Хайдеггера, – методу як когнітивної «установки», власне, самого 

дослідника, його рефлексійної позиції. Справа в тому, що М. Хайдеггер 

наголошує складність не лише предметної сфери дослідження, а й самого 

методу, за допомогою якого вона пояснюється, «охоплюється уявленням». 

Складна позиція рефлексії виявляється, у першу чергу, у складності, у 

подвійності самого пояснення. І в динамічному характері пояснення. У науках 
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про природу дослідження відбувається шляхом експерименту залежно від поля 

дослідження і мети пояснення. Проте не так, що наука стає дослідженням 

завдяки експерименту, а, навпаки, експеримент уперше виявляється можливим 

там і тільки там, де пізнання природи вже перетворилося на дослідження» 

[336]. А дослідження передбачає конструювання, наявність передустановки, 

певних припущень, що оформилися, гіпотез і теоретичних конструктів, які В. 

Стьопін визначає як теоретичну схему дослідження. 

Наявність у когнітивістиці єдиної теоретичної схеми як системи 

абстрактних об'єктів, що ідеалізуються, з відповідним математичним апаратом 

є складним питанням, що вимагає подальших більш докладних і глибоких 

досліджень. Проте, як наголошує І. Добронравова [108], згідно з 

методологічною концепцією В. Стьопіна, часто при дослідженні нових галузей 

спочатку використовують вже наявні фундаментальні теоретичні схеми. 

Принциповим є те, що система абстрактних об'єктів, занурена в нову мережу 

стосунків, не лише набуває нових рис, а й може бути повністю перебудована 

[306]. Саме тому, що когнітивістика дає цю нову мережу відносин, новий фокус 

розгляду вже наявних теоретичних й емпіричних схем, ми можемо говорити 

про неї як про нову загальнонаукову дослідницьку програму.  

Новий фокус розгляду в когнітивістиці досягається за допомогою 

усвідомленого застосування рефлексії. При цьому рефлексія і рекурсія як 

методологічні інструменти, а не тільки когнітивні, пізнавальні, практики 

вживані в когнітивістиці, дозволяють дійти важливого висновку. Те, що в 

інших пізнавальних практиках знаменує вихід за межі габітуса, або за межі їх 

габітуальності, у когнітивістиці є нормою і становить ядро дослідницької 

програми. Саме тому нам так важливо буде розглянути методологічну 

свідомість: вона, безперечно, передбачає рефлексію. При цьому, крім 

внутрішньої рефлексії, вона передбачає філософську рефлексію, приводячи 

таким чином нас до ще одного прояву складності (складності) в когнітивістиці. 

Те, що в інших «наукових утвореннях» виведене з філософського дискурсу, у 

когнітивістиці є внутрішньо властивим філософії. Можливо, ще й тому 
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філософія, зокрема філософія пізнання, входить до її структури, як уже було 

показано раніше.  

Ще за однією ознакою ми можемо визначтити в когнітивістиці риси 

науково-дослідної програми. Адже вже описаний діяльнісний підхід, 

спрямованість на дію, на подальший розвиток знання, на застосування методу – 

це ознаки концепції науково-дослідних програм. Однак, крім цього, є ще одна 

ознака, за якою ми можемо простежити становлення когнітивістики як науково-

дослідної програми. Як уже зазначалося, це пов'язано з тим, що вихідні 

положення абстрактної базисної теорії, яка лежить в основі концепції науково-

дослідних програм, формулюються у вигляді принципів. При цьому можливі 

кілька варіантів: теорія може ще не скластися, а принцип бути організуючим 

началом. «Принцип же, як відомо, – суб'єктивне вираження закону, він є 

вимогами до діяльності суб'єкта. У міру зміцнення статусу принципів на основі 

їх ефективного застосування виробляється філософське їх обгрунтування у 

зв'язку з розвитком відповідної наукової картини світу і категоріальним 

осмисленням термінів отриманих конкретно-наукових теорій» [168, с. 121]. 

Другий же варіант протилежний: як пише В. Стьопін, «теорія починає 

створюватися до побудови адекватної їй картини світу і тільки тоді, як 

завершується етап формування теорії, починається побудова картини світу» 

[305, с. 215]. Якщо погодитися з тим, що наукова картина світу має 

грунтуватися на філософсько-методологічних принципах, визначати коло 

припустимих завдань і засобів їх розв’язання, в такому разі наукова картина 

наповнена особливим змістом і може розглядатися як науково-дослідна 

програма. Визначення кола припустимих завдань і методів їх розв’язання в разі 

когнітивістики можна вважати заданим. 

А в цьому підрозділі було проведено пошук методологічних моделей, які 

прояснили би методологічний статус когнітивістики. Зясовувалося питання про 

визначення та існування когнітивного підходу, когнітивної теми (Дж. Холтон), 

когнітивної парадигми (Т. Кун), когнітивної дослідницької програми (І. 

Лакатос), а також «традиції» (Л. Лаудан). Ці поняття можна застосувати для 
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вивчення внутрішніх тенденцій розвитку когнітивної науки, наприклад, в 

вигляді «коннекціонистської» теми, яка змінила «комп’ютерну». В підрозділі 

прояснювалось питання про правомірність вживання терміну «когнітивна 

парадигма». Або, як щодо синергетики, краще застосовувати термін «науково-

дослідницька програма» (І.С. Добронравова). З цією метою проведено 

компаративістський аналіз загально-методологічних позицій синергетики та 

когнітивістики. На основі позиції І. Лакатоса, що головним критерієм 

науковості дослідницької програми є її прогностична сила, забезпечуюча 

приріст фактичного знання, як синергетику, так і когнітивістику цілком можна 

вважати науково-дослідними програмами. Тільки в силу міждисциплінарності, 

загальнонаукова дослідницька програма реалізується не як послідовність теорій 

у певній науковій дисципліні, а за допомогою своєрідної ризоми, що має тверде 

ядро й розгалуження його додатків у різних дисциплінах (І.С. Добронравова). 

Така метафора може працювати і в когнітивістиці. Наявність у когнітивістиці 

єдиної теоретичної схеми, як системи ідеалізованих абстрактних об'єктів з 

відповідним математичним апаратом, є складним питанням, що вимагає 

подальших глибоких досліджень. Однак, згідно з методологічною концепцією 

В.С. Стьопіна, найчастіше при дослідженні нових областей спочатку 

використовують уже наявні фундаментальні теоретичні схеми. Принципово те, 

що система абстрактних об'єктів, занурена в нову мережу відносин не тільки 

здобуває нові риси, але й може бути повністю перебудована (В.С. Стьопін). 

Саме тому, що когнітивістика дає цю нову мережу відносин, новий фокус 

розгляду вже наявних теоретичних і емпіричних схем, ми можемо говорити про 

неї як про нову загальнонаукову дослідницьку програму. Але обмеження на цю 

методологічну модель накладає складне предметне поле самої когнітивістики з 

її цілісним конгломератом, до якого входить не тільки досить структурований 

міждисциплінарний комплекс когнітивної науки, а й складноструктуроване 

поле когнітивних технологій та практик. З тієї ж причини можна вважати 

«когнітивну парадигму» швидше метафоричною, ніж робочою методологічною 

моделлю. Вже зрозуміло, що методологічні принципи для когнітивістики 
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потребують більш глибокого дослідження, але вони у будь-якому випадку 

виводять нас на необхідність розгляду наукової картини світу, що й буде 

зроблено в наступному параграфі. 

 

2.5. Когнітивна методологія побудови наукової картини світу 

 

Досліджуючи філософсько-методологічні засади когнітивістики, ми 

закономірно підійшли до аналізу такого особливого компонента наукового 

знання, як картина світу. Попередній розділ показав правильність 

спостереження В. Стьопіна про те, що «на рівні понять неможливо чітко 

розрізнити, де закінчуються поняття картини світу і починаються поняття 

теорії, оскільки понятійна структура теорії завжди містить певні поняття, що 

характеризують картину світу» [306, с. 217]. Так, наприклад, термінологія 

теорії когнітома, що формується, або теорія свідомості, яку представляє 

К. Анохін, формулюється за допомогою понять «мережа» та «гіпермережа», які, 

як можна помітити, поступово входять в характеристики картини світу. 

Наприклад, складність організації свідомості, про яку говорять не лише на 

філософських дискусійних майданчиках, а й у медіасередовищі, середовищі 

соціальних мереж, має атрибути мережевої організації. Так, у теорії нейронних 

мереж вважається, що свідомість є результатом самоорганізації ансамблю 

нейронів. Схожа ситуація перенесення понять була й раніше, наприклад, з 

механістичною картиною світу, або, як це вже розглядалося для когнітивістики 

, під час поширення комп'ютерної метафори. До речі, вона не втратила своєї 

актуальності: наприклад, згідно з Р. Пенроузом, кожна клітина є своєрідним 

«квантовим комп'ютером», і таким чином відбувається передача інформації, а 

квантовий рівень пов'язує в одне світ свідомості і мозку зі світом фізичної 

реальності [207, с. 515].  

У когнітивістиці внаслідок її потужних взаємозв'язків з повсякденністю з 

безпосередньою діяльністю людини особливо важливим є попереднє з'ясування 

змісту вихідних термінів – «світ» і «картина світу», як пропонує В. Стьопін. Він 
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вважає, що слід розрізняти категорію «світ» у її філософському розумінні, коли 

йдеться про світ у цілому, і ті поняття світу, які виникають й використовуються 

в конкретних науках, коли йдеться про ту реальність, яка становить предмет 

дослідження відповідної конкретної наукової дисципліни (фізики, біології і т. 

ін.). Щодо когнітивістики слід пам'ятати, що вона сама по собі є складною 

структурою, до якої входять окремі наукові дисципліни. Тому можна говорити 

про окрему картину нейробіології, лінгвістики, еволюційної епістемології тощо. 

У цілому внаслідок міждисциплінарності когнітивістики ці дослідження 

реальності конкретних дисциплін, взаємодіючи між собою, утворюють сферу 

досліджуваної реальності когнітивістики. Звичайно, кожна картина світу 

спрощує і схематизує дійсність. «Світ як нескінченно складна дійсність, що 

розвивається, завжди значно багатша, ніж уявлення про нього, які склалися на 

певному етапі суспільно-історичної практики. У той самий час завдяки 

спрощенням і схематизаціям картина світу виокремлює з нескінченного 

різноманіття реального світу саме ті його сутнісні зв'язки, пізнання яких і 

становить основну мету науки на тому чи іншому етапі її історичного 

розвитку» [306, с. 189]. Можливо, у цьому дослідженні не так чітко будуть 

розмежовані зазначені поняття у зв'язку з тим, що предмет досліджень так 

сильно «вписаний» в навколишню дійсність, що відбувається змішування 

наукових термінів і понять буденного життя. Проте подібне дослідження 

картини світу в заданій сфері, у сфері когнітивного, важливе не лише для 

філософії й методології науки, але й для практичної діяльності. Адже для 

розуміння навколишньої реальності необхідна картина світу, яка максимально 

відповідає їй, на основі якої вже можна здійснювати ефективну діяльність. Це 

базовий когнітивний принцип, завдяки якому здійснюються еволюційні 

процеси як онтогенезу, так і філогенезу. 

Проблема побудови єдиної картини світу, особливо це стосується 

соціальної картини світу, дедалі більше актуалізується у зв'язку із соціальною 

реальністю, що все більш ускладнюється, складністю утримування фокусу 

когнітивної автентичності, що підтверджується останніми досягненнями 
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когнітивної науки. Когнітивний підхід також повинен враховувати принципи 

побудови загальнонаукової картини світу, у тому числі й методологічні 

принципи, принципи наукового пізнання. Отже, виявлена необхідність у 

пошуку методологічних засад когнітивного підходу до побудови картини світу, 

а також їх перенесення в простір соціальної реальності. 

Сучасні тенденції наукового знання підійшли до стадії, коли можлива 

побудова єдиної картини світу. Зокрема, на постнекласичній стадії сучасної 

науки створені всі передумови для здійснення єдності загальнонаукової 

картини світу, яка раніше існувала тільки як ідеал. «Але в останній третині XX 

ст. виникли реальні можливості об'єднання уявлень про три основні сфери 

буття – неживу природу, органічний світ і соціальне життя – у цілісну наукову 

картину на основі базисних принципів, що мають загальнонауковий статус» 

[301, с. 370]. Ці принципи сформувалися внаслідок переосмисленням засад 

багатьох наукових дисциплін, що, як вважає В. Стьопін, становить один з 

аспектів великої культурної трансформації нашої епохи. Були виведені 

інваріанти різних дисциплінарних онтологій, при цьому враховувалася 

специфіка кожної конкретної галузі наукового знання. Можна сказати, що 

засадничими в побудові загальнонаукової картини світу є принципи 

універсального еволюціонізму, які об'єднують в єдине ціле ідеї системного й 

еволюційного підходів. Концепція глобального (універсального) еволюціонізму 

реалізує уявлення про універсальність процесів еволюції у Всесвіті, що 

дозволяє однаково описувати процеси, які відбуваються в неживій природі, 

органічному світі і в суспільстві. «Концепція універсального еволюціонізму 

базується на певній сукупності знань, отриманих у межах конкретних 

дисциплін, і в той самий час місить у собі низку філософсько-світоглядних 

установок. Вона стосується того шару знання, який прийнято позначати 

поняттям «наукова картина світу» [301, с. 370–371]. Сучасні когнітивні 

дослідження не лише не суперечать цій концепції глобального еволюціонізму, 

вони її підтверджують. Наприклад, у когнітивних дослідженнях цілком відбиті 

основні принципи У. Матерани і Ф. Варели: життя є пізнання, будь-яка жива 
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система сама себе відтворює (автопоезис) – зазначимо, відтворює, продукуючи 

знання про довкілля. Чи концепція мови в психолінгвістиці, хоч і є 

неоднозначною і суперечливою, – вона так само нерозривно пов'язана з ідеями 

еволюційного розвитку.  

Крім поняття «наукова картина світу», у когнітивістиці, зокрема в 

когнітивній антропології, розглядається поняття «картина світу». Ще в середині 

минулого століття було популярним вивчення «картини світу» (worldview), з 

якого, власне, і розвинулася згодом когнітивна антропологія. Зазначу, що не 

лише когнітивну антропологію, а й антропологію багато фахівців, наприклад, 

той самий Гарднер, не випадково включають в структуру когнітивістики, як 

було показано раніше. Так чи інакше, дослідження у сфері когнітивної 

антропології знаходяться у фокусі сучасної когнітивістики . 

Концепція «картини світу» була сформульована Р. Редфільдом як 

характерне для того чи іншого народу бачення, як уявлення членів суспільства 

про самих себе і про свої дії, свою активність у світі. Вона відрізняється від 

таких категорій, як «этос» культури, спосіб мислення, «національний 

характер», напрямом погляду спостерігача. Так, якщо концепція 

«національного характеру» стосується перш за все погляду на культуру з боку 

зовнішнього спостерігача, то «картина світу», навпаки, досліджує погляд члена 

культури на зовнішній світ. «Це ніби комплекс відповідей, що даються тією чи 

іншою культурою на одвічні питання буття: хто такий я і хто такі ми? Серед 

кого я існую? Якого моє ставлення до тих чи інших речей? І якщо в разі 

ціннісного підходу на всі ці запитання відповіді даються ніби на універсальній 

мові, або точніше на мові європейської культури, то концепція «картини світу» 

передбачає інтерпретацію культури, виявлення відтінків, характерних тільки 

для неї, застосування до досліджень культури методу емпатії 

(співпереживання)» [73]. Власне за цією ознакою, що містить «людський 

чинник» у явному вигляді в дослідженні, ми можемо простежити становлення 

постнекласичної науки з її акцентом на внутрішні установки суб'єкта. Крім 

того, це передбачає новий ракурс розгляду об'єкта досліджень, За визначенням, 
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запропонованим уже в 1970-ті роки Кліфордом Гиртцем, «картина світу» є 

властивою носію цієї культури «картиною того, як існують речі,.. його 

концепцією природи, себе і суспільства» [73]. Концепція «картини світу» 

передбачає, насамперед, когнітивний зміст – інформацію про спосіб пізнання 

людьми навколишнього світу. Однак на практиці дослідники, які описують 

образи світу, притаманні тим чи іншим народам, вивчають здебільшого не те, 

як народи пізнають світ, а результати цього пізнання: космологічні, онтологічні 

та есхатологічні системи. Отже, опис «картини світу» виявляється значною 

мірою дослідним методом. Це як метод, прийом, за допомогою якого можна 

дійти аутентичного розуміння культури того чи іншого народу, як вважав Р. 

Редфорд. Він прагнув дати картину, в яку вписуються конкретні когнітивні 

установки того чи іншого народу, його філософські уявлення, етичні й 

естетичні норми, релігійні та наукові вірування. Етнопсихологія досліджує 

структуру, формування й трансформації «картини світу». І вона не є статичною 

і властивою всім членам без винятку. Етнос володіє комплексом 

взаємопов'язаних картин світу, а культурна тема (так само важливе поняття в 

етнопсихології) динамічна й забезпечує адекватну комунікацію між її носіями» 

[73]. Картина світу є загальним когнітивним контекстом, як те поле, на якому 

виникають подальші когнітивні конструкти, зокрема, наукова картина світу. 

Для наукового знання можна припустити, що саме картина світу служить 

метатеоретичним тлом, тому що цим тлом, на якому існують і виникають 

наукові теорії, «є широке коло знань, що презентують на понятійному рівні всю 

сукупність світоглядних, методологічних, філософських і навіть 

соціокультурних засад науки» [109, с. 18]. І досить переконливим уявляється 

запитування М. Хайдеггера про суть картини світу, про її відмінність від 

наукової картини світу. 

Повторюся, що для нашої теми дослідження, згідно з постнекласичному 

типу раціональності, об'єктом якого є людиновимірні системи, особливо 

важливою є роль суб'єкта спостереження, його складні комунікативно-

рекурсивні взаємозв'язки з людиновимірним об'єктом. Тому з посилок М. 
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Хайдеггера можна дійти висновку про те, що когнітивний поворот, введення 

людини, суб'єкта, у центральний фокус дослідження передбачає істотні зміни 

на рівні побудови картини світу. «Якщо тепер людина стає першим і 

винятковим суб'єктом, то це означає: він робиться тим сущим, на яке в роді 

свого буття і у вигляді своєї істини спирається все суще. Людина стає точкою 

відліку для сущого як такого. Таке можливе лише зі зміною сприйняття сущого 

в цілому. У чому ця зміна позначається? Якою є у його світлі істота Нового 

часу? [336, с. 48–49] Це запитання М. Хайдеггера більш ніж актуальне в наш 

час, коли філософські запити про суть складного цілого отримують свою 

насущну, злободенну акцентуацію від складного навколишнього світу і людини 

в ньому. І, можливо, саме за допомогою когнітивістики, за допомогою 

результатів сучасних когнітивних досліджень ми зможемо підійти до 

відповідей на ці запитання як ніколи близько. І справа не лише в тому, що ми 

можемо отримати, услід за «хімічним кодом Всесвіту» і «біологічним кодом 

живого», розгадку «психологічного коду» – розуміння алгоритмів кодування, 

обробки, запам'ятовування й механізмів використання організмом сигналів 

зовнішнього світу [207, с. 515]. Так, наприклад, роль «спостерігача складності», 

про яку пише В. Аршинов [17], може бути принципово важливою не для лише 

розуміння, а й конструювання світу. Це розуміння спостерігача, який 

репрезентує і конструює світ, перекликається з розумінням М. Хайдеггером 

світу, картини світу, а також ролі людини в них. Людина не лише складає 

картину сущого, але й саму себе виводить на сцену, репрезентує суще в сенсі 

предметного. І це не просто нове положення в картині світу, не просто 

приміщення людини в картині світу. «Людина ставить спосіб, яким потрібно 

поставити себе відносно опредмечуваного сущого, на собі самій. Починається 

той рід людського існування, коли вся сфера людських здібностей виявляється 

захопленою як простір, де окреслюється й здійснюється оволодіння сущим у 

цілому. Епоха, визначувана цією подією, нова не лише при ретроспективному 

підході порівняно з минулим, але й сама себе визначає саме як нову. Світу, 

який став картиною, властиво бути новим. Перетворення світу на картину є той 
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самий процес, що й перетворення людини всередині сущого в subiectum» [336, 

с. 50–51]. Це процес перетворення світу, науки про світ у науку про людину, в 

антропологію. Звичайно, це пов'язано і з формуванням світогляду. Світогляду 

не у вигляді пасивної, а у вигляді активної, «адіюваної» у світ позиції людини. 

Світ став картиною, а людина як суб'єкт своє життя підняла до загальної точки 

відліку. «Це означає: суще вважається сущим настільки й такою мірою, у якій 

воно залучене в це життя і співвіднесене з нею, тобто переживається і стає 

переживанням» [336, с. 51]. На думку А. Мінделла ця включеність людини у 

світ досягається не лише за допомогою чуттєвих каналів сприйняття (зору, 

слуху і т. п.), а й за допомогою каналу інтуїції або світового каналу. А суще як 

спостережуваний світ створюється взаємодією природи з самою собою на 

задньому плані нашого сприйняття [228, с. 34]. Однак є ще інша сторона світу, 

яка поза науковою картиною світу, – світ, який сприймається як чуттєва сфера 

(А. Мінделл), колективне несвідоме (К. Юнг), сфера непорушеної цілісності (Д. 

Бом), світ тенденцій, світ квантово-хвилевої функції (В. Гейзенберг). У 

міфології це світ духів або світ сновидінь. Питання про об'єднання цих сторін, 

цих картин світу, які мають бути сущими, якщо погодитися з постулатами М. 

Хайдеггера, і загальною тенденцією до інтеграції, зокрема наукового й 

позанаукового знання, цілком вирішуване. Так, у роботах А. Мінделла, С. 

Грофа, Д. Бома й інших дослідників цей шлях визначений, і світ ірраціональної 

когнітивної сфери «є основою для об'єднання фізики і міфології» [228, с. 34]. 

Але, залишаючись у рамках дослідження у сфері філософії і методології науки, 

для подальших досліджень слід надати цьому питанню іншої наукової 

спрямованості. Проте, якщо не об'єднання фізики і міфології, то об'єднання 

фізики і психології цілком можливе в межах єдиної картини світу. Так, у 

роботах В. Буданова розробляється квантово-синергетична антропологія, яка 

більш докладно буде розглянута в наступній главі. «Можна з упевненістю 

сказати, що з відкриттям дзеркальних нейронів і досягненнями квантової теорії 

інформації гіпотеза про квантову природу свідомості перейде з розряду 

метафор у статус однієї з онтологічних засад реальності» [55, с. 478]. Уже 
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сьогодні ці уявлення активно використовуються як у фізиці, так і в 

трансперсональній та квантовій психології, наприклад, у М. Каку [130], А. 

Мінделла [228] і Р. Пенроуза [252]. 

Та все ж, особливо згідно з вимогами часу, а також первинним напрямом 

розвитку самої когнітивістики, слід змістити акцент розгляду концепції картини 

світу ближче до соціальної сфери, до картини соціальної реальності. Узагалі 

спочатку концепція картини світу була більше пов'язана з ідеями Р. Бенедикт 

про етос культури, проте нині вона ближча до концепції наукової картини світу 

[73]. Вони не тотожні, але одним з основних завдань сучасної науки слід 

вважати участь у формуванні соціальної картини світу, картини соціальної 

реальності. На думку В. Стьопіна, під картиною соціальної реальності слід 

розуміти «особливу форму теоретичного знання, що є окремим аспектом 

загальнонаукової картини світу. Вона систематизує знання, отримані в різних 

соціально-гуманітарних науках, забезпечує їх включення в потік культурної 

трансляції, є дослідницькою програмою, що визначає постановку тих чи інших 

наукових проблем і вибору засобів їх розв’язання» [305, с. 143]. У цілому, 

«картина» як концепт – це певний ідеальний конструкт, необхідний для 

схематизації розуміння світу та соціальної реальності, а також визначення 

місця людини в них. При цьому картина завжди пов'язана з суб'єктом, який 

пізнає, який може бути як індивідуальним (окрема людина), так і колективним 

(наприклад, наукове співтовариство) [12, с. 23]. Отже, концепція «картини 

світу» передбачає, передусім, когнітивний зміст – інформацію про спосіб 

пізнання людьми навколишнього світу. Зазначимо, що картина світу, як 

мінімум, за цією ознакою належить до сфери когнітивістики й має враховувати 

її принципи. Спосіб пізнання світу неоднаковий для різних культур, як 

показують когнітивні дослідження, наприклад, А. Лурії в Узбекистані в 1931–

1932 рр. «Багато крос-культурних досліджень показує, що в людей різних 

суспільств є власні засоби оцінки висловлювань про природу їх світу. І якщо у 

високоіндустріальних суспільствах люди здебільшого оцінюють події 

реальності за допомогою пропозиціональних репрезентацій, то в більш 
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традиційних культурах форма доведення швидше пов'язана з чуттєвими 

враженнями, знаннями, отриманими в досвіді» [28, с. 101]. Той чи інший 

когнітивний стиль є домінуючими для певної групи, що презентує ту чи іншу 

культуру. Так, випробовувані узбецькі сільські діти в експериментах А. Лурії не 

змогли дати прийнятну відповідь на простий силогізм, що не належить до 

сфери їхнього буденного досвіду. Приклад одного із завдань : 

Далеко на півночі, де лежить сніг, усі ведмеді білі.  

Нова Земля знаходиться далеко на півночі. 

Якого кольору там ведмеді? 

Випробовувані не могли дати відповідь, тому що звичайний для них 

стиль вирішення проблем передбачав безпосереднє спостереження, що було 

неможливо в експерименті. Для їхніх же однолітків з європейських країн 

звичайним стилем розв’язання аналогічних розумових завдань було абстрактне 

мислення, що дозволяло з легкістю вирішити цей силогізм [28, с. 100–101]. У 

певних умовах стиль розв’язання проблем, заснований на безпосередньому 

досвіді й спостереженні, є досить успішним – природно, тільки в межах 

доступного досвіду матеріалу. Він характерний як для онтогенезу, так і для 

філогенезу і є закономірним етапом когнітивного становлення. В окремих 

випадках (наприклад, для згадуваних типів культур) такий стиль репрезентації 

реальності є стабільним процесі всього життя індивідуума. Так, діти з 

традиційних культур, яких в навчальних закладах учили вирішувати завдання 

шляхом абстрактних міркувань, знову повертались до орієнтації на 

спостереженні при поверненні в рідне середовище [28, с. 101]. Це означає, що 

когнітивні принципи побудови картини світу як репрезентація реальності 

мають достатню стійкість, тому ми можемо говорити про їх схожість для 

представників однієї культури і про відмінності з представниками іншої 

культури. 

Окремим цікавим напрямом видається дослідження взаємозв'язку 

когнітивістики з культурою і культурологією. Когнітивні репрезентації, 

самоідентифікація, самовизначення на різних рівнях: від особистості до нації – 
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усі ці когнітивні конструкти і процеси нерозривно пов'язують культуру й 

когнітивістику. Деякі аналогії можна простежити з культурологією, особливо в 

контексті побудови наукової картини світу. Однак слід погодитися з думкою В. 

Стьопіна, який вважає, що в цьому процесі важливо розрізняти філософію 

культури і культурологію [306]. Зі свого боку можна помітити, що так само 

можна розрізняти когнітивну науку (когнітивістику) і філософію когнітивної 

науки. Досить часто широке тлумачення терміна «картина світу» дає підстави 

для деяких дослідників ототожнити поняття світогляду і картини світу. 

Наприклад, А. Чанишев розуміє під світоглядом загальну картину світу як 

більш-менш складну й систематизовану сукупність образів, уявлень і понять. І, 

як у М. Хайдеггера, у ній і через неї не лише усвідомлюється світ у його 

цілісності і єдності, а й місця в цьому всесвіті такої його найважливішої 

частини, як людство. В. Стьопін наголошує, що «світоглядний образ світу – це 

не лише осмислення світу, знання про світ, але одночасно система цінностей, 

що визначає характер світовідчуття, переживання світу людиною, певну оцінку 

тих чи інших його подій і явищ та, відповідно, активне ставлення людини до 

цих подій» [306]. Це уточнення В. Стьопіна доповнює визначення А. Чанишева 

з його акцентом на когнітивні аспекти світогляду, ціннісними і діяльнісними 

аспектами картини світу як світоглядного образу. У цьому разі поняття 

«картина світу», вживане в значенні світогляду як образу людського світу, 

отримує адекватніше визначення. І «світогляд», і «картина світу» набули 

поширення, як зазначав Дж. Холтон, коли у філософії науки виникла 

необхідність ускладнення методологічного аналізу науки і, відповідно, виникла 

потреба в тоншому методологічному інструментарії. Слід зауважити, що 

поняття картини світу як синонім поняття світогляду саме й використовується в 

концепції Дж. Холтона. Вона з'являється у нього як модель світу, яка, 

узагальнюючи досвід і переконання людини, виконує роль своєрідної 

ментальної карти, з якою він звіряє свої вчинки й орієнтується серед речей і 

подій реального життя. Отже, вона відіграє важливу функцію консолідації 

людського суспільства. Однак, як пише В. Стьопін, разом із розумінням 
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картини світу як світогляду Дж. Холтон вживає і поняття «наукова картина 

світу», хоча прикметник «наукова» вживається ним, швидше, з метою 

наголоити, що світогляд людини має спиратися на наукове, а не на позанаукове 

знання [306]. У концепції Дж. Холтона для мене важливим є те, що він виявляє 

тематичне ядро картини світу, а не просто фіксує її наявність. Те саме завдання 

було б цікаво вирішити для когнітивістики: чи можна виявити в її картині світу 

тематичне ядро. Дж. Холтон вважає, що тематичне ядро знаходиться в центрі 

кожної картини світу й утворює її найважливішу в епістемологічному сенсі 

когнітивну структуру. До цієї когнітивної структури належать тематичні 

передумови, категорії і припущення, які є керівними й опорними засобами, 

прийнятими в практиці мислення. Вони мають характер несвідомо прийнятих, 

не перевіряючих, квазіаксіоматичних базисних положень. Холтон говорить вже 

про наукову картину світу, а її тематичні категорії: «ієрархія/редукціонизм – 

цільність/холізм», «віталізм – матеріалізм», «еволюція – статизм – регрес» 

[306]. Для когнітивістики однозначно вибираються категорії цілісності/холізма 

та еволюції. Вони становлять центр, тематичне ядро її картини світу. Вони 

приймаються, як було показано раніше, як на рівні тематичних категорій 

окремих дисциплін, так і на рівні всього складного конгломерату 

когнітивістики, в утворенні якого ці категорії також відіграли свою організійну 

роль. Крім того, вони організують процес становлення картини світу, задаючи 

установку, характер «зборки», згідно з яким відбувається утворення цілісної 

когнітивної структури. 

У сфері когнітивних принципів побудови картини світу значне місце 

посідає теорія персональних конструктів Дж. А. Келлі. Його основна ідея 

полягає в тому, що людина дивиться на світ крізь призму когнітивних образів, 

які формуються в процесі взаємодії з навколишньою дійсністю. Ці когнітивні 

образи є суто індивідуальними, фактично засобами досягнення реальності. А 

оскільки все розглядається крізь призму цих ментальних образів, що 

формуються, то в деякому розумінні світ конструюється. Такі образи є певними 

індивідуальними категоріями, які становлять способи інтерпретації дійсності і 
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називаються персональними конструктами. «Отже, конструкт – це елемент 

схеми або перцептивної гіпотези, що дозволяють розуміти навколишній світ, і 

одночасно прийнятий суб'єктом спосіб поведінки в цьому світі» [28, с. 112]. 

Когнітивний підхід, розкриваючи основні принципи побудови цих конструктів, 

може істотно розкрити свій потенціал стосовно дослідження процесу 

динамічної адаптації людини до соціальної реальності. 

Однак процес адаптації до соціальної реальності, заснований на 

переживанні безпосереднього досвіду, а також на відповідних когнітивних 

репрезентаціях, не настільки простий, як може видатися на перший погляд. 

Когнітивні практики, зокрема практика гештальттерапії, показують, що 

переживання реальності не є простим процесом. І практика адаптації до 

реальності як практика зміни, а гештальттерапію часто називають 

парадоксальною практикою зміни, показує, що уявлення про зміну заважають 

реальним змінам. «Люди приходять, щоб змінитися, але ми просимо їх зробити 

важку річ у світі, те, чого вони найбільше не хочуть робити, – відмовитися від 

уявлень про зміну і просто пережити те, що є. Люди уникають досвіду, 

прикидаються, що його немає, намагаються замінити його чимось іншим, і 

залишаються тими самими або ускладнюють все ще більше» [83, с. 212]. І ця 

ситуація характерна для так званих звичайних, нормальних людей, у яких немає 

тих чи інших ушкоджень когнітивної системи, наприклад, головного мозку. У 

разі будь-яких порушень процес адаптації до реальності ще більше 

ускладнюється. Так, у праці британського нейрофізіолога О. Сакса «Людина, 

яка прийняла дружину за капелюх» розглядаються патологічні випадки 

порушення когнітивного апарату людини й спричинені цим зміни картини 

реальності [286]. Тому важливим завданням уявляється розглянути основні 

когнітивні принципи побудови картини світу, оцінити існуючі й перспективні 

когнітивні стратегії в цьому напрямі, розглянути внесок загальнонаукової 

картини світу в процес адаптації до соціальної реальності. Процес адаптації не 

повинен викликати стану когнітивного дисонансу, протиріччя в системі 

когнітивних репрезентацій. Ми можемо говорити про організацію когнітивних 



195 

 

репрезентацій в деяку структуру, яку ми визначаємо як образ світу або ж 

картину світу, тільки в разі їх збалансованості й несуперечності. Інакше 

виникає когнітивний дискомфорт, у результаті реорганізується система 

когнітивних репрезентацій. Цей процес перетворення когнітивної структури 

людини під тиском протиріччя в системі репрезентацій образу світу описується 

теорією комунікативних актів Т. Ньюкома. «У ній розглядаються три елементи 

тезауруса сприйняття суб'єкта, який пізнає: 

1) сам суб'єкт; 

2) інший суб'єкт, якого суб'єкт, який сприймає, повинен брати до уваги 

при побудові власних когнітивних репрезентацій; 

3) об'єкт зовнішнього світу, когнітивна репрезентація якого створюється і 

включається в уявлення про світ суб'єкта, який пізнає. 

Щоб привнести нову репрезентацію суб'єкта у відповідність з 

когнітивною структурою, що існує, за Т. Ньюкомом, необхідно розвивати 

комунікацію між обома суб'єктами» [28]. Отже, процес побудови картини світу 

жорстко пов'язаний зі взаємними комунікаціями, можливо, що саме за 

допомогою суб’єкт-суб ’єктної комунікації відбувається порушення власної 

картини світу індивідуума. Можна припустити, що все ж існують суб’єкт-

об’єктні причини виникнення невідповідності існуючої системи когнітивних 

репрезентацій картині реальності. Наприклад, якісь дані нового об'єктивного 

досвіду зі сфери фізичного сприйняття, а не картини соціальної реальності. 

Проте, швидше за все, найбільш актуальними є протиріччя в системі 

репрезентацій соціальної реальності, а в цьому разі відчуття когнітивного 

дискомфорту найчастіше виникає саме через невідповідність когнітивних 

картин світу суб'єктів цієї соціальної реальності. І мета взаємної комунікації, за 

Т. Ньюкомом, саме й полягає в тому, щоб побудувати когнітивну 

репрезентацію, яка б влаштовувала обох суб'єктів. «При цьому суб'єкт, який 

сприймає, стоїть перед вибором: 

1) змінити свою когнітивну репрезентацію, підігнавши її під аналогічну 

репрезентацію іншого суб'єкта; 
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2) інший суб'єкт може змінити свою когнітивну репрезентацію, щоб 

досягти згоди з суб'єктом сприйняття; 

3) кожен із суб'єктів може залишитися зі своєю когнітивною 

репрезентацією, але тоді виникає протиріччя між їх картинами світу. 

Отже, схема Т. Ньюкома пропонує різні способи узгодження різних 

репрезентацій світу, але не відповідає на питання про те, який вибір буде 

найбільш вірогідним для конкретних суб'єктів у конкретній ситуації» [28, с. 

104]. Можливо, тому когнітивістика, яка намагається відповісти на питання, як 

ми вибираємо, не за формою процесу, а по суті і є перспективною галуззю 

наукового пізнання. Ще раз наголошу, перспективною і в плані практичних 

експлікацій для кожного з нас. Якість нашого життя безпосередньо пов'язана з 

якістю ухвалення рішень, з якістю вибору, який пов'язаний з моделювання 

когнітивного образу світу.  

А якість моделювання когнітивного образу світу безпосередньо пов'язана 

зі стійкістю поведінки когнітивного агента, з тим, наскільки стабільним є 

процес самоідентифікації. Саме на цей процес спрямоване таке нове явище, як 

консцієнтальна зброя, яка застосовується в консцієнтальних війнах. «Що є 

основним предметом консцієнтальної зброї і консцієнтальної війни? Їх 

предметом є ідентичність, тобто те, як сучасна людина себе ідентифікує. 

Стверджується, що визначеність – ціннісну визначеність, цільову 

визначеність – починає задавати стиль життя цієї людини і основу того, як 

вона себе визначає, як себе ідентифікує» [92]. Ціннісна визначеність 

становить основу самоідентифікації суб'єкта соціальної реальності, дозволяє 

йому успішно адаптуватися до неї. Поняття ідентифікації, ідентичності, 

тобто самовизначення щодо традиції, культури цього народу, до його мови 

вивчалося досить давно, «поки не виникло питання, особливо насущне й 

послідовно обговорюване останні 15–20 років, це питання про те, чи можна 

трансформувати й змінювати ідентичність. І що є засобом зміни 

ідентичності. І сьогодні вже добре зрозуміло, що таким засобом є 

різноманітні екранні технології, тобто телеекран, екран інтернету , де на 



197 

 

ідентичність людини можна значною мірою впливати, її трансформувати» 

[92]. Ми всі тією чи іншою мірою відчуваємо цю дію, розуміючи або не 

розуміючи її причини. Стійкість у цьому протистоянні є одним з 

найосновніших завдань для кожної людини, основою її цілісності, 

когнітивної ідентичності. 

Особливу роль у цьому процесі відіграє усвідомленість, 

рефлексивність, що становить основу постнекласичної раціональності 

сучасного когнітивного суб'єкта. У такому сенсі картина соціокультурної 

реальності з'являється перед нами як складнісний процес не просто трансляції 

сенсів і цінностей, а і як процес їх породження, історичного конструювання. 

Для постнекласичного типу раціональності характерною є усвідомлювана 

якість відкритості й діалогічності. Крім того, істотною ознакою є орієнтація на 

конвергенцію природничо-наукового й гуманітарного знання. І в загальній 

картині соціокультурної реальності системотвірним центром стає її уявлення як 

людиновимірного комунікативного процесу, який пов'язує пам'ять минулого, 

переживання сьогодення й спектр можливих образів майбутнього. «Стосовно 

власне науки і технологій, то вони тепер мисляться як множина різних 

спеціалізованих епістемічних культур. У єдиній картині реальності, як вона 

виникає в роботах B. Стьопіна, наука, а також пов'язані з її розвитком 

різноманітні когнітивні, технологічні, соціальні й культурні практики, будучи 

відносно автономними, виявляються залученими в загальний коеволюційний 

процес техногенної цивілізації, що формується» [235, с. 8]. Важливу роль у 

цьому процесі відіграють категорії, які завдяки своїй загальності сприяють 

генералізації й універсалізації знання, «що характерні для переходу від теорій 

до вищої форми систематизації теоретичного знання – наукової картини світу» 

[109, с. 121]. Становлення загальнонаукової картини світу може бути також 

корисним і в плані дослідження ролі когнітивного суб'єкта – спостерігача – у 

процесі отримання наукового знання. Саме постнекласична наука докорінно 

змінила ставлення до спостерігача як до активного учасника когнітивного 

процесу. Не лише об'єктний полюс (специфічний тип досліджуваних об'єктів), а 
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й суб'єктний полюс постнекласичної науки має свої характерні риси. Досить 

важливим є філософське осмислення як пізнавальних результатів, так і методів 

їх отримання. А філософське осмислення – це, передусім, категоріальне 

осмислення [109, с. 120]. Тільки категоріальний апарат когнітивістики 

знаходиться в процесі становлення, він еволюціонує, відповідаючи як її 

суб'єктам і об'єктам досліджень, так і її власним тенденціям розвитку наукового 

знання.  

Основні ідеї еволюціонізму, на яких заснована постнекласична картина 

реальності B. Стьопіна, зумовлюють неминучу перспективу становлення 

суб'єкта когнітивного процесу, який еволюціонує. «Зміщення уваги з об'єктного 

полюса розгляду трансформацій наукового пізнання на суб'єктний дає 

можливість більш докладно розглянути динаміку становлення суб'єкта 

постнекласичної науки й вийти поза межі класичної декартівської суб’єкт-

об’єктної парадигми, розглядаючи його (суб'єкта) як комунікативне 

співтовариство (К. Апель), що формується, тобто, по суті, вже в 

інтерсуб’єктивній перспективі» [235, с. 9–10]. Суб'єктна характеристика 

узагальненого принципу відповідності класичного, некласичного і 

постнекласичного етапів еволюції єдиної картини світу, – «включеність у 

картину світу спостерігача/учасника (глядача і актора – Н. Бор) як 

концептуального персонажа, наділеного операціональною функцією 

комунікативного інтерсуб’єктивного посередника в когнітивному просторі 

постнекласичної науки і культури... І в цьому еволюційному конституюванні 

спостерігача й спостережуваного, які включаються в опис, що стає дедалі більш 

складнісною реальністю, усвідомлення рефлексії конструктивно-діяльнісної 

участі в цьому процесі є однією з найважливіших відмінних рис 

постнекласичної раціональності» [235, с. 10]. Можна наголосити на 

перспективності ідей еволюціонізму у сфері когнітивного підходу до побудови 

картини світу. Адже сама конструктивна система людини також еволюціонує. І 

це очевидно, оскільки навколишній світ мінливий, а, отже, і способи 

інтерпертації подій повинні підлаштовуватися під його зміни [28, с. 113]. За 
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якими ж принципами здійснюється ця зміна? Це є пасивною адаптацією чи 

активним когнітивним конструюванням? Ці питання стосуються саме 

становлення нової картини світу, яка в цьому разі формуватиме індивідуальне й 

громадське світосприйняття. 

Особливо слід зазначити той факт, що людство, у тому числі й наукове 

співтовариство, не готове до конвергентного знання, незважаючи на 

популяризацію ідей міждисциплінарності і трансдисциплінарності. Як і раніше, 

суспільство в цілому мало орієнтується на отримані наукою знання, наукова 

картина світу, на жаль, не усвідомлюється як керівництво до дії в таких 

важливих питаннях, як питання війни і миру, екологічної безпеки, соціального і 

технічного прогресу. При цьому ситуація ускладнюється тим, що активне 

перетворення реальності (і не лише соціальної) тільки посилюється. Звичайно, 

це явище не є новим, така активна позиція сформувалася досить давно в 

західній культурі, не випадково в ній діяльнісний підхід отримав такий 

розвиток. Проте одного діяльнісного підходу для усвідомлення таких процесів, 

що трансформують реальність, мабуть, недостатньо, тому філософське 

осмислення досягнень сучасної науки, я вважаю, має враховувати холістичні 

принципи. «Необхідне залучення сучасних фундаментальних холістичних 

наукових принципів, які можуть служити підгрунтям найбільш складних явищ 

психіки, а не просто ілюстраціями» [4, с. 476]. У цьому сенсі певні 

напрацювання, які розвивають холістичні уявлення, вже є в синергетиці, і їх 

можна використати. Вони пов'язані з уявленнями про активність суб'єкта, про 

принципи його творчої і конструктивної діяльності у світі. Як вважає О. 

Князєва, це проявляється у вигляді наростаючої хвилі конструктивізму, який 

охоплює і філософію, і науку, і мистецтво. Діяльнісний підхід також 

враховується, адже в його рамках «суб'єкт визначається через його діяльність, у 

процесі якої він створює предмет, опредмечує свої задуми, а предмет не лише 

протистоїть йому, а й справляє зворотний вплив на нього, є способом 

конструювання суб'єкта діяльності. Якщо не розуміти діяльність в плані 

безмежної переробки й підкорення природи, а також проектування майбутніх 
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форм організації складних соціоприродних і геополітичних систем, без 

урахування різноманіття власних тенденцій розвитку цих систем, то така 

діяльність цілком потрапляє в русло коеволюційнної стратегії розвитку» [146]. 

У такому самому ключі розробляв психологічну теорії діяльності В. Давидов. 

Цей підхід ураховує різні картини світу, їх діалог, їх зміни в процесі взаємного 

впливу. З цих позицій діяльність передбачає не ідеал антропоцентризму в 

стосунках людини і природи, а ідеал коеволюції природи й людства, подібний 

до відносин рівноправних партнерів, або, як писав В. Лекторський, 

співрозмовників у незапланованому діалозі. У теорії пізнання, яка нині також 

належить до когнітивістики, цей напрям визначається як радикальний 

конструктивізм. Основною посилкою цього розумового (когнітивного) підходу, 

є те, що людина у своїх процесах сприйняття й мислення не стільки відбиває 

навколишній світ, скільки конструює його. Подібно до синергетики й 

когнітивістики, це міждисциплінарний підхід формувався на базі різних 

дисциплінарних галузей: на базі системної теорії і кібернетики (Х. фон 

Ферстер), нейробіології (У. Матурана і Ф. Варела), генетичної епістемології і 

вікової психології (Ж. Піаже), психології сприйняття (У. Найссер). Зазначу, що 

ці галузі певною мірою «ввійшли до складу» когнітивної науки, а 

конструктивізм, дійсно, можна вважати одним із базових міждисциплінарних 

підходів, який організовує складний предметний простір когнітивістики. Цей 

процес не завершений, і виникають нові підходи, наприклад, Кільска модель 

консультування У. Граве і системний коучинг Н. Томашека [316]. У нашому 

фокусі розгляду принципово важливо, що, як зауважує засновник 

конструктивізму Х. фон Фьорстер, змінюються основні принципи не лише 

побудови картини світу, а й пізнання в цілому. Це означає, що базовий принцип 

теорії пізнання, принцип відображення, не є універсальним. Згідно з ідеологією 

конструктивізму, ми не відкриваємо світ, відбиваючи його нашими органами 

чуття, а винаходимо, конструюємо його згідно з нашим еволюційно 

детермінованим когнітивним апаратом. І пізнання є нескінченним рекурсивним, 

когнітивним процесом. Класична фраза У. Матурана і Ф. Варела про те, що 
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«будь-яка діяльність є пізнанням, а будь-яке пізнання є діяльністю» була 

розвинена Ф. Варелою у вигляді концепції інактивованого, або ситуаційного, 

знання. У свою чергу, розвинена Є. Князевою, вона стала основою концепції 

енактивізму, яка відіграє нині ключову роль у розвитку різних напрямів 

когнітивної науки. «Суть цієї концепції полягає в тому, що організм як 

когнітивний агент активно освоює довкілля, він пізнає, діючи. Людина ніби 

випробовує, будить, провокує середовище (систему) за допомогою пробних дій, 

і вона здатна бурхливо реагувати на ці дії в тому разі, якщо вони відповідають 

прихованим в ній потенціям розвитку. Інактивація, по суті, означає синергізм 

когнітивного агента й пізнаваного, випробовуваного, конструйованого ним 

середовища» [146]. Отже, сучасний еволюціонізм у нашій сфері дослідження 

картини світу з погляду когнітивного підходу виявляється у такому напрямі, як 

енактивізм. На думку О. Князєвої, його можна, мабуть, розглядати як якусь 

нову форму конструктивізму в епістемології і когнітивній науці. Парадигма 

енактивізма «фокусує свою увагу не на зовнішній реальності, яка лежить поза 

межами нашого когнітивного горизонту, а на самих когнітивних системах як 

самореферентних, операціонально замкнутих, автопоетичних, які організують 

зовнішнє середовище як продовження самих себе... Будується принципово 

цілісний, холістичний, динамічний і процесуальний, конструктивістський 

погляд на пізнання і дію, тіло і свідомість, зрушення у психіці і моторну дію, 

комунікаційну сполучну ланку Я і Ти, організм, який пізнає, і пізнаване ним 

середовище, на суб'єкт і об'єкт пізнання» [154]. Ці когнітивні принципи 

інтерактивної, цілісної і динамічної побудови картини світу, особливо картини 

соціальної реальності, принципово відрізняються від тих принципів класичної 

науки, згідно з якими був тільки «суб'єкт, який репрезентує», і об'єктивна 

реальність, «дана у відчуття». Пізнання-відображення поступається місцем 

пізнанню-конструюванню в сучасній епістемологічної позиції [155, с. 102]. 

Принципово інше розуміння когнітивного агента як активного суб'єкта, який 

пізнає, здатного впливати на реальність, конструювати її, стало можливим 

завдяки становленню постнекласичного типу наукової раціональності. Далі 
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буде більш докладно розглянуто стиль мислення, який визначається цим типом 

наукової раціональності. Поки що лише зазначу, що активне конструювання 

картини світу на основі рекурсивного когнітивного циклу є його відмінною 

рисою. 

Нова роль когнітивного агента, його активність і вбудованість у пізнавану 

реальність відкриває не лише небувалі перспективи, а й приховує певні ризики 

та обмеження, вимоги до когнітивної ефективності й ціннісно-етичної основи 

особистості ключових суб'єктів соціальної реальності. Складна 

соціоекономічна ситуація нашого часу актуалізує теоретичні і практичні 

когнітивні дослідження з виходом на методологічні засади не лише 

пізнавальної, а й, відповідно, практичної діяльності людей на основі 

побудованої ними картини соціальної реальності. Постнекласичний тип 

раціональності особливу увагу приділяє ціннісній складовій суб'єкта пізнання, 

постнекласичного спостерігача. До перспектив подальших досліджень слід 

віднести дослідження проблеми когнітивного агента як постнекласичного 

спостерігача, включеного в міждисциплінарну картину безлічі людиновимірних 

систем нашої складної соціальної реальності, що еволюціонує і 

саморозвивається.  

На завершення цього розділу, який, звичайно, не претендує на 

максимальне висвітлення проблематики, хочу наголосити один принциповий 

момент. В. Стьопін, говорячи про перебудову засад науки, про становлення 

нової картини досліджуваної реальності, стверджує, що цей процес не є 

раптовою зміною парадигм за Т. Куном, а є еволюційним, досить тривалим 

процесом, який розпочинається задовго до реальних змін у нормах дослідження 

і в науковій картині світу. «Початковою фазою цього процесу є філософське 

осмислення тенденцій наукового розвитку, рефлексія над засадами культури і 

рух в полі власне філософських проблем, що дозволяє філософії окреслити 

контури майбутніх ідеалів наукового пізнання й виробити категоріальні 

структури, що закладають фундамент для побудови нових наукових картин 

світу» [301, с. 325]. Тому не слід очікувати як від самої когнітивістики, так і від 
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моєї рефлексії над її методологічним статусом готових відповідей на запитання 

про те, якими є філософські принципи, основні категоріальні структури і, 

відповідно, основні постулати когнітивістської (когнітивістичної) картини 

світу. Це дослідження можна вважати лише як початок великого шляху з 

філософського осмислення тенденцій наукового розвитку в галузі когнітивних 

досліджень. Сама когнітивістика знаходиться в стадії становлення, вона 

переживає період зростання, тільки завойовує популярність і переносить свої 

основні принципи в соціокультурне середовище. Можливо, її розробки 

виявляться не настільки ефективними/перспективними, як це уявляється 

сьогодні. В історії науки було багато таких концепцій і теорій, які «подавали 

надію», а потім не змогли їх виправдати. Одне можна стверджувати сміливо: 

результати спеціальної наукової картини світу окремих «підструктур» 

когнітивістики – у першу чергу, нейробіології, когнітивної психології – мають 

важливе значення для становлення картини соціальної реальності, яка 

становить основу світогляду кожного з нас. Розуміння того, як функціонує наш 

мозок, розуміння типових помилок і помилок в мисленні й поведінці, подібно 

до знання «шляхів заборони» в синергетиці, має велику практичну користь. Як 

мінімум, можна буде не лише оцінити, а й поліпшити стиль мислення, особливо 

науковий стиль мислення, до розгляду якого підійшло наше методологічне 

дослідження.  

Слід віднести до підсумків цього розділу думку І. Черникової, яка 

відмічає поворот від предметно-орієнтованого пізнання до пізнання реальності, 

під яким розуміються взаємозв'язки від зримої реальності до реальності 

конструйованої різними видами людської діяльності. «Звернення науки до 

іншого типу реальності («людиновимірні комплекси») зумовило вихід 

наукового мислення поза межі об'єктної картини світу у сферу людської 

предметності. Ця концепція цілісна, історична і має онтологічну розмірність. У 

ній Світ і Людина пов'язані буттєво (ідея глобального еволюціонізму та її роль 

у НКМ) через усвідомлення цієї єдності й вироблення нових сенсів і норм, що 

регулюють людську діяльність» [353, с. 473]. Отже, окреслено взаємозв'язок та 
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переходи наукового мислення і наукової картини світу (НКМ), які відповідають 

сучасній стадії розвитку науки, зокрема, у сфері когнітивістики. 

Для когнітивістики, в силу її сильних взаємозв'язків з повсякденністю, з 

безпосередньою діяльністю людини в методологічному плані важливе 

попереднє з'ясування сенсів термінів — «світ» і «картина світу». Слід 

розрізняти категорію «світ» в його філософському значенні, коли йдеться про 

світ в цілому, і ті поняття світу, які складаються і використовуються в 

конкретних науках, коли йдеться про ту реальність, яка складає предмет 

дослідження відповідної конкретно-наукової дисципліни (фізики, біології і т. д) 

(В. Стьопін). Когнітивістика сама по собі є складною структурою, в яку входять 

окремі наукові дисципліни, тому можна говорити про окрему наукову картину 

нейробіології, лінгвістики, еволюційної епістемології та ін. В цілому, в силу 

міждисциплінарності когнітивістики, ці дослідження реальності конкретних 

дисциплін, взаємодіючи між собою, утворюють область досліджуваної 

реальності когнітивістики, яка має вплив не тільки на наукову картину світу, а 

й на картину оточуючої реальності. Проблема побудови єдиної картини світу, 

особливо це відноситься до соціальної картини світу, усе більш актуалізується 

у зв'язку із ускладненням соціальної реальності, ускладенням утримування 

фокусу когнітивної автентичності, що підтверджується останніми 

дослідженнями. Когнітивний підхід також повинен враховувати принципи 

побудови загальнонаукової картини світу, у тому числі і методологічні 

принципи, принципи наукового пізнання. Таким чином, проявлена потреба в 

пошуку методологічних підстав когнітивного підходу до побудови картини 

світу, а також їх перенесення в простір соціальної реальності. Але є ще інша 

сторона світу, яка поза науковою картиною світу, - світ, який сприймається як 

чуттєва сфера (А. Мінделл), колективне несвідоме (К. Юнг), сфера непорушеної 

цілісності (Д. Бом), світ тенденцій, світ квантово-хвилевої функції (В. 

Гейзенберг). У міфології це світ духів або світ сновидінь. Можливість з'єднання 

цих сторін, цих картин світу, які мають бути сущим (М. Хайдеггера), і 

загальною тенденцією до інтеграції, у тому числі наукового і позанаукового 
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знання, стає досить ймовірною. Так, в роботах А. Минделла, С. Грофа, Д. Бома і 

інших дослідників цей шлях намічений і світ ірраціональної когнітивної сфери 

є основою для об'єднання, якщо не фізики і міфології, то фізики і психології, 

що реалізовано в концепції квантовосинергетичної антропології В. Буданова. з 

відкриттям дзеркальних нейронів і досягненнями квантової теорії інформації 

гіпотеза про квантову природу свідомості перейде з розряду метафор в статус 

однієї з онтологічних підстав реальності«. Вже зараз ці представлення активно 

використовуються як у фізиці, так і в трансперсональной і квантовій психології, 

наприклад, у М. Каку, А. Мінделла і Р. Пенроуза. Але фокус дослідження, 

внаслідок актуальних вимог часу, зміщено ближче до соціальної сфери, до 

картини соціальної реальності (так і спочатку концепція картини світу була 

пов'язана з соціальним виміром - ідеями Р. Бенедикт про етос культури).  

Отже, було показано процес перетворення світу, науки про світ в науку 

про людину, в антропологію. Це також когнітивний процес, який пов'язаний і з 

формуванням світогляду. Світогляд розуміється не у вигляді пасивного 

«світоспостереження», а у вигляді активної, «вдіюваної» у світ позиції людини. 

Світ став картиною, а людина в якості суб'єкта своє життя підняла до загальної 

точки відліку (М. Гайдеггер). 

 

 

2.6. Складнісносистемний стиль наукового мислення і розширення 

методологічної свідомості 

 

Методологічним досягненням когнітивістики є нова мережа стосунків, 

новий фокус розгляду вже наявних теоретичних та емпіричних схем. Більше 

того, ми можемо говорити про неї як про загальнонаукову дослідницьку 

програму, що формується. Однак це не єдині методологічні наслідки 

когнітивістики. У погляду істинності отримуваного знання в його відповідності 

реальності, що осягається, відкриті напрями зі становлення стилю наукового 

мислення, який би максимально відповідав цьому завданню.  
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Раніше І. Добронравова показала, що науково-дослідні програми можуть 

бути вибрані як методологічна форма розвитку науки. І досить важливим 

питанням є з'ясування місця категоріального осмислення пізнавальних проблем 

у функціонуванні дослідницької програми як форми теоретичного освоєння 

дійсності [109, с. 116]. У своєму дослідженні становлення нелінійного мислення 

І. Добронравова спиралася на роботи С. Кримського. Він показав, що 

розширення методу до рівня методологічної свідомості й означає формування 

стилю наукового мислення [177, с. 96]. Отже, можна стверджувати, що 

«формування стилю мислення у певному сенсі синтезує методологічні зусилля 

певного історичного періоду в цій галузі науки» [109]. Аналогічне явище 

досліджувалося в методології науки, у роботах Л. Мікешиної, де також 

здійснювався аналіз критеріїв класифікацій стилів наукового мислення. Нею 

показано, що стиль наукового мислення детермінує структуру наукового 

знання, його конкретно-історичну форму. Причому стиль наукового мислення 

функціонує в науці як динамічна система методологічних принципів і 

нормативів. «Стиль мислення зумовлюється науковою картиною світу, яка 

детермінує загальні уявлення про структуру й закономірності дійсності в межах 

певного типу науково-пізнавальних процедур і світогляду» [227, с. 96]. Тому 

стиль мислення є як «гнучкою», динамічною конструкцією, яка може 

формуватися в процесі становлення нової наукової картини світу.  

У процесі становлення нової наукової картини світу (НКМ) виникає 

такий момент, коли алгоритми діяльності на основі математичної аналогії або в 

межах математичної гіпотези виявляють свою ефективність в ще не освоєній 

сфері дійсності, а система методологічних принципів ще не існує в 

самосвідомості наукового співтовариства. «На цьому етапі невідповідність 

нових результатів прийнятим стандартам бачення світу і наукового пояснення 

фіксується акцетуванням «дивності» поведінки нових об'єктів науки 

(«дивність» як характеристика елементарних частинок, наприклад). Так, 

засновники синергетики наголошували «несподіванку» в поведінці систем, що 

самоорганізуються» [109]. У цьому сенсі досвід синергетики може бути вкотре 
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корисним для когнітивістики – як вказівка на те, що існують протиріччя, які 

вимагають свого теоретичного осмислення. 

Це означає, що тільки в тому разі, якщо теоретичний рівень освоєння 

дійсності є досить високим, ми можемо говорити про появу нового стилю 

наукового мислення. І можливо це лише тоді, якщо «розширення НКМ на 

основі нових наукових результатів та категоріальне осмислення понятійних 

структур нових теорій стануть адекватними новому рівню наукового пізнання 

дійсності [109]. І тоді ми можемо говорити не лише про зрілість дослідницької 

програми, коли рівень її розуміння, усвідомлення її принципів можливий зі 

світоглядної позиції. У такому разі відбувається розширення методу поза межі 

його технічної складової до рівня методологічної свідомості. «Саме на цьому 

етапі категорії, виявляючи себе як загальні форми мислення, виконують 

методологічну й евристичну функцію завдяки їх експлікації в системі 

методологічних принципів абстрактної базисної теорії» [109, с. 126].  

Так, у когнітивістиці, як і раніше, відкритим залишається питання з 

приводу існування єдиної базисної теорії, але це не є обмеженням для розвитку 

її наукового пізнання завдяки значній кількості конкретного матеріалу, який 

надають сучасні когнітивні дослідження. Ті базові принципи, які лежать в 

основі міждисциплінарних дослідницьких проектів, володіють істотною 

евристичністю. Так, уже згадувалося, що внесення в систему розгляду самого 

когнітивного апарату людини, її ціннісних установок, що визначають характер 

як пізнання, так і діяльності, послужили основою створення багатьох напрямів, 

які розширюють предметне поле когнітивістики. Це і нейромаркетинг, і 

когнітивна географія, і нейропедагогіка, і багато інших галузей наукового 

пізнання, що формуються.  

Крім того, повертаючись до методологічної сфери, слід зазначити, що 

філософському обгрунтуванню методологічних принципів побудови 

абстрактної базисної теорії і способів її застосування, а також виробленню 

стилю мислення сприяє категоріальне осмислення теорій, розвинених у межах 

дослідницької програми, що формується. У цьому плані в когнітивістиці 
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окреслюються цілком певні перспективи. «Дійсно, якщо розглядати 

методологічну свідомість як єдність методу і стилю, а стиль розглядати як 

спосіб занурення методу в конкретний матеріал, то тоді розширення методу до 

методологічної свідомості й означає формування відповідного стилю мислення. 

А таке формування передбачає і реалізацію евристичності певних груп 

категорій, і відповідний спосіб бачення світу» [109, с. 126]. І цей спосіб бачення 

світу, що узгоджується з постнекласичним типом наукової раціональності, вже 

наявний – внесення в нього суб'єкта з певною когнітивною системою, з його 

ціннісними установками, які обумовлюють процес пізнання. А якщо говорити 

про осмислення методу в когнітивістиці, то йдеться про рефлексію, зокрема про 

методологічну рефлексію. Як пише І. Добронравова, саме формування стилю 

наукового мислення принципово неможливе без методологічної рефлексії. «Її 

початковий рівень – внутрішньонаукова методологічна рефлексія вчених – 

дослідників природи. Однак розвинена методологічна свідомість передбачає і 

власне філософське осмислення процесів розвитку наукового пізнання» [109]. 

Отже, картина світу, що визначає спосіб бачення світу, методологічні 

принципи, а також метод, який розширюється до рівня методологічної 

свідомості, і визначають, формують стиль наукового мислення.  

Які ж типи мислення, якщо встати на позицію рефлексії наукового 

пізнання, можна визначити на сучасному його етапі? Якнайповніша відповідь 

на це питання, я вважаю, подана у збірці «Філософія мислення», присвяченій 

відповіді на питання про те, яким має бути нове мислення, чи має бути і якою 

має бути реформа мислення. Реформа мислення неможлива без розуміння, що 

таке мислення, які його особливості. Такі особливості зафіксовані в певних 

найменуваннях мислення, що сформувалия у філософському дискурсі у ХХ 

столітті. «Проявилися уявлення про послідовне мислення (В. Шмаков), 

імовірнісне і спонтанне мислення (В. Минів), серіальне мислення (П. Бульоз), 

номадичне (Ж. Дельоз, Ф. Гваттарі), символічне мислення (К. Г. Юнг, Д. 

Редьяр, П. Флоренський), комплексне, складне, фракційне мислення (Е. 

Морен), нелінійне мислення (І. Добронравова, С. Курдюмов, О. Князєва), 
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інтервальне мислення (Ф. Лазарев), багатовимірне мислення (В. Алтухов, Л. 

Богатая). У сучасній літературі можна знайти й інші іменування» [332, с. 8]. Не 

викликає сумнівів, що назріла гостра необхідність комплексного дослідження 

мислення, як зазначає відповідальний редактор цієї збірки, автор концепції 

багатовимірного мислення Л. Богатая. У цьому процесі слід відповісти собі на 

такі запитання: 

- «чи знаходимося ми в ситуації виявлення різних видів мислення; 

- як процедурно поданий кожен із зазначених варіантів розумових 

практик; 

- чи слід мислити існування інтегрального або цілісного мислення?» 

[332, с. 8]. 

Відповіді на ці запитання значною мірою визначається дослідженням 

стилю наукового мислення як методологічної категорії. Тому слід знову 

повернутися до його трактування С. Кримським, який дає таке розуміння стилю 

наукового мислення, як: 

- «по-перше, як реалізацію евристичності певних груп категорій; 

- по-друге, у зв'язку з відповідним способом бачення світу 

(парадигма, НКМ);  

- по-третє, як спосіб застосування методу, спосіб занурення його в 

конкретний матеріал.  

Останній аспект передбачає розгляд системи методологічних принципів 

побудови конкретно-наукових теорій, прийнятої в цю історичну епоху» [109]. У 

попередніх параграфах були наведені деякі методологічні принципи в 

трактуванні С. Кримського. Можна зробити припущення, що методологія в 

цілому повинна використати рефлексію цих принципів, для того щоб визначити 

відповідність методологічної схеми епістемічній ситуації.  

Анаогічною є й позиція Х. Патнема, який тлумачить істину як 

раціональну прийнятність того чи іншого твердження за ідеальних епістемічних 

умов. Інтерналістська модель пропонує концептуальні схеми й відкидає 

відмінність між об'єктивним і суб'єктивним як таких, що належать до 
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протилежних сфер. «Тільки в межах цього людського світу ми маємо право 

говорити про об'єктивність. Це об'єктивність для нас, на наш погляд, і жодної 

іншої об'єктивності у нас не може бути. Ми не можемо зайняти позицію 

Господа Бога і побачити світ таким, який він сам по собі; метафізичний реалізм 

неможливий» [204]. Слід зазначити, що не всі твердження про навколишній 

світ беззаперечні, навіть такі, які видаються очевидними: наприклад, зелений 

колір трави. Так, у дусі системного конструктивізму питання 

кольоросприйняття не є беззаперечним, оскільки ми ніколи не зможемо 

осягнути, хто і як саме сприймає той самий зелений колір. Останні досягнення 

когнітивних, нано- і біотехнології дозволяють вносити зміни на рівні тонких 

структур мозку, а це може, наприклад, кардинально змінити світосприйняття. 

На цій когнітивній напруженості (зв'язаності) об'єкта і суб'єкта, цій 

неможливості одночасно утримувати фокус спостереження всередині й поза 

системою, саме й наголошує принцип діалогічності, який можна вважати одним 

з основних методологічних принципів постнекласичної науки.  

Звичайно, це застосовно для стадії складності, становлення можливостей 

пізнання складного об'єкта в процесу еволюції наукового пізнання. У контексті 

конструктивного історичного процесу у фокусі знаходиться передусім 

об'єктний полюс. Адже, саме на об’єктному полюсі фіксується динаміка його 

становлення: зміна образів (гештальтів) досліджуваних об'єктів. А вони 

розташовуються за рівнем складності: від простих об'єктів класичної механіки 

до складноорганізованих людиновимірних саморегульованих систем, що 

саморозвиваються. «Саме розгляд самої логіки цього діалектичного, по суті, 

процесу дає підстави для висновку про зростання міждисциплінарної 

конвергенції природничо-наукового і соціогуманітарного знання; конвергенції, 

зануреній в онтологію складності світу, що виникає» [235, с. 10].  

І в цьому сенсі особливу роль відіграє особистість. Особистість, яка є 

спостерігачем, особистість, яка виступає в ролі експерта або реконструктора, 

тобто особистість у найширшому епістемологічному й комунікативному 

аспекті. У синергетичній парадигмі вже сфокусовані інтенції уваги до 
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особистості і її якостей. Причому йдеться вже не просто про особистість, а як 

вводять поняття В. Аршинов і В. Буданов, – про «особистості». Мені здається 

доречною для прояснення всього контексту цього поняття аналогія з «тілом» і 

«тілесністю». Під тілесністю розуміється не лише й не стільки тіло, а наявність 

тіла, як і інших людських атрибутів, «його базисність і фундаментальність, 

необхідність і неминучість, загальне детермінуюче самовираження через те, що 

в людини не є тілом, але неможливе без нього» [368]. Подібну тілесність у 

такому складному, комплексному філософському контексті ми розглянемо далі, 

а поки що використовуємо цей контекст для прояснення «особистості», яка ще 

тісніше пов'язана з мисленням. Причому спершу розглянемо особистість в 

одному з контекстів – у синергетичному.  

Слід наголосити, що «особистість» у синергетичному контексті – 

невід'ємна його характеристика, більше того така, що породжує і визначає. «І 

тут виникає одне з тих нових синергетичних розрізнень, а саме – розрізнення 

між особистісним знанням і знанням індивіда як такого або тим, що називають 

ще, наслідуючи декартову парадигму філософствування, – знанням 

суб'єктивним. Для нас це розрізнення полягає в типі комунікативної 

компетентності індивіда, його, якщо завгодно, комунікативній вченості, у 

специфіці типу культури комунікативної самоорганізації» [16]. Суб'єкт 

Декарта, який самовизначається за допомогою його знаменитої формули: «Я 

мислю, отже, я існую», у цьому розумовому акті самовизначення сумнівається 

й рефлексує. У результаті він у процесі автокомунікації отримує доступ до 

самого себе за допомогою критичного інтелектуального автодіалогу. Однак цей 

тип автокомунікації не єдиний, до того ж не найнадійніший особистісно-

формувальний тип автокомунікації (тому що в основі вже закладений сумнів).  

У постнекласикеці, у трансдисциплінарному дискурсі діалог набуває 

досить важливого значення. Саме в горнилі такого діалогу може «виплавитися» 

складне, трансдисциплінарне мислення, здатне здолати духовну кризу західної 

цивілізації. В умовах подібної кризи В. В. Минів зазначав, що сучасний 

фахівець як мислитель повинен «уміти мислити на рівні людини культури» 
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[234, с. 41]. І це означає вільно орієнтуватися в контексті всієї світової 

культури. Важливим є те, що реформа мислення, про яку писав Е. Морен вже 

на початку цього століття, необхідна. Причому така реформа, «яка сприятиме 

створенню контекстуального і комплексного мислення» [232, с. 52]. 

Однією з базових ознак подібного мислення можна вважати рефлексію 

над основними категоріями. «Результати рефлексії над категоріальними 

структурами наукового пізнання виявилися релевантними для осмислення 

феноменів і позанаукової сфери – у філософії й інших формах культурної 

діяльності. І, в першу чергу, тому, що постнекласика як свої кардинальні 

відмітні риси містить на законних підставах гуманітарні й у широкому сенсі 

гуманістичні складові. У ній знайшла вираження взаємозалежність 

людиновимірності, що передбачає врахування у своєму продукті виробничих, 

технологічних параметрів і людиновимірності, яка, у свою чергу, співвіднесена 

зі шкалою загальнозначущих цінностей і зі зводом універсалій цієї культури» 

[262, с. 7]. Тому так важливо звернення до феномену методологічної свідомості, 

яка є способом ціннісної регуляції дослідницького процесу. Як зазначає С. 

Кримський, дослідницький процес вбудовує свій шлях крізь потенційне. «Тут 

кожен крок обтяжений небезпекою спотворення мети, ілюзорності очікувань, 

зигзагів думки, невирішуваних ситуацій. Тому потрібна безперервна робота 

ціннісно-регулятивного механізму свідомості, щоб забезпечити адекватність 

вибору й надійність результату. Метод як спосіб вибору тут стикується зі 

свідомістю як формою ціннісно-регулятивної діяльності» [177, с. 123]. У цій 

цитаті йдеться не просто про свідомість, а про методологічну свідомість. 

Методологічна свідомість реалізує свою функцію за допомогою рефлексії як 

методу мислення, що дозволяє говорити про становлення постнекласичного 

стилю наукового мислення. Подібний стиль мислення заснований на рефлексії, 

а також містить ціннісні установки, що відповідає концепції постнекласичного 

типу наукової раціональності В. Стьопіна.  

Проте рефлексія не єдина відмітна ознака складного, постнекласичного 

мислення. Якщо ми говоримо про ідеал, про еталон, то він передбачає не 
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просто знання, а його єдність з практичною майстерністю, покликану 

гарантувати безпомилковість дій і суджень. Майстерність розуміється як 

безпомилкове мистецтво і знання (episteme). Тому майстер, якщо він, дійсно, 

майстер, не може помилятися: помиляються від браку знання, тобто від нестачі 

майстерності [257, с. 96]. І подібна майстерність на відміну від ремесла 

більшою мірою спирається на когнітивні властивості більш високого порядку, 

ніж прості процедурні, рецептурного характеру дії. Майстерність важлива і в 

роботі ученого, що методологи науки усвідомили значною мірою завдяки 

роботі М. Полані «Особистісне знання» [260]. Ця проблема актуалізується у 

зв'язку з підвищенням відповідальності вченого за інтуїцію (В. Бажанов) [23, с. 

168–179].  

Подібне розуміння практичного, а також інтуїтивного розуму вимагає 

більш глибокого аналізу. Погоджуся з думкою І. Добронравової, що тут може 

виявитися дуже корисним розуміння раціональності в прочитанні М. 

Мамардашвілі. На його думку, однією з головних ознак раціональності, 

передусім наукової раціональності, є рефлексивність, важливість якої 

неодноразово мною наголошувалася. Проте концепція М. Мамардашвілі 

важлива ще тим, що показує обмеження раціональності. Рефлексивність ним 

розуміється як знання своїх засад, але не лише це. На розвиток традицій 

європейських філософів-раціоналістів він стверджує, що «дійсні представники 

раціоналізму, ті, які розуміли, як складається мислення в його реальних 

діяннях, тобто в науці і взагалі в європейській свідомості в цілому, вони 

вводили від початку в розум деяке, так би мовити фактичне обмеження... що є, 

але не може бути отримане розумом» [209, с. 356]. Мамардашвілі вважає, що це 

саме те, що Кант називає практичним розумом: «Під практичним Кант мав на 

увазі, що де-факто є, а отримати розумом і зрозуміти розумом, розкласти, чому 

це є, неможливо. Скажімо, рух моєї руки цілком розумний. Вона рухається ніби 

думкою. Так-от типовий приклад практичного розуму… такі форми єдності 

душі і тіла, їх злиття, яке є і діє розумно, хоча розумний результат їх дії не 

може бути повторений або аналітично відтворений і на аналітичних підставах 
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зроблений розумом» [209, с. 357]. Не можна не погодитися з І. Добронравовою, 

що цей ракурс розгляду близький до розуміння практик (зокрема, когнітивних 

практик) як єдності духовного і тілесного. Практики, зокрема когнітивні 

практики, також відбивають історичні форми розвитку науки – розширення її 

антропологічного виміру, як визначає це С. Кримський. Це не означає, що 

природничі науки віддають свої позиції антропології, але парадигма людської 

діяльності стає дедалі більш евристичною, як потужне джерело творчо-

дослідницьких аналогій [177, с. 119]. 

Людиновимірність передбачає завжди деяку онтологію або онтології 

особистості, суб'єкта або суб'єктів, включених в практики. Причому зазвичай ми 

схильні оперувати деякими раціональними прозорими конструктами, і рефлексія 

– це щось вище для нас у ряді подібних конструктів. У той самий час у 

практиках значне місце посідають норми і цінності не лише усвідомлені, але й 

неусвідомлювані, виявлені через вірування і культурну традицію, зразки 

поведінки і несвідоме. У цьому сенсі дослідження практик також повертає нас до 

проблеми методологічної свідомості і стилю мислення. Психологи сьогодні 

прекрасно розуміють, що є трансперсональний досвід, надсвідомість, 

позасвідомість, підсвідомість, а логіка й усвідомлюваний нами дискурс – це 

лише робота з табло свідомості, на якій ми відбиваємо те, що відбувається, в міру 

своїх бажань і здібностей. Тому онтології людської природи, звичайно, мають 

бути добудовані, поки що в погано усвідомлюваних і погано контрольованих 

сьогодні вимірах. Саме ці виміри дозволяють прожити практику, а не тільки її 

промислити. І ці виміри «дивних явищ», як і в синергетиці, є розширенням 

когнітивістики. 

До постнекласичних практик, як вважає В. Буданов (і я з ним згодна), слід 

відносити нерозкладні на діяльнісні компоненти практики вибору, ухвалення 

рішень, творчості й узагалі будь-які когнітивні практики, що мають місце в 

реальному часі «тут і зараз», які не можна відкласти, як не можна 

дотанцьовувати або доспівати [56]. Я б зазначила, що в цьому вони схожі з 

гештальтом – мелодія, яка цілісно утворюється з набору нот, який не може бути 
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змінений без втрати мелодії. Наприклад, габітуальні реакції людини, які 

потрапляють в зону її рефлексії й вимагають корекції, або приготування 

особливого стану психіки, розуму, тілесності. Також це практики самозбирання 

автора в процесах творчості, навчання або виконання; синестезії каналів 

сприйняття в духовних практиках і сприйнятті мистецтва; усвідомлене 

здійснення будь-якої техніки на межі її відмови або екстремальні практики в 

спорті і житті (безодню у два стрибки не перестрибнеш) і т. д. «Будь-який раз у 

постнекласичній практиці ми маємо справу з усвідомлюваним і керованим нами 

феноменом межі, що породжує, навколо якої і відбувається синергізм 

діяльнісної постнекласичної тріади суб’єкт – засоби – об’єкт. Ці практики 

можуть бути не лише повсякденними, а й науковими, художніми, спортивними, 

політичними, або бізнес-практиками переговорного процесу, або грою на біржі, а 

в ще більшому масштабі часу – геополітичними стратегічними практиками 

влади, національних і світових еліт і т. ін» [56]. 

Однак залишається проблема зіставлення та/або розрізнення практик і 

діяльності, зокрема пізнавальної. Ось що пише із цього приводу І. Добронравова 

у своїй програмній статті «Постнекласичні практики і діяльність: 

рефлексивність і цінності» (зі збірки «Постнекласичні практики»): «Проблема 

зіставлення практик і діяльності неминуче виникає в роботі над нашим 

проектом і не лише тому, що багато хто з учасників взагалі схиляється до того, 

щоб говорити про постнекласичну практику як діяльність, спрямовану на зміну 

об'єктів постнекласичної науки: складних людиновимірних систем» [107, с. 20]. 

Ще одна важлива властивість постнекласичних практик – рефлексивність. 

В. Буданов розрізняє кілька типів рефлексії: крім кінцевої і такої, що сходиться, 

лефеврівської рефлексії, «ще варто говорити про третій, швидкий за кроками, 

нестійкий тип рефлексії, який може мати генеративну функцію породження 

нових сенсів, асоціацій і т.ін. Коли в творчому процесі шукається не остаточне 

єдине рішення, але починають виникати альтернативи у величезній кількості, а 

ми стимулюємо умови їх генерації» [56]. 
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Подібна рефлексивність характерна, на його думку, «режимам із 

загостренням» С. Курдюмова або фазі генерації в мозковому штурмі. 

Виявляється, когнітивна графіка та ідеї теоретичної фізики в її найскладніших 

розділах дуже нагадують граматики Н. Хомського. Дуже важлива для нашого 

предмета розгляду – когнітивістики і її методологічних засад – застосовність 

описаних трьох варіантів рефлексії до можливих стратегій творчості, та і будь-

якої діяльності також». Ми весь час говоримо про діяльність, але принципово 

важливо, що в постнекласичному підході діяльності властива деяка триєдина 

кругова причинність, оскільки в її процесі змінюються й 

взаємопідлаштовуються всі три компоненти. При цьому не важливо, що в 

тріаді суб'єкт – засіб – об'єкт об'єктом може також бути й інший суб'єкт, і сам 

суб'єкт в актах автокомунікації, рефлексії. Завжди ця певна динамічна потрійна 

єдність» [56]. Це ще й холістичні принципи, цілісність як єдність, зокрема, 

тілесності і свідомості людини. Причому не механістичне об'єднання в рутинних 

виявах діяльності, а злиття, синергія думки, дії, сприйняття результату. «Це як на 

ралі, коли водій злитий воєдино зі своєю машиною, з дорогою, його воля і тіло 

продовжуються в ландшафт і приймають його. Виникає деяка анімована 

органічна цілісність діяльністної тріади. Це може бути мистецтво, танець або 

музика, будь-яке виконання, будь-яка майстерність. Тоді в польотній грі майстра 

ви вже не розрізняєте партитуру, техніку, виконавця; усе це нероздільно злито 

воєдино» [56]. Це злиття на рівні гештальту, цілісного патерну, при цьому ще й 

втілене, виявлене в тілесності (що ріднить з моделлю габітуса). У цій сфері 

виникає багато запитань, зокрема, як відтворювати цю інтегральну цілісність, як 

їй навчити. При цьому виникає необхідність нових онтологій, поза межами 

нашої ментальної сфери. Це інтуїція, когерентність, коли відбувається злиття з 

когнітивним об'єктом – істотою або людиною в любові або когнітивних 

практиках (медитації, спрямованого впливу тощо). Так виникає атмосфера 

керованого довірчого контакту, коли професіонали (навіть з різних галузей 

науки) розуміють один одного з півслова. «Ці простори є вже певною мірою 

трансперсональними. І сьогодні є не лише психологічна феноменологія 
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трансперсонального, а й моделі сучасної фізики з приводу таких макроскопічних 

нелокальних кореляцій, засновані на ефекті Эйнштейна – Подольского – Розена, 

який ще тридцять років тому називався парадоксом. Сьогодні це цілком доведені 

феномени, на яких засновані нові технології ХХI століття: квантова 

криптографія, квантовий комп’ютинг і т. д. Вони можуть бути основою і 

народжуваної техніки майбутнього, і тієї картини психічної реальності людини, 

яка набагато багатіша за її сучасні образи» [56]. Як вважає В. Г. Буданов, з цим 

феноменом разом із квантово-синергетичним механізмом «фізики живого» (за 

термінологією С. Ситько) буде пов'язана нова загальнонаукова квантова 

революція найближчого десятиліття [57]. Її можна також назвати не лише (і не 

стільки) квантовою), скільки когнітивною, оскільки вона заснована на нових 

принципах знання і пізнання, принципах організації когнітивної системи 

людини.  

Важливим моментом у процесі вивчення когнітивних постнекласичних 

практик є те, що, крім темпоральних онтологій, онтологій, пов'язаних з 

діяльнісними горизонтами, які можуть здійснюватися в різних масштабах часу, 

пропонується враховувати ще один тип онтології – онтології стану. Такий 

синтез процесу і стану В. Буданов називає квантово-синергетичними 

онтологіями антропної сфери [54]. Це стани в процесах гри, розумової 

діяльності, які поступово залучаються до сфери технологій. Так, у бізнесі вже 

досить широко використовуються когнітивні технології, зокрема ухвалення 

групових рішень. І одним із важливих моментів є створення простору, стану 

довіри – саме в такому стані починається мозковий штурм, творчий процес. А 

потім навпаки – готують надкритичний стан аналізу й відбракування гіпотез. Ці 

питання сьогодні також слід враховувати при розвитку когнітивних технологій, 

антропологічних технологій у високому розумінні, і хоча прийнято говорити про 

явну інтелектуальну перевагу західної цивілізації, але вона абсолютно нехтувала 

цими технологіями до недавнього часу. Поява в арсеналі менеджерів і 

консультантів фасилітаційнних техніки і техніки медіації, які працюють з 
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емоційними, ціннісними аспектами, використовують принцип свідомого 

«невтручання» в ухвалення рішень, можна вважати позитивною тенденцією. 

У контексті дослідження практик як сфери методологічного розширення 

когнітивістики уявляється цікавою думка В. Буданова про те, що «постнекласика 

у своїх практиках повинна враховувати більший масштаб людської природи, 

який сьогодні тільки-но розкривається, а техногенний рух трансгуманізма – це 

лише часткове оновлення цієї природи, у першу чергу фізіологічної. Друга 

частина трансформації (і в цьому, напевно, полягатиме антропологічний перехід 

середини двадцять першого століття) буде пов'язана з усвідомленням 

трансперсональної природи людини. У цьому буде основа єдності підходу до 

психології і соціології, у стосунках до ближнього і далекому, в обгрунтування 

наявності «далекого порядку» в людській популяції і її історії, обгрунтуванні 

відповідальності за допущення власних негармонійних станів» [56].  

Повністю згодна з позицією В. Буданова і І. Добронравової, що однією з 

з'ясованих і відмітних рис постнекласичних практик, у першу чергу 

когнітивних, є рефлексивність. При цьому ми повинні чітко розуміти про яку 

саме рефлексивність йде мова. Мені б хотілося розглянути цю проблему більш 

докладно. І в цьому я значною мірою йду за І. Добронравовою, яка здійснила 

вже свій власний аналіз проблеми рефлексивності в постнекласичних 

практиках, відбитої в дослідженнях наших сучасних мислителів: В. Стьопіна, 

В. Лефевра, В. Аршинова, Г. Гутнера і Л. Бевзенко та ін. Наведу короткі 

висновки їхніх концепцій. Один з узагальнювальних доказів рефлексивності 

постнекласичних практик ґрунтується на визначенні В. Стьопіним специфічної 

риси постнекласичної науки : «особливого роду динамічно-нелінійна 

рефлексивність її суб'єкта, який усвідомлює себе зануреним у світ, що 

самоорганізується і частиною якого він сам є тією мірою, у якій він його 

конструює, пізнає і з яким він одночасно комунікує [306]. Уточнення це є 

досить суттєвим, оскільки традиційне філософське розуміння рефлексії як 

чіткої самосвідомості певною мірою суперечить буденності, тілесній 

укоріненості й автоматизмам практик, зокрема не постнекласичних. Недарма Г. 
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Гутнер, у своїй праці «Ризик і відповідальність суб'єкта комунікативної дії» 

пише про те, що в разі труднощів у діяльності та комунікації акт рефлексії 

«здійснюється суб'єктом на межі габітусу, який перетворюється на об'єкт. ... 

Рефлексія суб'єктивна і довільна, оскільки саме суб'єкт визначає, які саме 

аспекти габітуальної діяльності будуть усвідомлені і стануть змістом 

абстракції... Вихідний акт рефлексії, що представляє свідомості абстракцію 

комунікативного навику є лише початком шляху до раціонального 

обгрунтування комунікативної поведінки» [95, с. 178–179]. Подальша робота 

свідомості, що рефлексує, може зумовити завдяки комунікації утвердження 

нового габітусу, що дозволяє вирішити труднощі, які вивели суб'єкт на межу 

попереднього габітусу до рефлексії і відповідальних рішень. Отже, 

рефлексивність і раціональність розглядаються цим автором як вихід на межі 

габітуальності. 

Соціолог Л. Бевзенко, яка також активно використовує концепцію П. 

Бурдьє й переосмислює її можливості стосовно ситуації постнекласичності, 

формулює інший погляд на місце рефлексивності, включаючи цю властивість у 

постнекласичний габітус. Так, вона зазначає: «Гадаю, що рефлексивність і є та 

особлива внутрішньогабітуальна інстанція, яка відрізняє постнекласичний 

габітус і вже не є свідомість у класичному розумінні слова, а в певному 

розумінні метасвідомість, що становить точку зборки, параметр порядку самого 

габітуса. І тоді для носія такого габітуса стає можливим, розчиняючись у 

цілому, робити це усвідомлено, відпускаючи себе і при цьому зберігаючи точку 

відстороненого спостереження того, що відбувається. Саме це й створює ту 

шукану напружену єдність частини і цілого, яка і є для мене квінтесенцією 

постнекласичного габітуса. Отже, якщо наш габітус дає нам переживання світу 

як деякої напруженої єдності частини і цілого, де їх ієрархічність і суб'єктність 

не визначені однозначно, ми можемо говорити про постнекласичний габітус» 

[36, с. 26]. У практиках можливе не лише об'єднання частини і цілого, а має 

бути об'єднання духовного й тілесного. У термінах габітусів і породжуваних 

ними практик ці два ракурси також можуть бути представлені. Л. Бевзенко 
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розглядає той ракурс початкової взаємодії, неоднозначності суб'єкта, 

синергійності процесів самоорганізацій, який тільки і забезпечує можливість 

для людини не лише здійснювати звичні практики, а й бути розумною істотою, 

здатною до рефлексії. Тоді, за необхідності, на вильоті застосовності габітуса 

людина здатна вийти на його межу, раціонально уявляючи альтернативи 

вибору, і бути суб'єктом комунікативної дії, який приймає ризиковані й 

відповідальні рішення, про що пише філософ Г. Гутнер [95, с. 80]. 

Слід зазначити, що в соціальній сфері, до якої власне і звертаються 

когнітивні практики, діють загальні закони для соціальних систем різного рівня. 

У контексті ціннісно-регулятивних механізмів сучасного етапу розвитку 

суспільства можна вважати, що його основна мета – це гармонізація стану : 

створення гармонійного континууму ухвалення рішень, креативності, 

відсутності агресії й опору. Тільки в такому стані можливі ефективний розвиток, 

вирішення складних ситуацій, творчість як створення нового. Способи 

досягнення цього стану в кожної традиції свої, їх дослідження може бути 

предметом не лише окремого розділу, а й серії серйозних монографій. Щоправда, 

майже всі вони є не новими, а «добре забутими старими». Наприклад, у будь-

якій релігійній традиції перед початком кожної справи, перед ухваленням 

рішення обов'язково молилися, як можна було б виразити сучасною мовою, 

гармонізуючи свій психо-емоційний стан. «Фактично це технологія ухвалення 

рішення за допомогою гармонізації власного стану через причащання до 

Єдиного, у цьому мені бачиться майбутнє постнекласичних практик, у яких 

сакральне й раціональне не протидіятиме, але доповнюватиме одне одного» [56]. 

Отже, початкова рефлексивність, «усвідомленість», про яку, до речі, говорять 

багато нетрадиційних ментальних і духовних практик, служить основою 

формування фактично нового ефективного габітуса, який, відповідно, породжує 

ефективні практики.  

Зазначу ще одну відмінність постнекласичного габітуса, яка цікава в 

цьому дослідженні методів і стилів мислення, визначену І. Добронравовою як 

інновативність, гнучкість, креативність. Формування такого габітуса можливе 
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за допомогою гнучкого, динамічного мислення. Річ у тому, що процесне, 

динамічне мислення дозволяє не лише описувати й аналізувати, а й 

конструювати необхідну реальність (як для соціальної системи, наприклад, 

організації, так і для конкретної особи). У цьому моменті і виявляється 

незвичність постнекласичних практик – шляхом зміни спостерігача змінювати 

сам об'єкт. Основа сучасних теорій лідерства – це формування такого 

«творчого», креативного габітуса, який дозволяє не лише керувати собою й 

адекватно оцінювати реальність, а й активно формувати її. Габітуальний підхід 

повертає до проблеми тілесності пізнання, до проблеми «свідомість – тіло», яка 

буде більш докладно розглянута далі. Поки що зазначу, що це цілком у дусі 

сучасного холістичного розуміння когнітивного як пізнання, що не належить 

винятково до сфери раціонального, «розумового». 

Важливі для нашого дослідження концепції енактивізма, втіленої 

тілесності, польової (протяжної) теорії свідомості тощо змушують знову 

повернутися до, здавалося б, очевидного питання: як, а точніше чим, ми 

пізнаємо? І когнітивістика в цьому плані тісно пов'язана з іншими формами 

знання. Певна відкритість науки, якою характеризується її сучасний етап 

розвитку, має свій тіньовий бік. «Процес розширення поля світоглядних 

аплікацій сучасної науки, який перетворює її на один з важливих чинників 

діалогу культур, водночас створює небезпеку появи різних маргінальних 

антинаукових концепцій під виглядом нового розвитку науки. До них можна 

віднести спроби прямолінійного перенесення різних містичних ідей 

давньосхідних культур у сучасну науку. Наприклад, давньосхідні практики 

зміни свідомості трактуються як свідчення існування паралельних світів, 

можливості прямого спілкування з позаземними цивілізаціями і т. ін.» [301, с. 

419]. Поділяючи побоювання В. Стьопіна про розмивання межі наукового, про 

спроби безпосередньо перенести міфологічні концепції в поле сучасної науки, 

тим не менш зазначу явні тенденції в бік холістичного підходу, який 

притаманний саме стародавнім східним вченням. 
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Сучасні когнітивні дослідження підтверджують цей напрям: не лише у 

сфері психології (наприклад, психосоматика, когнітивна психологія), а й у 

сфері нейробіології засвідчується низка ще недостатньо вивчених явищ (які 

можна віднести до «дивних», або «несподіваних», як це було у фізиці й 

синергетиці). Це й експерименти з релігійною свідомістю – так звана 

нейротеологія [406, с. 81–104], й експерименти з психокінезом Р. Джана [310]. 

Усвідомлення – важлива характеристика нового стилю мислення, у тому 

числі й наукового. І не можна не погодитися, що в науковій творчості, так само, 

як і в мистецтві, необхідне подібне холістичне мислення, що відчуває. Подібне 

холістичне світобачення, яке передбачає емпатичну узгодженість, 

безпосередньо залежить від розвиненості естетичних почуттів гармонії й ритму. 

«Ритмічні співвідношення виявляють себе в природних явищах, у 

соціокультурних процесах, у спільній діяльності людей, у мистецтві. Творча 

активність підпорядкована законам ритму – піднесення чергуються зі спадами, 

чітка робота свідомості – з переживанням мук творчості, інакше кажучи, 

активністю неусвідомлюваних глибинних процесів» [80].  

Окремим перспективним напрямом філософії науки може стати 

дослідження естетичних чинників, що впливають на наукову творчість, 

формують її. Естетика й ритми нерозривно пов'язані між собою, принципи 

гармонії, як уже показала сучасна наука, є загальними, виявляючись на різних 

рівнях організації матерії. Людина здатна відчути цю загальну гармонію, 

практичні дослідження показують, що мозок позитивно реагує на симетрію 

зорових образів, на гармоніки музичного ряду, на оптимальний за 

функціональністю рух тощо. 

Важливість координації космічних, планетарних ритмів і ритмів 

когнітивних процесів людини також показує В. Буданов, його 

квантовосинергетична антропологія також заснована на холістичних 

принципах. Вона описує внутрішню, антропологічну, і зовнішню, онтологічну, 

складність, яка задає еволюційний вектор розвитку людини [55, с. 476]. Подібна 
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складна цілісність або цілісна складність характерна для сучасних тенденцій 

розгортання наукового знання.  

У поняттях «складне мислення» (complex thinking) і/або «мислення в 

складності» (thinking in complexity) відбита одна з основних проблем 

актуального періоду розвитку синергетики – проблема складності. У даному 

разі вона стосуються системи, яка охоплює й складність «носія» мислення, і 

складність світу, і складність взаємодії між ними. Очевидно, що між цими 

елементами системи має бути певна співвимірність (можливо, навіть 

конгруентність). Адже один з основних постулатів синергетики – опис 

складних феноменів різного характеру з погляду універсальних патернів. 

Наприклад, методологія фазових переходів може пояснити процес переходу від 

лінійного мислення до нелінійного. Ми живемо в очевидно нелінійному світі, 

коли зростає роль незначних флуктуацій. Нелінійність з її інваріантністю, 

самоподібністю, циклічністю і вкладеністю структур властива й мисленню, за 

допомогою якого виникло розуміння динаміки складних систем. А це 

розуміння, у свою чергу, породило нові підходи в теорії дослідження й 

управління майбутнім. Наприклад, можна сказати, що істотно послабила свої 

позиції теорія стійкого розвитку (sustainable development). У роботах Є. 

Князевої вживається термін, який мені здається досить влучним, хоча й складно 

перекладається українською мовою, – sustainable future (мабуть, правильніше 

буде не «стійке», а «кероване», «підтримуване» майбутнє)» [145].  

Сучасна наука поки що не дає остаточної відповіді з приводу так званої 

«стріли часу». Проблема темпоральності – характеру часу, його 

безповоротності є одним з найскладніших рубежів науки. Прибічники 

біоцентризму, наприклад, вважають, що час винятково суб'єктивний, минулого 

як такого немає, а майбутнє ми створюємо самі. У своїй статті «Багаторівнева 

темпоральна будова реальності» А. Алюшин і О. Князєва показують, що все ж 

реальність існує об'єктивно, поза спостерігачем, безвідносно до точки 

спостереження, будучи всеохопною цілісністю. При цьому сприйняття часу, 

його індивідуальна когнітивна оцінка суто об'єктивні. Індивідуальна часова 
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шкала будь-якого спостерігача буде визначуваною його тілесним устроєм, 

швидкістю його дій і реакцій, набором і властивостями органів чуття. «Певна 

часова шкала спостереження відповідає певному часовому рівню об'єктивної 

реальності, краще сказати, часовому контуру реальності, оскільки контур 

передбачає не один-єдиний відірваний від інших рівень, а складний набір як 

суміжних, так і рознесених рівнів, специфічний для конкретної живої істоти і 

не схожий на інші набори. Такий і тільки такий контур реальності, або 

реальність саме в такому її контурі, виокремленому з безлічі можливих 

контурів, з'являється перед спостерігачем у відповідь на зухвалий, 

проявляючий запит акт його спостереження» [4]. У такий спосіб виявляється 

принцип інтервальності.  

Один із способів проектування, конструювання майбутнього – міф, 

історія – досить часто відбитий у художньому творі. У наступній главі, 

присвяченій практичним експлікаціям і перспективам когнітивістики, я 

зупинюся докладніше на цьому феномені. Поки що зазначу, що в сучасних 

когнітивних практиках, які використовуються у сфері управління й різних 

напрямах практичної психології, цей спосіб (story telling) стає дедалі більш 

популярним. Імовірно, цей принцип лежить в основі ефективності 

застосування, наприклад, Ериксонівського гіпнозу, символдрами, а також 

сказкотерапії, яка також використовує роботу з сенсами й архетипами, у тому 

числі виявленими в народній творчості. Чи можна цей патерн простежити у 

сфері наукового мислення – питання, що повною мірою не пропрацюване. 

Якщо прийняти основний постулат Л. Бевзенко про те, що саме міф лежить в 

основі побудови картини світу [39], тоді, звичайно, можна спробувати 

екстраполювати цей постулат і на побудову наукової картини світу. Дійсно, в 

історії науки деякі картини світу можна було б трактувати як схожі з міфом 

(наприклад, світ як складний механізм, божественна пневма [235]).  

У фокусі когнітивістики знаходиться як сам процес побудови міфу, так і 

його основні конструкти. І якщо сам процес, наприклад, з допомогою раніше 

описаного мною синергетичного підходу в когнітивістиці, може бути 
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достатньою мірою прояснений, то питання, чому в процесі самоорганізації 

когнітивної діяльності виникають саме ті чи інші міфи – потребує більш 

докладного дослідження. У центрі актуальних досліджень знаходиться факт 

відповідності когнітивної системи навколишній дійсності. Є це тією чи іншою 

формою відображення, репрезентація чи «чисте» конструювання – поки що це 

питання залишається без відповіді, оскільки не входить в основний фрейм 

цього розділу. Прикладів фіксації можна знайти досить багато у сфері 

літератури, яка є одним із способів фіксації й передачі знань. Спроби пошуку 

відповідності, адекватності форм літературного твору описуваним подіям 

робилися неодноразово – як у філософській, так і в художній літературі.  

Цікавим досвідом складного відображення в літературному творі 

складної дійсності можна вважати «Тисячу плато» Ж. Дельоза і Ф. Гваттарі. 

Схожий когнітивістиці і предмет цього твору-подорожі найрізноманітнишими 

дисциплінами – «від літературознавства до природознавства, причому акцент 

робиться на трансверсальних стосунках між такими різнорідними сферами 

культури і знання. І подібні стосунки є справжнім вираженням філософії. Тобто 

в книзі триває проект створення нової онтології відмінності, що укладається в 

раніше згадувану стратегію визначення точок резонансу між дисциплінами, 

конвергують, і сферами культури, адже вся вона пронизана відсиланнями до 

праць лінгвістів, антропологів, психоаналітиків, етологів, геологів, фізиків, 

музикантів, художників» [287, с. 47]. Цікаво ще й те, що сам процес написання, 

створення цієї книги був цілком у дусі постнекласики, у дусі парадигми 

складності. Можливо, саме так, синергійно і складно, знаходячись «у потоці» – 

створюючи як два струмки, а не людину, щось «третє», слід розвивати 

традицію Ніцше і позбавлятися від старих «кодів», змішати всі коди навіть на 

рівні листа і мови. Таким чином можна подати новий тип книги-експерименту, 

який буде новим засобом філософського вираження [287, с. 47]. Важливо, що 

подібний стиль філософського вираження є не просто процесуальним, а й 

діалогічним. Важливість діалогу, сприйнятливості до Іншого зазначала Т. 

Суходуб на круглому столі «Полілог у колі проблем суб’єкт-об’єктної єдності. 
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Постнекласична методологія: становлення, розвиток, принципи, перспективи». 

І ці розробки проблеми діалогічності існують вже досить давно у вітчизняній 

філософській традиції. Так, наприклад, М. Бахтін стверджує діалогічний тип 

мислення, знімаючи метафізично сталий у філософії монологічний тип. «Проте 

діалоговість як умову формування універсальності культури мови й культури 

сприйнятливості до Іншого, цікавила не лише М. Бахтіна, але дещо раніше В. 

Соловйова, Е. Трубецького, А. Закржевського. У цій новій орієнтації 

філософського знання на першому місці має бути практичний досвід життя 

людини, «духовний сенс загальних досягнень» [140, с. 107].  

Чому це так важливо? Це пов'язано з необхідністю комунікації, зокрема і 

за допомогою спільної практичної діяльності в нашому складному, 

роз'єднаному світі. Соціально-комунікативні зв'язки, особливо з урахуванням 

віртуального простору соціальних мереж, що додався, стають дедалі більш 

складними, все більш динамічними. «Ускладнення світу зумовлює й 

ускладнену, якщо можна так сказати, методологічну картину, де над 

первинними мазками класичної методології нашаровуються інші, що йдуть від 

сучасних пізнавальних позицій, тобто є тільки один «інструментарій» – спосіб 

мислення інтелектуала. А ось народжується цей спосіб через співвідношення з 

іншими, тобто стиль Іншого, через категоріальну мову Іншого, через 

методологічну позицію Іншого» [140, с. 105]. При цьому принцип діалогічності 

є не лише і не стільки в особистісних комунікаціях. Він становить базу 

характеристику сучасного етапу наукового пізнання, з властивою йому 

постнекласичного типу раціональністю. Цей тип наукової раціональності 

продукує нову ідею синкретичного пізнання. «Ідею, в якій множинність і 

відмінність відчужених одна від одної форм духовного досвіду не знімаються в 

єдності (наприклад, філософської самосвідомості), а зберігаються в динаміці 

(комунікативних) взаємодій, включаючи взаємодію між соціогуманітарними і 

природничо-науковими знаннями» [141, с. 450].  

Можливо, когнітивістика не об'єднає в одну картину світу, в одну 

систему соціогуманітарне й природничо-наукове знання (хоча така тенденція і 
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гіпотетична можливість мають місце), але вона може допомогти «пробудувати» 

цей діалог, шляхи і стратегії системного об'єднання та взаємодії. Уже 

зазначалося, що цей пошук спільної мови, без якої неможлива об'єднувальна 

комунікація, – характерна риса трансдисциплінарних стратегій дослідження.  

Крім того, діалогічність, подвійність властиві, на думку М. Еліаде, 

людському мисленню і виявляються в таких характеристиках, як полярність, 

антагонізм і додатковість [141, с. 453]. До речі, схожі характеристики С. 

Кримський визнчає як методологічні принципи, які входять до складу кожного 

методу як суб'єктивне вираження в нормативно-імперативному плані 

об'єктивних закономірностей пізнання тих чи інших галузей знання. Такий 

характер мають, наприклад, принципи невизначеності, додатковості, 

несуперечності та ін. [177, с. 112].  

Безперечно, складні системи мають бути адаптовані до нестабільного 

складного світу, що змінюється, який обіцяє ще смутніше непрозоре майбутнє 

(fuzzy future). Проте однієї адаптивності недостатньо, необхідно розвивати 

технології активного управління складними процесами. Причому це можуть 

бути не лише процеси управління ризиками або контрольованої 

емерджентності. Дедалі більш актуальними стають процеси управління 

майбутнім як складним цілим, а саме: конструювання бажаного, найбільш 

сприятливого і водночас досяжного й «стійкого» майбутнього (sustainable 

future). У цьому сенсі системне складне мислення як розуміння 

закономірностей поведінки, еволюції і коеволюції складних систем може бути 

використане для управління складністю в аспекті інтерактивного моделювання. 

Про практичні аспекти застосування принципів, методології і, власне, 

найскладнішого мислення йтиметься в наступному розділі, який описує 

перспективи когнітивістики: її потенціал, а також можливі ризики. Проте 

головним завданням мислення і мислителів, яке свого часу поставив М. 

Хайдеггер, є осмислення суті сущого і вирішення про сутність істини. 

«Метафізика лежить в основі епохи, певним тлумаченням сущого і певним 

розумінням істини закладаючи основу її сутнісного образу. Цією основою 
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владно пронизані всі явища, що відрізняють епоху. І, навпаки, у цих явищах для 

досить уважного осмислення має розкриватися їхня метафізична основа. 

Осмислення є мужність ставити під сумнів передусім істину власних передумов 

і простір власних цілей» [336]. 

Зв'язок стилю мислення і парадигми розглянуто в незвичайному ракурсі 

відомим футурологом Д. Баркером у його праці «Випереджувальне мислення: 

Як побачити новий тренд раніше за інших». Важливість такого типу мислення 

очевидна у бізнес-середовищі і термін «парадигма», виявляється, може значною 

мірою пояснити нашу поведінку. Наприклад, ті дивні факти, які суперечать, 

здавалося б, здоровому глузду. Дж. Баркер описує ефект парадигми, який 

властивий нашому мисленню (не лише науковому). Цей ефект виявляється, 

коли ми фактично бачимо світ крізь психологічні фільтри, якими і є власні 

парадигми. Будь-які дані, які не укладаються в парадигму цілком або частково, 

не проходять ці фільтри. А погоджені відомості не лише проходять крізь ці 

фільтри, а й концентруються в процесі фільтрації, ще більше зміцнюючи 

парадигму. Це стосується всіх органів сприйняття, не лише зорового: можна не 

чути, не відчувати, не відчувати смак того, що не вкладається в когнітивну 

конструкцію, яка встановилася. Це стосується не лише звичайних людей, а й 

науковців, причому таких видатних, як, наприклад, Томас Едісон, який не 

здатний був оцінити потенціал свого відкриття, тому що не уявляв нової 

парадигми звукозапису. Головне для ефективного сприйняття майбутнього – 

знати обмеження своїх парадигм. Цей ефект парадигми наявний не лише в 

бізнесі й освіті, а й у лінгвістиці, антропології, когнітивній психології [32, с. 

78].  

Ці когнітивні фільтри досить успішно досліджуються в когнітивній науці 

не лише за предметом, а й за характером дії. Прикладів цьому ефекту Дж. 

Баркер наводить досить багато. Це і «бачення» червоних етикеток пивних 

баночок на глибині, що суперечить законам фізики, але доводить закони 

когнітивістики – добудовування картини за окремими елементами. І 

експерименти в Hanover Institute з лінзами, що перевертають зображення, до 
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яких учасники експерименту звикали досить швидко і бачили світ «як завжди». 

І один із найпекучих в нашій історії прикладів – аварія на Чорнобильській АЕС. 

Шокуючі факти «Чорнобильського зошита», написані в 1989 р. Г. Медведєвим, 

свідчать, що інженери ЧАЕС «знали напевно», що реактор все ще цілий. 

Розумні, підготовлені інженери побачили прямо перед собою шар 

смертоносного радіоактивного графіту, інші докази вибуху реактора, але 

вирішили, що немає нічого, що вказувало б на вибух. Їхня свідомість не 

сприймала страшний сенс побаченого, вони були впевнені, уявляючи 

конструкцію реактора, що він не може вибухнути. Цим пояснюється інтерв'ю 

начальника зміни блоку, у тому числі й пресі, що активна зона реактора не 

постраждала. «Ці люди загинули від величезної дози радіації. Насправді ж їх 

убила нездатність бачити те, що не вкладалося в їхню парадигму» [32, с. 104]. 

Подібні захисні механізми «я-концепції», коли дані зовнішньої і внутрішньої 

картини світу не збігаються досить добре вивчені в психології і психотерапії, 

тому що саме вони переважно викликають деструктивні, фрустраційні 

особистісні зрушення. Еволюційно парадигми, когнітивні фільтри відіграють 

важливу роль: вони забезпечують швидку й ефективну адаптацію у вибраній 

когнітивній ніші. Як риби у воді, як птахи в повітрі, так і людина у своїх 

екзистенціальних сферах (як біологічної, так і соціальної) має функціонувати 

максимально ефективно. Однак у переломні моменти цей процес когнітивної 

адаптації може порушуватися. І в такому разі все залежить від гнучкості, 

уміння «вийти поза межі», подивитися з метапозиції і швидко змінити 

когнітивний фільтр. Як реалізуються ці принципи, у яких випадках 

відбуваються типові когнітивні перебої, буде показано в наступній главі. Поки 

що ще раз зазначу, що все вирішують вихід в інший вимір, рефлексія і навіть 

метарефлексія, без якої неможлива ефективна зміна когнітивного адаптивного 

конструкта. Від цієї зміни залежить результат ухвалення рішень, спосіб, яким 

ми реалізуємо свою пізнавальну діяльність.  

Отже, спосіб, яким реалізується ефективна пізнавальна діяльність, 

пов'язаний з тим, як приймаються ефективні рішення. Як пише Дж. Баркер, є 
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багато виразів, що характеризують такий тип ухвалення рішень: «нутром», «за 

натхненням», «серцем», «гештальт». Як і йому, мені також найбільше 

подобається слово «інтуїтивний». «Інтуїтивне судження – це здатність 

приймати якісні рішення на основі неповних даних» [32, с. 64]. У сучасних 

умовах не лише часткової, а й тотальної невизначеності це уміння стає основою 

ефективного мислення. У наступній главі, яка описує перспективи 

когнітивістики, я планую розглянути докладніше цей феномен інтуїтивного 

ухвалення рішень – як основу не просто ефективності, а й творчості. І це тісно 

пов'язано з інтуїцією, інтуїтивним мисленням. З історії науки нам відомі 

приклади геніальних інтуїтивних припущень, які послужили основою 

фундаментальних наукових теорій. Недаремно науковий пошук, наукову 

творчість часто порівнюють з мистецтвом. Крім того, у наступній главі більш 

докладно будуть розглянуті принципи когнітивної ефективності – як у 

контексті проблеми ефективного ухвалення рішень, так і креативності в різних 

сферах людської діяльності. 

На завершення хочу навести зауваження С. Кримського про важливість 

звернення до феномену методологічної свідомості. На його думку, це звернення 

дозволяє ефективно вирішувати багато філософських проблем сучасної науки. 

«З його допомогою розкривається, наприклад, роль методологічних форм у 

забезпеченні єдності науки, оскільки методологічна свідомість дозволяє 

інтегрувати все роз'єднане господарство науково-евристичної діяльності. 

Пояснюється на основі методологічної свідомості й парадокс «перед знання» 

тієї інформації про можливий зміст пізнавального процесу в нових, 

недосліджених сферах, яка потрібна для евристичного застосування методу» 

[177, с. 124]. Для когнітивістики з її дійсно роз'єднаним науково-дослідним 

«господарством» такий об’єднувальний чинник досить важливий. Звичайно, 

характерні риси методологічної свідомості і пов'язаного з нею методу ще в 

процесі прописування. Можливо, опис стилів мислення, їх основних 

характеристик, а також впливу на побудову картини світу сприятиме 
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проясненню не лише феномену методологічної свідомості, а й власне 

методологічного статусу самої когнітивістики. 

В підрозділі були розглянуті методологічні засади актуального стилю 

наукового мислення та принципи розширення методологічної свідомості, що 

може сприяти як власному розвитку когнітивістики, так і розвитку інших 

напрямків сучасних наукових досліджень. Було показано, що методологічним 

досягненням когнітивістики є нова мережа стосунків, новий фокус розгляду 

вже наявних теоретичних і емпіричних схем. Більше того, вона має риси 

загальнонаукової дослідницької програми, що формується. У плані розгляду 

істинності отримуваного знання, в його відповідності реальності, що 

осягається, відкриті напрями по становленню стилю наукового мислення, який 

би максимально відповідав цьому завданню. Стиль наукового мислення 

детермінує структуру наукового знання, його конкретно-історичну форму, 

функціонуючи в науці як динамічна система методологічних принципів і 

нормативів (Л. Мікешина). Показано, що стиль мислення виступає як «гнучка», 

динамічна конструкція, яка може формуватися у процесі становлення нової 

наукової картини світу. Але він не може формуватися без методологічної 

рефлексії (І. Добронравова). Розглянуті вже існуючі концепцій мислення: 

діалогічне мислення (М. Бахтін) імовірнісне і спонтанне мислення (В. Минів), 

серіальне мислення (П. Бульоз), номадичне (Ж. Дельоз, Ф. Гваттарі), 

символічне мислення (К. Юнг, Д. Редьяр, П. Флоренський), складносистемне 

мислення (К. Майнцер), комплексне, складне, фракційне мислення (Е. Морен), 

нелінійне мислення (І. Добронравова, С. Курдюмов, О. Князєва), інтервальне 

мислення (Ф.  Лазарєв), багатовимірне мислення (В. Алтухов, Л. Богатая). Цей 

неповний перелік концепцій доводить необхідність комплексного осмислення 

мислення, зокрема, наукового мислення. В дисертаційній роботі обгрунтовано 

принцип рефлексивності як основу складносистемного мислення, спроможного 

вести трансдисциплінарний діалог, утримувати необхідний фокус розгляду 

складності, багатовимірності і нелінійної динаміки навколишньої реальності. 

Показана роль методологічної свідомості в інтеграції «роз'єднаного 
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господарства науково-еврістичної діяльності» (С. Кримський). Аналіз стилів 

мислення, їх основних характеристик, а також їх впливу на побудову картини 

світу, сприятиме проясненню не лише феномену методологічної свідомості, а і 

власне методологічного статусу самої когнітивістики. 

 

 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

У другому розділі «Становлення методологічної єдності когнітивістики» 

розглянуто специфіку методологічних проблем когнітивістики. Вона пов'язана 

як із складним предметом дослідження, так і з праксеологічною і 

аксиологічною складовими когнітивістики. У розділі, який містить шість 

підрозділів, вирішуються проблеми методологічного плану. Розглянуті різні 

методологічні моделі та підходи власне когнітивістики, які працюють у 

когнітивних дослідженнях, а також методологічний статус самої 

когнітивістики. 

Підрозділ 2.1 «Проблема полідисциплінарності, міждисциплінарності та 

трансдисциплінарності когнітивних досліджень» присвячений порівнянню  

застосуванні концепцій полідисциплінарності, міждисциплінарності та 

трансдисциплінарності до сучасних когнітивних досліджень. Показано, що 

трансдисциплінарність, яка характеризує дослідження, які перетинають межі 

багатьох дисциплін, виходять за їх межі, притаманна сучасним когнітивним 

дослідженням. Важливо, що в когністивістиці створюється принципово нове 

холістичне бачення предмета дослідження, чого не буває, наприклад, у 

полідисциплінарних дослідженнях, у яких зберігається первинне розуміння 

предмета дослідження різними дисциплінами. Тому когнітивістика є 

трансдисциплінарна за стратегіями дослідження, хоча її предметне поле може 

бути полідисциплінарне. У підрозділі обґрунтовано, що здійснення складних 
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трансдисциплінарних проектів, які зав'язані на унікальні багатофакторні 

проблеми, що не мають передумов для готового вирішення, висуває особливі 

вимоги до особистості дослідника, до його моралі й відповідальності, до його 

цінностей і світогляду. У цьому проявляється ще один аспект 

людиновимірності постнекласичної науки. Крім того, у підрозділі показано, що 

в когнітивістиці відбувається міждисциплінарний синтез не тільки 

теоретичного знання з різних дисциплін, а й «синтез технологій, знання і 

умінь» (О.М. Князєва). Таким чином, можна відзначити не тільки 

міждисциплінарність когнітивної науки як ядра когнітивістики, а й 

міждисцициплінарний синтез когнітивних технологій і практик. 

У підрозділі 2.2 «Загальнонаукові методологічні підходи в сучасних 

когнітивних дослідженнях» здійснюється спроба віднайти успішно працюючі в 

сфері сучасних когнітивних досліджень методологічні підходи. Показано, що 

методологічні проблеми когнітивістики багато в чому схожі з методологічними 

проблемами інших галузей гуманітарного знання, хоча когнітивістику не можна 

назвати такою, що належить тільки до гуманітарної сфери. Проте гуманітарні 

науки складають істотну і значиму частину цього складного 

міждисциплінарного наукового комплексу, у чому простежуються певні 

аналогії з гуманітарнонауковою парадигмою (М. Марчук, О. Рупташ). У сфері 

когнітивних досліджень, як і в будь-якій сфері наукового знання, потрібне 

врахування загальних законів взаємодії і розвитку з метою виявлення 

специфіки їх окремих проявів. Для подібного завдання вирішальне значення 

має системно-структурний підхід. У західній традиції можна послатися на 

засновників цього підходу – Р. Акоффа, Л. фон Берталанфі, М. Вебера, Н. 

Вінера, Д. Гараєдагі і багатьох інших. У вітчизняній школі системний підхід 

розпочався з тектології О.О. Богданова, у психології одним з перших системний 

підхід активно просував Б.Ф. Ломов. Подальший розвиток системний підхід 

отримав у руслі синергетичного підходу (В. Аршинов, Л. Бевзенко, В. Буданов, 

І.  Добронравова, І. Єршова-Бабенко, О. Князєва, Н. Кочубей, С. Курдюмов, І. 

Пригожин, Г. Хакен та ін.). Показано, що плідними у сфері когнітивних 
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досліджень є екологічний підхід (Дж. Гібсон) та інформаційний підхід (О. 

Баксанський, О. Князєва). Окрім загальнонаукових методів у когнітивістиці 

можна зазначити необхідність розробки спеціальних методів. Наприклад, 

можна рахувати потенційно евристичними інтроспективу і метафоричний 

аналіз. Окреслено тенденції росту ефективного застосування холістичного, 

цілісного підходу. У підрозділі висвітлено необхідність розгляду 

методологічних особливостей підходів, які застосовуються у сфері 

когнітивістики, зокрема, у процесі проведення когнітивних досліджень.    

У підрозділі 2.3 «Методологічні здобутки когнітивістики» 

обґрунтовується думка про те, що складність предметного поля когнітивістики, 

складність її стратегій дослідження, її міждисциплінарність і 

трансдисциплінарність неминуче відбиваються в її методологічному просторі. 

Складні взаємозв'язки методологічних підходів та їх наявні внутрішні 

трансформації й суперечності лише посилюються й доповнюються власними 

методологічними викликами когнітивістики. Досліджується питання, чи 

можлива єдина методологія когнітивістики, якої так потребують самі 

дослідники (К. Анохін, О. Кузнєцов). Це одне з найбільш актуальних питань 

для філософії і методології науки в цій галузі досліджень. Подібні спроби 

відшукати єдиний метод, мета-метод у науках про людину робилися досить 

часто. Деякі з них є недостатньо поширеними, так, наприклад, у лінгвістиці, яка 

сприяла розвитку когнітивістики, існує підхід О. Розенштока-Хюссі, який 

вважає, що той самий незнайдений, невикористаний метод – метод 

граматичний. Слід зазначити, що постнекласичний тип наукової раціональності 

не потребує як необхідної умови існування єдиної методології, - найімовірніше, 

навпаки. Отже, у когнітивістиці особливого значення набули методологічні 

функції теорії, її здатність перетворюватися на метод. Так, теорія когнітивної 

метафори може вважатися не просто теорією, а методом, або, як мінімум, 

моделлю, яка дозволяє, зокрема, здійснювати ефективну когнітивну й, 

відповідно, практичну діяльність. 
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У підрозділі 2.4 «Прояснення методологічного статусу когнітивістики» 

здійснюється пошук методологічних моделей, які прояснили б методологічний 

статус когнітивістики. З’ясовується питання про визначення та існування 

когнітивного підходу, когнітивної теми (поняття теми за Дж. Холтоном), 

когнітивної парадигми (парадигма за Т. Куном), когнітивної дослідницької 

програми (програма за І. Лакатосом), а також когнітивної традиції (традиція за 

Л. Лаудан). Ці поняття можна застосувати для вивчення внутрішніх тенденцій 

розвитку когнітивної науки, наприклад, у вигляді «конекціоністської» теми, яка 

змінила «комп’ютерну». Зокрема, у підрозділі прояснюється питання про 

правомірність уживання терміна «когнітивна парадигма». У роботі 

запропоновано  щодо когнітивістики застосовувати термін «науково-

дослідницька програма», як це було зроблено щодо синергетики 

(І.С.Добронравова). З цією метою здійснено компаративістський аналіз 

загальнометодологічних позицій синергетики та когнітивістики. На основі 

позиції І. Лакатоса, у якій головним критерієм науковості дослідницької 

програми є її прогностичність, що забезпечує приріст фактичного знання, як 

синергетику, так і когнітивістику цілком можна вважати науково-

дослідницькими програмами. Адже тільки через трансдисциплінарність 

загальнонаукова дослідницька програма реалізується не як послідовність теорій 

у певній науковій дисципліні, а як своєрідна ризома, що має тверде ядро й 

розгалуження його додатків у різних дисциплінах (І.С. Добронравова). Така 

метафора може працювати і в когнітивістиці. Наявність у когнітивістиці єдиної 

теоретичної схеми як системи ідеалізованих абстрактних об'єктів з відповідним 

математичним апаратом, є складним питанням, що вимагає подальших 

глибоких досліджень. Однак, згідно з методологічною концепцією В.С. 

Стьопіна, найчастіше при дослідженні нових галузей спочатку використовують 

уже наявні фундаментальні теоретичні схеми. Принципово те, що система 

абстрактних об'єктів, занурена в нову мережу відносин, не тільки здобуває нові 

риси, але й може бути повністю перебудована (В.С. Стьопін). Саме тому, що 

когнітивістика дає цю нову мережу відносин, новий фокус розгляду вже 
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наявних теоретичних і емпіричних схем, можна говорити про неї як про нову 

загальнонаукову дослідницьку програму. Слід зазначити, що певні обмеження 

на цю методологічну модель накладає складне предметне поле власне 

когнітивістики з її цілісним конгломератом, до якого входить не тільки досить 

структурований міждисциплінарний комплекс когнітивної науки, а й складно 

структуроване поле когнітивних технологій та практик. З тієї ж причини можна 

вважати «когнітивну парадигму» швидше метафоричною, ніж робочою 

методологічною моделлю.   

У підрозділі 2.5 «Когнітивна методологія побудови наукової картини 

світу» показано процес перетворення світу, науки про світ у науку про людину, 

в антропологію. Це також когнітивний процес, який пов'язаний і з 

формуванням світогляду. Світогляд розуміється не у вигляді пасивного 

«світоспостереження», а у вигляді активної, «вдіюваної» у світ позиції людини. 

Світ став картиною, а людина, як суб'єкт, своє життя піднесла до загальної 

точки відліку (М. Гайдеггер). Для когнітивістики через її потужні взаємозв'язки 

з повсякденністю, з безпосередньою діяльністю людини в методологічному 

плані важливе попереднє з'ясування сенсів термінів – «світ» і «картина світу». 

Слід розрізняти категорію «світ» у його філософському значенні, коли йдеться 

про світ у цілому, і ті поняття світу, які складаються і використовуються в 

конкретних науках, коли йдеться про ту реальність, яка складає предмет 

дослідження відповідної конкретно-наукової дисципліни (фізики, біології і т.д) 

(В.С. Стьопін). Когнітивістика сама по собі є складною структурою, яка містить 

окремі наукові дисципліни, тому можна говорити про окрему наукову картину 

нейробіології, лінгвістики, еволюційної епістемології та ін. В цілому, через 

міждисциплінарність когнітивістики ці дослідження реальності конкретних 

дисциплін, взаємодіючи між собою, утворюють галузь досліджуваної 

реальності когнітивістики, яка має вплив не тільки на наукову картину світу, а 

й на картину навколишньої реальності. Проблема побудови єдиної картини 

світу, особливо це відноситься до соціальної картини світу, усе більш 

актуалізується у зв'язку з ускладненням соціальної реальності, ускладненням 
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утримування фокусу когнітивної автентичності, що підтверджується останніми 

дослідженнями. Когнітивний підхід також повинен враховувати принципи 

побудови загальнонаукової картини світу, зокрема і методологічні принципи, 

принципи наукового пізнання. Таким чином, виявлена потреба в пошуку 

методологічних підстав когнітивного підходу до побудови картини світу, а 

також їх перенесення в простір соціальної реальності. Але є й інший бік світу, 

який поза науковою картиною світу, - світ, який сприймається як чуттєва сфера 

(А. Мінделл), колективне несвідоме (К. Юнг), сфера непорушеної цілісності (Д. 

Бом), світ тенденцій, світ квантово-хвилевої функції (В. Гейзенберг). У 

міфології – це світ духів або світ сновидінь. Можливість з'єднання цих сторін, 

цих картин світу, які мають бути сущим (М. Гайдеггер), і загальною тенденцією 

до інтеграції, зокрема наукового і позанаукового знання, стає досить імовірною. 

Так, у роботах А. Мінделла, С. Грофа, Д. Бома та інших дослідників цей шлях 

намічений, і світ ірраціональної когнітивної сфери є основою для об'єднання, 

якщо не фізики і міфології, то фізики і психології, що реалізовано в концепції 

квантово-синергетичної антропології В.Г. Буданова. З відкриттям дзеркальних 

нейронів і досягненнями квантової теорії інформації гіпотеза про квантову 

природу свідомості перейде з розряду метафор у статус однієї з онтологічних 

підстав реальності. Уже зараз ці уявлення активно використовуються як у 

фізиці, так і в трансперсональній і квантовій психології, наприклад, у М. Каку, 

А. Мінделла і Р. Пенроуза. Але фокус дослідження внаслідок актуальних вимог 

часу зміщено ближче до соціальної сфери, до картини соціальної реальності 

(так спочатку концепція картини світу була пов'язана з соціальним виміром – 

ідеями Р. Бенедикт про етос культури).  

У підрозділі 2.6 «Складносистемний стиль наукового мислення і 

розширення методологічної свідомості» з’ясовано методологічні засади 

актуального стилю наукового мислення та принципи розширення 

методологічної свідомості, що може сприяти як власному розвитку 

когнітивістики, так і розвитку інших напрямів сучасних наукових досліджень. 

Водночас показано, що методологічним досягненням когнітивістики є нова 
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мережа стосунків, новий фокус розгляду вже наявних теоретичних та 

емпіричних схем. Щобільше, вона має риси загальнонаукової дослідницької 

програми, що формується. У плані розгляду істинності отримуваного знання, 

його відповідності реальності, що осягається, відкриті напрями щодо 

становлення стилю наукового мислення, який би максимально відповідав цьому 

завданню. Стиль наукового мислення детермінує структуру наукового знання, 

його конкретно-історичну форму, функціонуючи в науці як динамічна система 

методологічних принципів і нормативів (Л. Мікешина). Показано, що стиль 

мислення виступає як «гнучка», динамічна конструкція, яка може формуватися 

у процесі становлення нової наукової картини світу. Але він не може 

формуватися без методологічної рефлексії (І. Добронравова). Розглянуті вже 

існуючі концепції мислення: діалогічне мислення (М. Бахтін), імовірнісне і 

спонтанне мислення (В. Минів), серіальне мислення (П. Бульоз), номадичне (Ж. 

Дельоз, Ф. Гваттарі), символічне мислення (К.Г. Юнг, Д. Редьяр, П. 

Флоренський), складносистемне мислення (К. Майнцер), комплексне, складне, 

фракційне мислення (Е. Морен), нелінійне мислення (І. Добронравова, С. 

Курдюмов, О. Князєва), інтервальне мислення (Ф. Лазарев), багатовимірне 

мислення (В. Алтухов, Л. Богатая). Цей неповний перелік концепцій доводить 

необхідність комплексного осягнення мислення, зокрема, наукового мислення. 

У дисертаційній роботі обґрунтовано принцип рефлексивності як основу 

складносистемного мислення, спроможного вести трансдисциплінарний діалог, 

утримувати необхідний фокус розгляду складності, багатовимірності і 

нелінійної динаміки навколишньої реальності. Показана роль методологічної 

свідомості в інтеграції «роз'єднаного господарства науково-евристичної 

діяльності» (С. Кримський). Аналіз стилів мислення, їх основних 

характеристик, а також їх впливу на побудову картини світу сприятиме 

проясненню не лише феномена методологічної свідомості, а й власне 

методологічного статусу самої когнітивістики. 
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РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ КОГНІТИВІСТИКИ 

 

В цьому розділі буде проаналізоване розширення предметного поля 

когнітивістики, що містить як нові можливості, так і певні загрози, переважно 

етичного характеру (подібно багатьом іншим ефективним технологіям, що 

застосовуються до людиновимірних систем). Площина практичної реалізації 

когнітивістики певним чином форматує її власний розвиток, визначає вектори 

напрямів її досліджень. Тому предметні сфери, що послужили її витоками, 

безперечно, зберігаються, але зазнають певного розширення в ще недосліджені 

їх частини. Становлення й розвиток самої когнітивістики були викликані 

соціальним запитом, потребами соціуму, який розвивається, що зумовлює 

основний локус застосування – соціоекономічну сферу.  

Крім констатації певних моментів, пов'язаних зі структурою когнітивного 

апарату людини, констатації наявності певних параметрів її когнітивної 

еволюційної ніші, еволюційно обумовлених патернів поведінки, що ще може 

дати когнітивістика в цій важливій галузі людської діяльності – 

соціоекономічній сфері? На важливості наукового вивчення цієї сфери 

наполягало багато дослідників, від К. Маркса і П. Флоренського до Е. Каппа і 

В. Стьопіна, наголошуючи, що саме в ній сталося еволюційне зрушення – 

зміщення еволюції людини із зони біологічної в зону соціально-технічну [308]. 

Тому прикладні аспекти когнітивістики в цій сфері і будуть розглянуті в першу 

чергу. Інновації в зазначені сфері, так затребувані в сучасному суспільстві, 

матимуть набагато стійкішу основу, якщо враховуватимуть, як мінімум, 

принципи роботи людського мозку і патерни поведінки, детерміновані ними. 

 

 

 

 

 

 



240 

 

3.1.  Когнітивні принципи інновацій в  управлінні 

 

Інновації в соціоекономічній сфері у фокусі когнітивістики переважно 

стосуватимуться процесів управління соціоекономічними системами. І 

основний аспект проблеми управління – розгляд її як проблеми ухвалення 

рішень. Унаслідок актуальності й складності подібної проблематики значну 

кількість досліджень теоретичної і практичної спрямованості присвячено 

методам ухвалення рішень. У межах класичних навчальних курсів з цієї 

дисципліни розглядають вимоги до якості й ефективності управлінських 

рішень, основні наукові підходи, технології розробки, реалізації, методи аналізу 

і прогнозування рішень [323]. Серйозніші розробки стосуються методологічних 

засад ухвалення управлінських рішень. Досить розроблені в цьому сенсі 

системний, цільовий і процесний підходи. До концептуальних засад 

розроблення управлінських рішень можна віднести й синергетичний підхід. З 

погляду розроблення управлінських рішень під синергетичним підходом можна 

розуміти спосіб узгодженого бачення складових цього процесу [328]. І це, 

можна вважати, вже витоки когнітивного підходу, оскільки є робота з баченням 

як когнітивною моделлю. А можна під ним розуміти й підхід до прогнозування 

(як одного з аспектів ухвалення рішень) як моделювання майбутнього замість 

його передбачення. Подібний напрям популяризувався в роботах С. Курдюмова 

і О. Князевої, які називають це концепцією sustainble future, або кінцевої 

(цільової) причинності [120]. У практиці управління такий підхід називають 

проактивним керуванням. Він знаходиться на межі взаємодії не лише 

системного та синергетичного, а й когнітивного підходу. Як системна, так і 

синергетична методологія в управлінні досить добре себе зарекомендували. Не 

суперечить згаданим підходам сучасний напрям, що розвивається, – 

когнітивний підхід. Когнітивний підхід в управлінні вирішує завдання у сфері 

аналізу, моделювання, ідентифікації, оцінки, прогнозування розвитку, 

управління розвитком слабоструктурованих об'єктів, систем і ситуацій. Його 

відмітні особливості полягають в такому:  
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• процес розв’язання завдань розглядається як когнітивна діяльність 

людей, у якій застосування формальних моделей і методів є лише етапом 

розв’язання разом з не менш важливим етапом формалізації уявлень про 

слабоструктуровані системи і ситуації, про цілі, інтереси і мотивації суб'єктів, 

залучених у процес вирішення завдань;  

• з метою підвищення ефективності вирішення завдань управління при 

розробленні теоретичних моделей, методів і комп'ютерних засобів важливу 

роль відіграє врахування людського чинника, знань, що накопичені й 

розвиваються в когнітивній науці.  

Ці два напрями досліджень, що перекриваються, пов'язують себе з 

«когнітивним підходом», хоча й на різних підставах. Одним із напрямів є 

розвиток формальних методів, що спираються на моделі на основі когнітивних 

карт або будь-яких інших формалізованих моделей. Другий напрям враховує не 

лише методологію ухвалення рішень з управління слабоструктурованих 

складних систем і ситуацій, а й інші етапи: первинне судження, 

структуризацію, цілепокладання і т. ін. Для цього підходу не так важливі 

методи підтримки й формалізації, його принципова особливість – включеність у 

систему людини з її когнітивним апаратом [161]. Така подвійність у цілому 

властива розвитку когнітивістики: створення допоміжних інструментів 

(моделей, програмного забезпечення, налаштувань тощо) і дія на сам 

когнітивний апарат людини (розвиток когнітивних навичок і т. п.). Мій 

особистий вибір на користь удосконалення когнітивних навичок людини, що в 

ідеалі нівелює залежність від допоміжних інструментів у сфері ухвалення 

рішень. 

Не можна не погодитися, що цей напрям розвитку дуже актуальний в 

сучасних умовах, які характеризуються в першу чергу саме складністю 

ухвалення рішень через тотальну зовнішню нестабільність і невизначеність. І 

ухвалення рішень є ще більш складним в разі, якщо від нього залежить доля 

людей, адже кожне управлінське рішення певною мірою впливає на інших 

людей. Власне, сам процес управління можна розуміти як спрямовану зміну 



242 

 

поведінки інших людей, тому знання специфіки цього процесу, розуміння його 

недекларованих причин і мотивів – основа успішного управління. 

Слід пам'ятати, що інновації мають і побічні результати, викликані 

неконтрольованим прогресом і вивільненням деструктивних сил у 

соціоекономічній сфері. У сучасній сфері управління фактично кожне рішення 

приймається в умовах невизначеності, причому подвійного характеру – 

зовнішнього і внутрішнього. Адже, крім стрімких змін зовнішнього довкілля, 

відбуваються й швидкі внутрішні зміни (не лише в нас самих, а й у тому 

соціумі, з яким ми себе ідентифікуємо). І ці зміни можуть мати катастрофічний 

характер [89, с. 25–27]. Процеси управління ускладнюються зі збільшенням 

масштабу соціальних систем, так само як і посилюються наслідки помилок. 

Тому особливо зростає роль особистості, компетентності особи, яка приймає 

рішення (ОПР). Попри беззаперечну важливість ролі професіоналів-фахівців, 

складне сьогодення – час генералістів із широким набором компетенцій, які 

вміють структурувати великі обсяги інформації й мислити неординарно. «Хоча 

б декілька генералістів, спираючись на когнітивні технології, можуть скласти 

стратегію розвитку регіону, великої корпорації або підприємства… Щоб 

заглянути в далеке майбутнє, недостатньо одного раціонального аналізу, 

необхідне «поетичне натхнення», тому все стратегічне мислення має на собі 

відбиток «миттєвого погляду» і «дії на основі вирішального пункту» [89, с. 25–

27]. Подібні когнітивні навички також є предметом вивчення для 

когнітивістики. Як досягти цього навіть не helicopter view, a rocket view – ось 

завдання для когнітивістики як складної нелінійної динамічної системи 

когнітивної науки, сучасних когнітивних технологій і практик.  

Однак одного потенційного вміння бачити й творчо вирішувати проблеми 

недостатньо, необхідна ще воля як актуалізація необхідних компетенцій у 

діяльності. І це велика проблема, оскільки в суспільстві споживання, як пише 

М. Уельбек у своїй книзі «Світ як супермаркет», характерною рисою сучасної 

людини є розпорошеність, розслаблення волі [326]. Когнітивні практики, що 

дозволяють розв'язати цю проблему, набувають дедалі більшої популярності 
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тільки в бізнес-середовищі, яке першим реагує на кризові ситуації й нестачу 

компетенцій для успішного реагування. До таких практик управління волею як 

інтенцією, як реалізованою когнітивною ефективністю, що має своє 

філософсько-методологічне обгрунтування (а це має місце не так часто) 

належать кілька напрямів на пострадянському просторі, про які вже йшлося 

раніше, а саме: психосинергетика І. Єршової-Бабенко і психонетика О. 

Бахтіярова, які повною мірою можна назвати когнітивними практиками в 

управлінні інноваціями, а також інноваціями в управлінні.  

Для ефективного управління в соціально-економічній сфері необхідно 

впливати певною мірою на процес діяльності, а не тільки на її результат. Крім 

класичного для менеджменту процесного підходу, в оптиці когнітивістики 

можна розглянути інші аспекти й підходи до подібного стилю управління. Так, 

наприклад, В. Кизима вводить поняття «сизигійного управління» для 

визначення якісно нового рівня управлінської діяльності. Сизигійне управління 

означає «не стільки передбачення в традиційному сенсі й випередження подій у 

часі (оскільки воно виводить людину поза межі реального готівкового процесу), 

скільки уміння одночасно бачити можливості різного плану й масштабу та 

вибирати в кожен момент потрібну тут і зараз нову життєву позицію 

відповідного масштабу і спосіб подальшої діяльності, що відповідає їй і долає 

безвихідь старої позиції. У цьому безперервному виборі – уся справа, саме його 

правильне здійснення забезпечує постійне перебування людини в епіцентрі 

подій і володіння ініціативою – перебування істинної людини в істині» [137]. 

Проблема вибору як проблема ухвалення рішень вимагає нового осмислення в 

плані когнітивної ефективності суб'єктів управління. «Головне завдання й 

обов'язок людини сьогодні – здійснюючи діяльність, знаходитися не зовні, а в 

полі субстанціальних сенсів цієї діяльності, змінюючи сизигійним способом 

діяльність і оцінюючи одночасно ситуацію також і з позицій субстанціальних 

сенсів більш високих рівнів і, по можливості, погоджуючи їх з ними» [137]. 

Таке розуміння організації належить вже до сфери високого менеджменту 



244 

 

концептуального рівня, який може підтримуватися тільки мисленням, що 

спеціально тренується концептуальними когнітивними практиками.  

Нагадаю, що саме про таке контекстуальне концептуальне мислення 

говорить Е. Морен, апологет і творець теорії складності, яка, імовірно, може 

послужити основою філософсько-методологічного обгрунтування 

когнітивістики. При це теорія складності – це така теорія, про яку буде 

актуальним афоризм, що немає нічого практичного за гарну теорію. Річ у тому, 

що, роздумуючи про складне, розширюючи свою свідомість, ми вже певною 

мірою розвиваємо своє мислення. У теорії, а точніше, в ідеалі, концептуальні 

рішення повинні прийматися тільки після відповідної підготовки мислення 

осіб, які приймають ці рішення. На практиці, на жаль, рішення приймаються в 

кращому разі раціонально, а найчастіше ірраціонально: емоційно, ситуативно і 

т. п.  

Тому розуміння організації на концептуальному рівні є необхідним для 

ефективного управління кожному менеджерові. Слід уміти розрізняти її суть, 

те, що робить її організацією, а не просто бачити конкретних людей, зайнятих 

конкретними справами й турботами. Має бути «концептуальний погляд» на 

організацію, який виділить головне, відокремить деяке сутнісне «ядро» від 

«периферійної оболонки» [313]. Для ефективного управління організацією 

необхідне концептуальне розуміння її ідеї і відповідних шляхів розвитку. І 

когнітивістика в досягненні такого концептуального розуміння спирається на 

теорію складних систем і синергетичну методологію. Адже одна з найбільш 

важливих проблем в управлінні складними системами полягає в тому, що слід 

ураховувати існуючі закони коеволюції різнорідних систем, яким властиві свої 

особливості, темпи розвитку і т. п. Тільки знання цих законів дозволяє 

зрозуміти способи об'єднання систем різного рівня соціальної організації. І 

одним із найважливіших основних законів є закон еволюційної заборони. Він 

стверджує, що існує обмежений набір способів побудови складного цілого. Не 

можна узяти які завгодно структури за будь-якої міри зв'язку і на яких завгодно 

стадіях розвитку розв’язання та об'єднати їх у єдину складну структуру. Для 



245 

 

цього мають бути дотримані певні правила топологічної організації, «зокрема, 

має бути певна міра перекриття більш простих структур, що входять в неї» 

[147]. При цьому дії, що управляють, мають бути певним чином вбудовані в 

середовище, управління має бути екологічним. Це означає, що недостатньо 

просто вбудувати певні патерни управлінської діяльності у відповідний 

контекст. Має бути рефлексія – ось, чому, власне, ми й можемо говорити про 

когнітивний підхід, про оптику когнітивістики. Висуваються певні вимоги до 

осмислення керівних дій. Подібний цикл осмислення інтерактивний і 

рекурсивний за своєю суттю.  

Мислити й діяти інтерактивно, вчиняти керівні дії адекватно ситуації, що 

складається, – означає розуміти нелінійність відгуку середовища, самої 

організації, складність їхніх інтерактивних зв'язків і т. п. При цьому слід не 

просто усвідомлювати складність і нелінійність, а ще й припускати певну 

частку хаосу, гнучкості в цій системі інтерактивних зв'язків. Для утворення 

єдиного цілого, що еволюціонує, необхідно вміти використовувати правила 

резонансного вбудовування такої складної нелінійної системи [148]. Парадигма 

складності, принципи складного нелінійного мислення приділяють особливу 

увагу цим правилам становлення складного цілого. Значна частина 

напрацювань у цій сфері належить синергетиці. У синергетиці вперше був 

показаний основний принцип об'єднання частин в ціле – синтез простих 

структур, що еволюціонують, в одну складну структуру. Було показано, що цей 

синтез відбувається за допомогою встановлення загального темпу їх еволюції. 

«При створенні топологічно правильної організації з простіших структур ... 

здійснюється вихід на новий, більш високий рівень ієрархічної організації, 

тобто робиться крок у напрямі до надорганізації. Тим самим прискорюється 

розвиток тієї структури, яка інтегрується в складну» [147]. Цей процес 

прискорення розвитку і є «кореневим», засадничим для того, щоб могли 

здійснитися інновації. Адже говорячи про інновації в соціально-економічній 

сфері, ми неминуче торкаємося процесів прискорення розвитку соціально-

економічних систем. Інтенсивність соціальних процесів, наприклад, у різних 
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фрагментах складної структури може бути різною, але при об'єднанні 

встановлюється однаковий темп, при цьому структури потрапляють в один 

темпосвіт, починають розвиватися з однаковою швидкістю. У такому разі ми 

можемо говорити про інноваційний розвиток або про інновації в управлінні 

соціальним розвитком.  

Проте одного знання характеру процесів, що відбуваються, і вимоги до їх 

коеволюції все ж недостатньо для успішних практик управління. Тому й 

виникає оптика когнітивістики: ми повертаємося до необхідності враховувати 

людський чинник, а точніше, його когнітивну складову: як визначити цю 

правильну топологічну організацію, як відчути й порівняти темпоритми різних 

систем – ось що є надзвичайно актуальним завданням для управлінців.  

У практиці менеджменту показано, що існує, як мінімум, одна з 

властивостей, яка саме й відповідає за успішність інноваційного управління – 

креативність. І ця властивість вимагає певного уміння сприймати й розуміти 

нове, а отже, підхоплювати й стимулювати соціальні інновації. Тому сучасний 

менеджер має бути open mind (мати відкритий, сприйнятливий розум). А 

креативний менеджмент – це не стільки креативні способи управління, скільки 

розвиток творчих здібностей самих менеджерів [148]. Тому така важлива тема, 

як розвиток індивідуальної креативності, творчих здібностей управлінців, стає 

дедалі більш популярною й висвітлюється у все більшій кількості досліджень. 

Так, наприклад, М. Чиксентмахайї показує, що особиста креативність – 

необхідна, але недостатня умова успіху. Для прояву справжньої креативності, у 

результаті якої здійснюються інновації, мають бути певні якості зовнішнього 

середовища. Тому він вводить поняття домена і поняття поля, яке 

перекликається з соціальним полем К. Левіна [318]. Неможливі великі 

відкриття без засвоєння всього попереднього масиву знань, без експертів, які 

вносять зміни в домени, без соціального поля, яке підтримує інновації та 

приймає їх, зрештою, для свого подальшого розвитку. Адже творити – означає 

не лише творити, сприяти народженню нового, а й сполучати, синтезувати.  
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У цьому аспекті інновації в управлінні власне і становлять поле 

креативності, оскільки агентами розвитку соціуму сьогодні є саме 

соціоекономічні організації, переважно невеликі приватні корпорації, які 

більше зацікавлені в розвитку, ніж великі корпорації, орієнтовані на 

стабільність. Технологією розвитку креативності, а також її інституалізацією 

може послужити створення корпоративного університету. І він може бути 

якісний новим соціокультурним потенціалом, точкою росту сучасного 

суспільства [269].  

Саме корпоративні університети стали одними з перших використовувати 

когнітивні технології – сценарні планшети, карти, плани й т. п. Також можна 

віднести до інноваційних технологій, які сприяють інституціоналізації 

креативізму, розробки послідовників Московського методологічного гуртка Г. 

Щедровицького, зокрема Школу культурної політики П. Щедровицького. «До 

них можна віднести техніку групового креативного акту типу мозкового 

штурму, оргдіяльнісних ігор (ОДІ) і інших засобів системомиследіяльнісної 

(СМД) методології. Формуючи на якийсь час зону «когерентного» мислення й 

інтелектуальної надмірності, ця техніка створює умови для інтелектуального 

прориву в заданому напрямі. Ефективність підходу, що поєднує ОДІ та 

методологічне програмування, підтверджена численними розробками 

концепцій, стратегій, галузевих і регіональних програм розвитку» [269]. Серед 

українських послідовників Г. Щедровицького, які працюють у сфері 

інноваційного управління, можна назвати київську групу Foundation For Future 

(FFF), яка пішла шляхом роботи з сенсами. У межах загального проекту пошуку 

«Основи Інакшого» [249] саме так називається перша спільна монографія В. 

Нікітіна і Ю. Чудновського в межах цього проекту) виник проект «Управління 

за сенсами» – management by sense. Концепція управління за сенсами хоча й 

пов'язана, але не ідентична концепції «управління за цінностями» – management 

by values, яка в певному розумінні змінила управління за цілями – management 

by objecitves стратегічного менеджменту.  
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Стратегування – звичайно, один із вищих управлінських горизонтів, але 

вищими за нього є інноватика й смислове управління. «Вищим управлінським 

горизонтом є смислове управління, або робота з ідеологією на рівні картин світу. 

Смислове управління – це внесення у світ нових сенсів. Практика смислового 

управління майже готова увійти до світу. Залишилося організувати роботу зі 

створення сенсів» [249, с. 59]. Тому в червні 2012 року було запущено новий 

проект «Думаюче суспільство», у межах якого розробляються принципи 

осмисленого, усвідомленого управління не лише і не стільки самим 

суспільством, а управління самою думкою і сенсом, що щонайближче до західної 

концепції сучасного когнітивного менеджменту – management by thought. На 

противагу діяльнісним іграм (ОДІ), існують креативні ігри (В. Дудченко, С. 

Железко), які більше орієнтовані на індивідуальні інтроспективні і, відповідно, 

індивідуальні креативні результати. Теорія онтосинтеза В. Дудченко об'єднує 

роботу з сенсами і соціоконструювання бажаної реальності. Одна з основних 

ідей онтосинтезу полягає в тому, що, програмуючи себе певним чином, людина 

здатна створювати реальність, яка відповідатиме цій програмі [120]. Подібні 

когнітивні технології роботи з індивідуальним майбутнім, з постановкою мети 

нині досить затребувані. Вони можуть бути застосовні для роботи з майбутнім, 

з постановкою цілей і на рівні соціальних систем більш високого рівня 

(наприклад, організацій). 

Організації – це складні цілеспрямовані системи, в яких є не лише 

складність і цілісність, а передбачається і можливість активного вільного вибору. 

Причому не просто вибору оптимального рішення, а конструювання ідеального 

майбутнього, яке досягається за допомогою активних, цілеспрямованих дій 

ключових учасників, що передбачають рефлексію й результативне підвищення 

рівня усвідомлення проблеми, контексту і сценарію розвитку. Мабуть, вони 

відповідають визначенню О. Князєвої, яким має бути інноваційне управління: 

 «світоглядно орієнтованим, тобто мати під собою вагому 

теоретичну базу; рефлексивним, тобто заснованим на роздумах і здатним 

аналізувати власні дії, співвідносити їх з минулим й антиципувати майбутнє, а 
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також коригувати управлінські дії у зв'язку з ситуаціями, що складаються; 

синергетичним, тобто м'яким і нелінійним; екологічним, тобто ситуаційним, 

таким, що враховує те, як вписуються управлінські дії в соціальне середовище, 

чи є вони в даному разі і в даний момент доречними і своєчасними; 

 конструктивним, точніше, конструктивістським, тобто, що 

виходить з розуміння того, що Я сам вибираю й конструюю своє майбутнє і 

переважне майбутнє для суспільства і тим самим конструюю і самого себе» 

[148]. Як бачимо, усі вимоги до управління передбачають урахування 

когнітивної системи людини, рефлексії, осмислення діяльності і т. п. – цілком в 

оптиці когнітивного підходу. 

Подібне інноваційне управління майбутнім вимагає певної міри 

когнітивної ефективності. І можливі два шляхи досягнення цієї ефективності – 

розвиток власних пізнавальних, розумових здібностей окремої людини та 

використання допоміжних методів для досягнення бажаного результату. 

Розглянуті методики колективної інтелектуальної діяльності у вигляді, 

наприклад, ОДІ (організаційних діяльнісних ігор) можна віднести до 

допоміжних методів, так само як і стратегічні ігри групи О. Переслєгіної і 

С. Переслєгіна, що займають проміжне положення між системними 

розставляннями й ОДІ. У цих випадках використовується групова динаміка, що 

запускає «колективний» або «груповий» інтелект, який за правильної технології 

перевершує індивідуальний інтелект окремих учасників.  

У плані конструювання майбутнього використовуються не лише 

індивідуальні й колективні «людські» методики, а й сучасні комп'ютерні. 

Класичні бізнес-симуляції давно вписані в концепцію «навчання практикою» 

(learning by doing), яка передбачає інтеграцію навчальних курсів з бізнес-

симуляціями, – діловими комп'ютерними іграми, в яких за допомогою 

комп'ютерного моделювання імітується динамічне конкурентне ринкове бізнес-

середовище, розглядаються можливі варіанти розвитку в майбутньому. 

Специфіка й перевага бізнес-симуляцій полягає в такому: моделювання 

реальної ситуації, в яку кожен безпосередньо залучений, отримання особистого 
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досвіду й придбання власного інструментарію, коли модель вирішення 

проблеми самостійно «пробудовується» в голові.  

Однак класичні бізнес-симуляції ще не є повною мірою когнітивними 

технологіями інноваційного управління. Ефективне інноваційне управління 

обов'язково повинне має розуміння найближчого й досить широкого контексту 

ситуації, її включеність як в організаційні комунікаційні зв'язки, так і зовнішні 

соціальні, можливо, навіть глобальні зв'язки. «Необхідно діяти, думаючи й 

роздумуючи, прокладаючи шлях через інтерактивні взаємодії з середовищем, 

організацією, і думати, прораховувавши не лише локальні й найближчі, а й 

системні та віддалені можливі наслідки своїх управлінських дій, діючи у світі», 

що постійно змінюється та ускладнюється» [148]. Таке розуміння, 

концептуальний розгляд динамічних взаємозв'язків і наслідків висуває особливі 

вимоги до якості мислення осіб, які приймають рішення.  

Уявляється досить очевидним, що в сучасних умовах інноваційне 

управління можна здійснити тільки за достатньої когнітивної ефективності. 

Існує кілька способів, як її можна досягти. Передусім, у цьому сьогодні на 

допомогу приходять когнітивні технології. Вони розглядаються як сучасні 

засоби опису складних слабкоструктурованих проблем і процесів, а також як 

інтелектуальні засоби підтримки процесу розроблення й ухвалення 

управлінських рішень в різних предметних галузях. Причому особливу роль 

відіграють форма і спосіб передання знань, увага акцентується на ефективній 

візуалізації інформації [98, с. 75]. До них належать когнітивні моделі, одні з 

найпоширеніших, – інтелект карти (mind maps) і карти понять (concept maps). 

Вони досить ефективно використовуються в практиці управління і навчання, а 

також стали предметом наукових досліджень. Перевага роботи з когнітивними 

моделями полягає в тому те, що вони одночасно є і результатом, і засобом для 

отримання нових знань. Особливо важливі когнітивні моделі на етапі якісного 

аналізу інформації з досліджуваної проблеми. Когнітивні моделі розглядаються 

як потужний сучасний апарат інтелектуальної підтримки ухвалення рішень, 

особливо в кризових ситуаціях [98, с. 75]. Їх, на щастя, не можна віднести до 
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«протезування» когнітивних навичок, оскільки, наголосимо ще раз, саме 

розроблення, наприклад, карт понять сприяє розвитку навичок стратегічного 

мислення.  

Отже, для того щоб здійснити інновації у сфері управління 

соціоекономічними системами, особливо актуальним є ефективне ухвалення 

рішень, яке передбачає якісно новий рівень мислення. Існують різні технології, 

які дозволяють підвищити якість ухвалення рішень, а також розвивають 

необхідні когнітивні навички. У цілому, для інноваційного управління 

необхідне системне розуміння включеності проблеми і ситуації в загальний 

контекст, рефлексія самого процесу управління, доцільності й цінності 

результату, а також розуміння специфіки процесу ухвалення рішень й усіх їх 

можливих наслідків. За допомогою когнітивного моделювання можна 

розвинути ці навички стратегічного мислення. Крім того, когнітивні технології 

є інтелектуальними засобами підтримки ухвалення рішень, які набувають 

істотного значення в умовах посилення ролі окремої особи в управлінні 

складними соціоекономічними системами. 

Принципи і технології сучасного менеджменту застосовні для соціальних 

систем різного рівня. Так, багато напрацювань у сфері управління розвитком 

організацій можуть бути успішно застосовані для територій – наприклад, міст і 

областей. Управління розвитком територій як один із напрямів сучасного 

менеджменту набуває дедалі більшої популярності, в ньому простежуються 

складні взаємозв'язки бізнесу й суспільства, цінностей і стратегій спільної 

діяльності людей, які проживають на одній території тощо. І його розробки не 

обмежуються локальними проектами, останнім часом в Україні багатьма 

групами експертів досліджуються не лише проблеми розвитку України, а й 

більш глобальні соціальні проблеми.  

Можливо, внаслідок моєї особистою участі, вважаю, що слід  приділити 

увагу техніці роботи київської групи «ВікіСітіНоміка» (WikiSityNomika), яка, як 

випливає з назви, на принципах вільної самоорганізації учасників (за аналогії з 

Вікіпедією) займається проблемами брендингу й розвитку міст. А з осені 2012 
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року ще й проблемами розвитку всієї України – уже відбулися дві сесії проекту 

«Смислова платформа України», у результаті яких було розроблено стратегічне 

бачення для України, засноване на виявлених національних цінностях. Нині 

триває робота з розвитком громад і регіонів у межах проектів ГП «Нова Країна», 

у яких я також беру  участь. 

Безперечно, подібних проектів велика кількість не лише в Києві, а й по 

усій Україні. Зазначу довгостроковий проект регіонального розвитку, який 

здійснює Миколаївський міський фонд ЛАСКА «Сприяння економічним і 

соціальним реформам» та кіровоградський форум «Креативне місто» у межах 

проекту територіального розвитку. Мені співзвучний виступ на форумі Д. 

Визгалова, керівника сектора соціальної політики і громадських комунікацій 

Фонду «Інститут економіки міста» (Москва), редактора журналу «Town and 

City Management» (Лондон) з доповіддю на тему «Вирощування бренду міста: 

завдання, технології, учасники». На його думку, сучасний світ вже перестає 

бути світом конкуренції країн, особливо в Європі. Сьогодні конкурують між 

собою міста, і набагато важливіше для них залучати й зберігати в себе 

креативних людей, важливіше, ніж залучати інвестиції. Тому виграє те місто, 

яке концентрує в себе більше творчих (в усіх розуміннях) людей. Зростає вплив 

внутрішніх сил розвитку міста, роботи місцевих співтовариств. Дослідження в 

цьому напрямі розвивають поняття територіального брендингу, що можна 

назвати практичним додатком когнітивних технологій (самоорганізації, 

візійних проектів і т. п.) до розвитку територій. При цьому когнітивні 

властивості (наприклад, креативність) є ключовими.  

Ідеї в тому самому ключі висловлює Ч. Лендрі – провідний британський 

фахівець з розвитку міст, автор численних книг з міського розвитку, зокрема 

книги «Креативне місто» [200]. Креативність як інновативність, активність, 

цілеспрямоване творче начало – ось найбільш помітний тренд в управлінні 

розвитком різних соціальних систем – від людини до всієї цивілізації. На думку 

Ч. Лендрі, креативність залежить від якості окремих людей або організацій, або 

навіть цілих міст: винахідливість й уміння знаходити рішення; готовність 
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прийняти ризики та подивитися на проблему з несподіваного боку; інтерес до 

експериментування. І найголовніша якість – здатність до рефлексії і 

безперервного навчання, що дозволяє придумувати нові ідеї, нехай навіть як 

несподівані комбінації старих.  

Для аналізу когнітивних практик наголошу важливість рефлексивності, 

яка є початком та основою успішного процесу управління розвитком. Ч. Лендрі 

зазначає особливу рису цієї рефлексивності, яка відрізняє креативне, творче, 

ефективне мислення. «Креативність – це стиль мислення, який більш схильний 

до запитання, ніж до критики, який атакує не лише загальновизнані проблеми, а 

й те, з чим усі звикли вживатися. Креативні люди прагнуть переглянути 

принципи і тому оперують сценаріями майбутнього, розглядають можливі 

винаходи, відкриття, їх наслідки і т. ін» [200].  

Саме подібні практики використовувалися в роботі групи ВікіСітіНоміки 

у межах сесій «Смислова платформа України»: конструювалися можливі 

сценарії розвитку, здійснювався глибинний ціннісний аналіз. Крім того, у 

роботі другої сесії були застосовані когнітивні практики, які саме й 

передбачають множинність ідей, постійну взаємодію, обмін думками учасників 

(наприклад, фасилітаційна техніка «Світове Кафе» – World Café). Ця техніка з 

успіхом застосовується в корпоративній практиці, по суті, вона не залежить від 

характеру проблем та від специфіки організації. Також використовувалися 

креативні методики С. Переслєгіна, що потрапляють під визначення Лендрі, 

зокрема, «Знаннєвий реактор» [127].  

Одним з основних принципів «Знаннєвого реактора» є складна взаємодія 

й аналіз можливих сценаріїв, постійний обмін думками та даними за певною 

методикою між учасниками. Модель, у якій нове знання/розуміння дійсно 

виникає за принципом аналогії з ядерним реактором, – запуск ланцюгової 

когнітивної реакції. А в межах проекту розвитку Миколаївського регіону, який 

здійснює міський фонд «ЛАСКА», крім згаданих вище практик, 

використовується технологія відкритого простору (Open Space), яка працює за 

тим самим принципом множинної взаємодії, застосування певних технологій 
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висловлювання й обміну ідеями і т. п. Технологія відкритого простору має 

кілька варіантів, але її основною відмінністю від іншої техніки є застосовність 

для ще більш масштабних проектів, складних макросоціальних систем, 

варіативної і суперечності проблематики.  

Здавалося б, когнітивні методики розвитку креативності, варіативного 

сценарного розвитку існують досить давно, технології досить прості й 

відтворювані. Проте в цій уявній простоті створення креативного середовища 

приховується складність – вимога високої когнітивної ефективності, як 

мінімум, у самих модераторів. Передусім це уміння працювати з різними 

картинами світу, виходити поза межі своєї когнітивної зони комфорту. «Межі 

сьогодні лежать на зіткненні різних картин світу, різних онтологій – або вибрати 

одну з них, або навчитися працювати з багатьма. Здатність працювати з багатьма 

на рівні великих цілісностей і мегасистем – є сьогодні граничною метою і 

майбутнім для мислення. Без мислення й розуміння на рівні меж ми постійно 

падатимемо у вже заповнене й обмежене іншими» [251, с. 11]. Безперечно, що 

така навичка граничного мислення – уміння виходити в метапозицію, у межі 

картин світу інших людей має бути досить затребуваною в нашому 

різноплановому, роз'єднаному соціумі.  

На щастя, як і багато інших людських навичок, когнітивні навички 

удосконалюються в процесі розв’язання відповідних завдань. І в цьому ще одна 

позитивна властивість когнітивних практик: вони сприяють не лише 

загальносистемному, а й індивідуальному розвитку учасників. З погляду 

розвитку когнітивних навичок ефективним є класичний принцип «пізнавання 

ситуації». Він з успіхом використовується в навчанні, зокрема і в 

організаційному. Один з апологетів системного підходу в менеджменті 

П. Сенге, провідний лектор Массачусетського технологічного інституту (MTI), 

автор книг «П'ята дисципліна» і «Танець змін», пропонує аналітично виявляти 

структурні процеси, що повторюються. Ці патерни з'являються в результаті 

аналізу будь-якої управлінської діяльності. Ці «типові структури», «архетипи 

систем» стають ключем до вміння пізнати, «упізнати» діючі управлінські 
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структури, проблемні ситуації [288]. Аналіз поточної ситуації і можливі 

тенденції її подальшого розвитку потребують певною мірою формалізації і, 

відповідно, можливості управління подібним знанням – і це стосується сфери 

когнітивного менеджменту, «менеджменту знань» (knowledge management). 

Системна парадигма когнітивного менеджменту полягає в цілісному розгляді 

складних систем: самої організації і її інформаційного поля з урахуванням 

складних процесів взаємодії, переважно за принципом зворотного зв'язку між 

ними. І це вимагає, як вже було показано, складнісносистемного, складнісного 

мислення. 

Застосовуючи системний підхід разом з когнітивним підходом, тобто 

розвиваючи навички системного мислення, можна бачити приховані прояви 

внутрішньосистемних динамічних взаємодій, петлі кругової каузальної (чи 

циклічній причинності), зовнішні параметри, що управляють, – і тоді процеси 

управління й розвитку стають більш зрозумілими. Адже не секрет, що на 

пострадянському просторі керівники використовують певний набір знань, що 

стосується власне самих організацій, їх функцій і процесів, але в ньому досить 

часто недостатньо інформації щодо самих практичних актів управління. Навіть 

серед успішних управлінців велика частина робить це «за натхненням», попри те 

що на ринку давно існують як короткострокові, так і довгострокові програми 

навчання різним видам менеджменту, зокрема муніципального.  

Слід відокремити управлінські практики від когнітивних практик, методів і 

прийомів, які використовуються в управлінні розвитком організацій. Безперечно, 

існують тенденції впровадження в повсякденну практику таких віянь, які можна 

вважати постнекласичними, тобто таких, що не лише рефлексують, а й 

розглядають складні системи, використовують поняття складного цілого і т. п. 

Такий підхід може змінити управлінські практики, зробивши їх ефективними не 

лише сьогодні, а й завтра. Так, претендують на технології бізнес-моделювання 

структурні системні розставляння Б. Хеллінгера, які спочатку розроблялися для 

практики сімейної терапії. Потім за допомогою його послідовника Г. Вебера 

вони перейшли на інший рівень – організаційний [63]. Подібні практики стали 
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використовуватися для аудиту й розвитку складних соціальних систем різних 

масштабів. Методологія системних розставлянь перекликається з системним 

підходом третього покоління: «Третє покоління системного мислення 

(моделювання) намагається впоратися з потрійною проблемою 

взаємозалежності, самоорганізації і вибору в контексті соціокультурних 

систем» [77, с. 461]. З погляду системних розставлянь організації – це складні 

цілеспрямовані системи, в яких є не лише складність і цілісність, а й 

передбачається можливість активного вільного вибору. Причому не просто 

вибору оптимального рішення, а конструювання ідеального майбутнього, яке 

досягається за допомогою активних, цілеспрямованих дій ключових учасників. У 

процесі розставлянь відбувається своєрідний аудит системи, аналізуються її 

минуле, причинно-наслідкові зв'язки, простежуються кардинальні проблеми, які 

визначають її сьогодення, відповідно, і майбутнє. Потім після певного 

когнітивного аналізу, до техніки якого можна ставитися упереджено, можливі ще 

більш радикальні речі – інтервенції. Під інтервенціями розуміється фактично 

моделювання бажаного майбутнього – власне, розставляння ключових постатей 

у бажаних зв'язках і напрямах руху. Досить складно оцінити реальну 

ефективність подібних інтервенцій, але можна сміливо стверджувати, що 

наявним є саме когнітивний позитивний ефект. Досягається розуміння 

сприятливих і несприятливих чинників, включеність зацікавлених осіб у 

ретельний аналіз можливих сценаріїв і т. п. Подібна когнітивна практика 

достатньою мірою сприяє ефективному розвитку.  

Складність сучасного еклектичного інформаційного поля полягає в тому, 

що для досягнення цілей (того ж бажаного майбутнього) пропонуються 

потужні психологічні і навіть маргінальні культові практики. Є думка, 

наприклад, що ті самі розставляння Б. Хеллінгера «виросли» на грунті 

шаманських практик вуду, що й послужило однію з причин складного 

ставлення як до них, так і до самого Хеллінгера, професійного 

психотерапевтичного співтовариства. Є серйозні сумніви щодо етичності 

багатьох інструментів згадуваного НЛП, методу Х. Сильва і багатьох інших. 
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Тому я вкотре не можу не погодитися з І. Добронравовою, що головне в будь-

якій дії, що претендує на етичність, – не постановка нехай навіть ідеальних 

цілей, а пошук засобів, орієнтованих на цінності. І в цьому пошуку саме 

рефлексивність «може стати основою соціокультурних практик людей у 

складних нелінійних ситуаціях комунікативної дії» [107, с. 20]. Лідер 

сприймається не як домінуючий, а як такий, що рефлексує; що не руйнує, а 

творить. 

У такому разі лідер ставить перед собою не просто мету – стати успішним 

(успішність може бути як на індивідуальному, так і на організаційному рівні). 

Відбувається постійний моніторинг відповідей на запитання, що я роблю, чому 

це для мене важливо, чи погоджено це з моїми цінностями тощо. Цей процес 

когнітивного аудиту (термін мій. – М.Н.) має бути обов'язковою умовою будь-

якої діяльності. До речі, подібна практика вже себе більш ніж успішно 

зарекомендувалаЯ: логотерапія В. Франкла показала, що навіть у фашистських 

таборах смерті можливі усвідомлені життєві стратегії. Недаремно логотерапія 

або смислотерапія набуває свого поширення і в умовах сучасної війни на 

виживання – бізнес-середовища.  

Раніше я показала, що сучасний стратегічний менеджмент (у даному разі 

ми маємо на увазі певні практичні дії з побудови й реалізації стратегії, а не 

галузь науки про управління) сьогодні дедалі більше набуває характерних 

постнекласичних рис [241]. Він перетворився з раціональних побудованих 

планів на «нетрадиційне» нелінійне сценарне планування або на метафоричні 

креативні методики створення «бачення», яке втілює поставлені цілі. Причому 

все це враховує «тотальну невизначеність» і здебільшого концентрується на 

механізмах здійснення змін, починаючи зі світогляду, способу мислення 

керівництва. І, як у голографічній моделі, особа, мислення, бачення керівників 

відіграють ключову роль, задаючи загальний розвиток.  

Отже, якщо ми говоримо про стратегії успішного розвитку, то 

максимально ефективним виявляється бачення (vision). Бачення як управлінська 

практика і одночасно як інструмент стратегічного менеджменту перекликається з 
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концепцією sustainable future О. Князєвої [145]. Бачення дуже потрібне 

управлінській команді будь-якого рівня соціальної організації як образ бажаного 

майбутнього, яке однаково сприймається всіма членами організації і власниками. 

Процес вироблення бачення сам по собі вже є потужним мотиватором, який 

об'єднує всіх ключових учасників. Саме на платформі погодженого бачення 

будується подальша робота над стратегією, а потім і над «тактикою» управління. 

І це одна з тих, що набувають популярності когнітивних технологій, – візійна 

технологія. Візійні технології, наприклад, активно застосовує у своїх проектах 

ГП «Нова Країна», багато інших громадських і консалтингових організацій. 

Як можна найефективніше транслювати мотивувальні цінності, надихати 

картиною привабливого майбутнього? У першу чергу необхідно погоджувати 

бачення реального, загального сьогодення. І тут є велика складність: у кожної 

людини бачення ситуації своє, своя картина як реальної ситуації, так і свого світу 

в цілому. Виявляється, що простіше (і багато хто намагається зробити саме так) 

описати бажане майбутнє й «повести за собою», ніж правильно визначити 

«точку відліку», момент сьогодення. У своїй практиці консультанта з управління 

я часто використовую імітаційну гру, яка дозволяє проявити багато особистих 

особливостей її учасників. Сюжет простий: авіакатастрофа в пустелі, необхідно 

виробити спільну стратегію й тактику (проранжувати предмети першої 

необхідності) порятунку. Каверза полягає в тому, що місце знаходження не 

визначене. На жаль, велика частина успішних менеджерів-тактиків вибирає рух, 

який з невизначеної точки просто не може бути правильним. Це тест на 

стратегічне або тактичне мислення, на уміння або невміння подивитися на 

ситуацію з позиції рефлексії, відмовитися від емоцій і прийняти зважене рішення 

в умовах складного вибору. 

У практиках ухвалення рішення слід ще раз наголосити роль 

рефлексивності, особливо в ситуаціях складного морального вибору. Досить 

часто, дійсно, єдина можливість протидіяти спокусі зла – «уявити образ себе, 

який піддався спокусі, і цей образ виявиться нестерпним» [107, с. 20]. 

Аналогічний механізм візуалізації свого образу використовується в коучингу, 
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дедалі більш популярній когнітивній практиці не лише (і не стільки) в 

індивідуальній, а в організаційному середовищі. Коучинг має спільні корені з 

маєвтикою Сократа як практика, яка ґрунтується на запитальному стилі 

мислення, саме тому креативному, некритикуючому мисленні, про яке говорив 

Лендрі. Крім того, у коучингу є достатній набір інструментів, які дозволяють 

застосовувати його саме як ефективну практику роботи з майбутнім. Так, 

наприклад, у техніці, що називається «рамка результату», в якій обов'язковий 

етап формування мети (майбутнього, об'єкта бажань), – уявити собі в деталях, 

що бажане відбулося. При цьому працює не просто уява, а й такий потужний 

інструмент, як власна тілесність. На рівні почуттів і реакцій тіла уявне 

проходить своєрідну перевірку на «конгруентність» (термін НЛП), 

реалізовується й «придатність» для конкретної людини. Подібна цілісність, 

задіяність не лише раціональної свідомості, а й підсвідомості, а також 

підключення тілесності є характерною постнекласичною рисою когнітивних 

практик.  

Цей стан рефлексії-«перевірки» я визначаю як «когнітивний аудит». 

Адже «аудит» (як спочатку і склався термін) – це не стільки оцінювати, 

аналізувати, а саме «слухати». Слухати себе, використовувати не лише 

«питальне мислення», а й намагатися вийти на більш глибокий когнітивний 

рівень. Так, у практиках за визначенням справжніх цінностей обов'язково 

використовується момент звернення у своєму глибинному «Я» до свого серця. 

Відбувається певна зупинка, прислуховування в пошуках резонансу. Цей 

момент резонансу, безперечно, суб'єктивний, але його переживання 

сприймається людиною як об'єктивна реальність, як знання, на яке можна 

спиратися у своїй подальшій діяльності, щоб вона була по-справжньому 

ефективною. Як говорять, знання без пропускання через тіло – усього лише 

інформація. Цей аспект «пропускання через тілесність», який довів свою 

успішність практичним застосуванням у сучасних когнітивних практиках, 

наприклад, у НЛП і коучингу в межах цієї традиції [26], є ще одним доказом 

цілісності когнітивної системи людини. Це концепція embodied mind, прo яку 
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пише О. Князєва, яка була вже окреслена і буде ще розглянута далі. Поки що 

зазначу лише, що сучасне прочитання проблеми «свідомість – тіло» дозволяє в 

дусі постнекласики певною мірою зняти її – прибрати розділення і 

протиставлення, не з'ясовувати, що і як одне на одне впливає. А з урахуванням 

концепції циклічної причинності, взаємної обумовленості й додаткової стало 

можливим простроить цю проблему «свідомість – тіло» в холістичному, ключі 

рефлексії. І це також своєрідний ключ до когнітивної ефективності, про яку 

йтиметься далі.  

Отже, були розглянуті когнітивні аспекти управлінських інновацій в 

сучасній соціально-економічній сфері, що проявляються в людиновимірності 

соціо-економічних систем, посиленні ролі вибору, прийняття рішень в соціо-

економічній діяльності. Розглянуті когнітивні принципи рефлексивного 

управління та інші когнітивні технології в управлінні, які сприяють сталому 

розвитку соціальних систем різного рівня. Узагальнено принципи та 

виокремленно напрямки застосування когнітивного підходу в управлінні. 

Основні завдання знаходяться в області аналізу, моделювання, ідентифікації, 

оцінки, прогнозування розвитку, управління розвитком слабоструктурованих 

об'єктів, систем, ситуацій. Одним з напрямів є розвиток формальних методів, 

що спираються на моделі на основі когнітивних карт або яких-небудь інших 

формалізованих моделей. Другий напрям враховує не лише методологію 

ухвалення рішень по управлінню слабоструктурованими складними системами 

і ситуаціями, але і інші етапи: первинне судження, структуризація, 

целеполагание і тому подібне. Для цього підходу не так важливі методи 

підтримки і формалізації, його принципова особливість - включеність в систему 

людини з її когнітивним апаратом. Це два прагматичних вектора соціальних 

вимірів когнітивістики, розвитку когнітивних технологій: створення 

допоміжних інструментів (моделей, програмного забезпечення, пристроїв і т. 

п.) і дія на сам когнітивний апарат людини (підвищення когнітивної 

ефективності, розвиток когнітивних навичок і т. п.). В роботі показано, що 

дослідження процесів отримання та розвитку знань, розуміння засад 
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функціонування людського мозку дозволяє пояснювати та прогнозувати 

поведінку суб'єктів економічної діяльності. Доведено доцільність застосування 

концепції когнітивної ефективності в управлінні. Розуміння законів соціального 

розвитку, коеволюції складних соціальних систем може підвищити когнітивну 

ефективність осіб, що приймають рішення. Показане застосування 

методологічних моделей і принципів когнітивістики, зокрема, метафори та 

рефлексії, в управлінні розвитком соціальних систем різного рівня, організацій, 

територій та ін. Проявлена потреба в пошуку методологічних підстав 

когнітивного підходу до побудови картини світу, а також їх перенесення в 

простір соціальної реальності в процессах управління. Окреслені подальші 

напрямки розвитку та концептуалізації результатів когнітивних досліджень в 

управлінні. 

 

3.2. Когнітивні методи оптимізації соціальної поведінки 

 

У цьому підрозділі розглянуто проблему оптимізації соціальної 

поведінки, зокрема раціональності соціальної поведінки, яка останнім часом 

стає дедалі більш актуальною. Сучасні дослідження когнітивних процесів 

дозволяють з'ясувати причини ірраціональності соціальної поведінки, зокрема, 

вплив емоційної сфери, сфери несвідомого. Практика показує, що від 

нераціональної поведінки не захищені люди з високим рівнем інтелекту, що 

вимагає деякого перегляду поняття когнітивної ефективності. Тому також 

позначені концепції інтелекту (зокрема, практичного інтелекту) і напряму 

удосконалення когнітивних стратегій. Одним із критеріїв ефективності 

соціальної поведінки визнається досягнення соціального успіху. Які когнітивні 

механізми цього процесу, як він реалізується в сучасному суспільстві – один з 

актуальних напрямів дослідження для когнітивістики . 

Якісні зміни в сучасній соціоекономічній сфері, зокрема, процеси 

глобалізації, інформаційні й мережеві трансформації, у суспільстві висувають 

дедалі більш жорсткі вимоги до прогнозованої раціональної поведінки в 
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соціумі. Зростання відповідальності за порушення ефективності поведінкових 

стратегій актуалізує аналіз причин цього явища і пошук їх методологічних 

підстав. Тому особливу актуальність мають когнітивні технології, які сприяють 

підвищенню раціональності соціальної поведінки. 

Проблема дослідження стратегій людської поведінки, аналіз їх 

раціональності і, відповідно, ефективності досить давно і докладно 

висвітлюється фахівцями як економічних, так і психологічних наук. У найбільш 

загальному розумінні раціональність в економічній, практичній сфері виникає 

при взаємодії людини з природою. Раціональна діяльність людини перетворить 

довкілля під її потреби, забезпечує об'єднання ресурсів, в ідеалі це повинно 

відбуватися якнайкраще, тобто найбільш ефективно [365]. На думку соціологів, 

людська поведінка орієнтована на досягнення мети максимальної вигоди і в ній 

наявні, як мінімум, дві форми раціональності – інструментальна й когнітивна. 

Інструментальна раціональність (instrumental rationality) забезпечує вибір мети 

відповідно до принципів корисності для індивіда. Когнітивна раціональність 

(cognitive rationality) полягає в тому, що для досягнення такого корисного 

результату робляться певні аналітичні операції. Оптимальні варіанти вибору 

оцінюються згідно з критерієм корисності [38]. Раціональність, у даному 

контексті під раціональністю розуміється саме інструментальна раціональність, 

передбачає «підпорядкування діяльності критерію однієї лише ефективності» 

[365]. У соціальній психології, а потім і в нейропсихології були досліджені 

випадки порушення цього принципу ефективності, прояву ірраціональності 

людської поведінки. 

З праксеологічного погляду важливим є розуміння реальних когнітивних 

процесів, дослідження співвідношення і взаємодії «когнітивних» (у даному 

контексті – раціональних) і «емоційних» механізмів ухвалення рішень, тому що 

саме воно визначає міру раціональності людської поведінки. На нашу думку, 

важливим завданням є пошук засад і критеріїв когнітивної ефективності.  

Актуальність подібних досліджень підтверджена тим, що сучасна 

ситуація демонструє схильність людей до абсолютно ірраціональної поведінки, 
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що підтверджено дослідженнями М. Аллі, Д. Аріели, М. Аллі, Д. Канемана та 

ін. [3]. Одна з основних проблем порушення раціональності ухвалення рішень – 

вплив ірраціональних, емоційних, несвідомих аспектів. Сучасні когнітивні 

дослідження дозволяють отримати досить повну інформацію про вплив 

несвідомого на нашу поведінку, особливо в ситуації ухвалення рішень, адже 

найчастіше люди, не замислюючись, приймають важливі рішення свого життя. 

Багато неправильних рішень приймається через недостатній інтелект, невміння 

отримувати й аналізувати інформацію, але справа не лише в цьому.  

В основі повсякденної рутинної діяльності, а також в основі обдумування 

й планування нашого життя, в основі ухвалення рішень лежать несвідомі 

процеси, що викликано древніми еволюційними механізмами, у першу чергу 

пов'язаними зі самозбереженням. У нас може не бути часу раціонально 

осмислити загрозу, що наближається, наприклад, зустрічний автомобіль на 

дорозі [31]. Але ці древні механізми працюють не лише в моменти небезпеки, 

неусвідомлені установки визначають багато аспектів наших взаємовідносин з 

іншими людьми і не завжди ці механізми ефективні. Так, наше ставлення до 

інших людей може бути викликане неконтрольованими внутрішніми 

стереотипами, які можуть суперечити нашим свідомим переконанням [31]. На 

думку дослідників, зокрема, А. Лурії і його послідовника Е. Голдберга [87], це 

пов'язано з філогенезом людського мозку, механізмами виживання в соціальній 

групі, коли принципово важлива автоматична детермінація «свій – чужий».  

І ця детермінація «свій – чужий» стосується не лише інших людей. 

«Своїми» стають і неживі предмети, якщо з ними часто мають справу. Проте в 

цьому еволюційному механізмі є деяка невизначеність. З одного боку, звичні 

речі не помічаються, як, наприклад, перестає сприйматися мозком смак 

жувальної гумки після певної кількості повторюваних рухів. Це звичність 

однотипного подразника, який «вимикається» як фон. Однак, з іншого боку, 

«чужі» предмети, яких немає у звичній когнітивній ніші, також можуть 

виявитися непоміченими. «Якщо ви не стикаєтеся з чимось часто, то цілком 

можете цього не помітити», – стверджує Д. Вольф, професор офтальмології з 
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Гарвардської медичної школи, який спеціалізується на вивченні проблем 

візуального пошуку [341, с. 33]. Пошук знайомих предметів, що викликають 

звичний нейронний відгук, відбувається значно швидше. І ця властивість 

нейрофізіології мозку часто утяває з людиною злий жарт. Вибір звичного, 

знайомого образу використовується, наприклад, у рекламних технологіях, що 

підтверджується останніми дослідженнями у сфері нейромаркетингу [238]. 

Усупереч раціональним міркуванням, розуміючи кінцеву мету реклами, 

поведінкові інстинкти спрацьовують абсолютно несвідомо перед полицями 

супермаркету.  

А пастки мислення, які досліджує Дж. Халлінан, також пов'язані зі 

специфікою будови нашого мозку. Він приводить опис трюка із стільницями, 

який придумав відомий професор Стенфордського університету Р. Шепард. Це 

анімована ілюстрація (вона називається «Вертіння столів»), покликана наочно 

продемонструвати не лише те, що сприйняття обумовлене особливостями 

нервової системи, а й те, що функціонує воно абсолютно автоматично. Поки 

людині не скажуть, що дві, здавалося б, абсолютно різні за формою стільниці 

ідентичні, у неї немає жодних причин підозрювати, що її висновок помилковий 

[341, с. 32]. Небезпечним для втрати раціональності в цій ситуації є не сам 

ефект оптичної ілюзії, а те, що ми робимо помилку, не усвідомлюючи цього. 

Тому прикладні аспекти когнітивних досліджень мають досить важливе 

значення в соціальній сфері людської поведінки. 

Ірраціональність людської поведінки, проблеми раціонального мислення 

пов'язані не лише з впливом несвідомого або, як зазначалося раніше, з нестачею 

інтелекту. Як показують дослідження К. Становича, інтелект і раціональне 

мислення – це не одне й те саме. Інтелект кваліфікується як обчислювальний, а 

мислення (раціональне, усвідомлене мислення) – як розум, що управляє. Однак, 

як показує практика, від нераціональної поведінки не захищені люди з високим 

інтелектом. Дисраціоналізм – це нездатність демонструвати раціональне 

мислення й поведінку за наявності адекватного рівня інтелекту [299]. 

Багатопроцесні теорії мислення вказують на протиріччя в когнітивних 
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процесах, які є причинами порушення його ефективності. Головне джерело 

таких перебоїв – когнітивна скупість, як її визначає К. Станович, або, інакше 

кажучи, розумова лінь. Подібне явище також є одним з когнітивних 

еволюційних механізмів, оскільки недоцільно застосовувати всю потужність 

людського мозку для вирішення елементарних, рутинних завдань. Складність 

полягає в тому, що багато «схильностей когнітивного скнари» є в минулому 

успішними еволюційними механізмами, проте нині, в умовах світу, що 

змінився, можуть бути не такими вдалими [299, с. 77]. Невідповідність 

когнітивних механізмів (і, відповідно, поведінка) навколишньої реальності і є 

порушення раціональності.  

Слід зазначити, що поведінка людини може бути ірраціональною, 

зокрема й унаслідок помилок когнітивного моделювання своєї власної картини 

світу. Припустимо, що за формування картини світу, пов'язаної з 

безпосередньою практичною діяльністю, відповідає так званий «практичний 

інтелект». Концепція практичного інтелекту отримала розвиток у роботах 

К. Альбрехта [3], Д. Стонберга [264] та ін. Усе ж слід наголосити, що К. 

Альбрехт є прихильником теорії множинного інтелекту, а практичний інтелект 

трактується ним як мистецтво і наука здорового глузду. Можна припустити, що 

саме практичний інтелект відповідає за раціональність соціальної поведінки. 

Дослідження концепцій, методів і навичок практичного інтелекту спирається на 

чотири сфери мислення, чотири мегаздатності людини – бівергентне мислення, 

«вертолітне» мислення (так зване оглядове мислення, з «висоти пташиного 

польоту», helicopter view), інтулогічне і вісцераціональне. Щоб ефективно 

використати наші мегаздібності мислення, ми повинні постійно 

удосконалювати свої розумові звички, для цього визначені ключові принципи: 

гнучкість мислення, ствердне мислення, розумне використання мови й уміння 

цінувати ідеї [3]. Управління когнітивною ефективністю передбачає оновлення 

нашої програми мислення, побудову адекватної картини світу, яка може 

допомогти адаптуватися до реального навколишнього світу і, відповідно, бути 

успішним. 
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Дуже часто картина навколишнього світу спрощується, перше 

неадекватне бачення ситуації може блокувати правильне мислення і, 

відповідно, дії в проблемній ситуації, оскільки втрачається необхідна широта 

бачення. Наша еволюційна потреба в ухваленні швидких рішень, а також у 

швидких діях, відіграє негативну роль, роль когнітивного скнари. «Часто 

виникає спокуслива можливість швидкого об'єднання окремих підпроблем. 

Якщо в ситуації чітко усвідомлюється кілька підпроблем, втрачається бачення 

цілого, так що сам собою нав'язується вузький погляд на проблему. Іноді 

нетерпляче бажання знайти розв’язання надмірно фокусує зір, подібно до того 

як голодна тварина, відокремлена гратами від їжі, зосереджуючись на 

найближчій меті, втрачає широту погляду і не здатна помітити, що простий 

обхідний шлях привів би її до мети» [68]. 

Оволодіння певними стратегіями раціонального мислення не є чимось 

архіскладним: наприклад, просте використання силогізмів може істотно 

поліпшити якість мислення. Силогізми дозволяють оцінити важливу навичку 

мислення – здатність при вирішенні завдання концентруватися на логічному 

мисленні, не піддававшись природному бажанню використати при обробці 

інформації прості ходи (не бути когнітивним скнарою). Вони дозволяють 

розвинути здатність мислити на основі наданої інформації, відкладаючи те, що 

ми знаємо, на якийсь час убік – фактично використовуючи позитивний ефект 

фреймингу. Усвідомлена робота з множинністю фреймів, так само як і з 

множинністю сценаріїв розвитку, може бути засобом підвищення когнітивної 

ефективності.  

При цьому одна з умов – розуміти, як на нас впливає несвідоме. 

«Здатність керувати власною поведінкою – уміння «заводити» друзів, увійти до 

курсу справи на новій роботі, позбавитися від алкоголізму – залежить не лише 

від генів, характеру й соціальної підтримки; не меншою мірою це обумовлено 

нашою здатністю виявити й здолати автоматичні спонукання та емоції, що 

впливають на всі аспекти нашого життя. Щоб прокласти свій власний життєвий 

шлях, нам необхідно навчитися знаходити компроміс з нашим несвідомим» 
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[31]. Тому вдосконалення свідомої когнітивної активності, зокрема, 

індивідуальної рефлексії стає актуальним завданням для тих, хто хоче 

приймати рішення ефективно, без обмежень і перешкод, які можуть бути 

просто залишені поза увагою. На думку Д. Барга, люди погано розуміють свої 

емоції і не розуміють їх причин. Наприклад, навіть погода може неусвідомлено 

вплинути на оцінку якості свого життя. Цікаво, що описи погоди більше не 

використовувалися у відповідях на запитання, якщо на них зверталася увага 

опитуваних [31]. Це принциповий момент, який може вплинути на роботу з 

індивідуальними когнітивними стратегіями. Усвідомлення (рефлексія) впливає 

на якість когнітивного процесу, дозволяє уникнути неусвідомлюваних, а, отже, 

некерованих явищ.  

Підвищення когнітивної ефективності може вирішити багато проблем 

нераціональної соціальної поведінки. Так, серйозною проблемою, яка дедалі 

більш загострюється останнім часом, є те, що недостатній розвиток 

індивідуального раціонального мислення позначається на суспільстві в цілому. 

«У сучасному світі вплив локалізованих ірраціональних думок і переконань 

може поширюватися й роздуватися за допомогою глобальних засобів масової 

інформації і впливати на величезну кількість людей. Це означає, що, навіть 

якщо самі ви не здійснюєте ірраціональних дій, на вас може впливати 

іррраціональне мислення оточення» [299, с. 235]. Один з яскравих прикладів – 

Албанія, у якій після економічного розвитку в 1992–1997 роках настав колапс, 

причиною якому був масовий дисраціоналізм. Крах албанського суспільства 

відбувся тому, що більше половини населення брали участь у фінансових 

пірамідах, які закономірно рухнули. Дисраціоналізм їхньої поведінки 

пояснюється тим, що вони стали заручниками заражених розумових програм, 

на яких грунтуються піраміди [299, с. 235]. У цьому контексті проблема 

раціональності набуває ще більш важливого значення. Відповідальність за 

особисту когнітивну ефективність в її цілісному розумінні зростає. Так звані 

ефекти «крила метелика», «кругів на воді», «снігової лавини» характерні для 
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сучасних умов нестабільності, турбулентності і, очевидно, що в 

соціоекономиічній сфері вони явно актуалізовані.  

Ми сьогодні з певною мірою інтенсивності проживаємо стан 

інформаційної війни, яка ведеться ЗМІ з метою формування заданих 

когнітивних горизонтів, вибудовування певних фреймів, які потім 

визначатимуть не лише думки, а й поведінку людей. Складність (і одночасно 

легкість маніпуляцій) полягає в тому, що ми можемо змінити свою поведінку в 

найнесподіваніший спосіб, просто вислухавши когось або поспостерігавши за 

кимось. Річ у тому, що тут задіяний ще один еволюційний когнітивний 

механізм: люди мають природжену схильність до імітації і наслідування чужої 

поведінки – демонстрації емоцій, жестів і поз. Він властивий й іншим видам 

при об'єднанні в групу, наприклад, косяки риб, стада тварин і зграї птахів 

координують свою поведінку так, що рухаються майже як єдиний організм. 

Однак він же має й зворотний бік, коли асоціальна поведінка поширюється 

подібно до лісової пожежі [31]. Раціональне мислення, яке забезпечує 

ефективне керування своєю поведінкою, передбачає певний рівень 

усвідомленості, розуміння подібних механізмів і захист від маніпуляцій. 

Отже, раціональність у сфері соціальної поведінки становить собою 

складне комплексне явище, обумовлене багатьма чинниками. «Раціональність є 

різнобічною концепцією, що не зводиться до якоїсь однієї властивості розуму. 

Раціональність вимагає наявності різноманітних властивостей мислення, які 

дозволяють пригнітити масу неефективних тенденцій у сфері обробки 

інформації. Раціональність залежить від наявності різних баз знань, пов'язаних 

з імовірнісним і науковим мисленням. Раціональній людині доводиться уникати 

заражених програм, які у своїх власних цілях змушують її думати і поводитися 

ірраціонально. Жоден з цих чинників не може бути оцінений за допомогою 

поширених тестів на інтелект (чи таких їх подібностей, як SAT) [299, с. 229]. 

Наголошу ще раз, що один з головних висновків К. Становича полягає в тому, 

що високий інтелект не захищає від дисраціоналізма: кореляції між інтелектом і 

раціональністю залишають значний простір для розузгодження. Тому 
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орієнтацію сучасного суспільства на інтелект, а не на когнітивні інтегральні 

характеристики, зокрема, на раціональне мислення, слід визнати недостатньо 

ефективною. Більш перспективними можна вважати дослідження в галузі 

практичного інтелекту, у напрямі посилення усвідомленості й здорового глузду 

як вияву раціональності мислення і, відповідно, вияву ефективної соціальної 

поведінки.  

До перспектив цих досліджень можна віднести дослідження ефективності 

міжособистісних комунікацій як основи ефективної соціальної поведінки. І в 

цьому напрямі велику роль відіграватиме вивчення когнітивних засад 

міжособистісних комунікацій. Яким може бути новий досвід у цьому разі? Чи 

можна говорити про якісну зміну стилю, засад, результатів комунікації? Як це 

зможе вплинути на індивідуальну й масову соціальну поведінку?  

У результаті міжособистісної комунікації в індивідуальний когнітивний 

простір проникають інші реалії, унаслідок чого в когнітивного агента (як 

сьогодні іноді називають суб'єкта комунікації) формується новий досвід. У 

найширшому сенсі – досвід взаємодії з навколишнім світом, який зумовлює 

породження нових «розумінь», нових сенсів. Знання, отримані в результаті 

освоєння нового досвіду, закріплюються в когнітивних структурах, сприяють 

індивідуальному когногенезу. У цьому процесі особлива роль належить 

міжособистісним комунікаціям як простору когнітивних практик. Сучасні 

когнітивні практики змінюють акцент з індивідуального способу акумуляції й 

вироблення нового знання на колективний і полідискурсний, що передбачає 

знання як результат обміну інтелектуальними ресурсами, як результат 

міжособистісної та міждисциплінарної комунікації. До теорії і практики 

комунікацій також належать питання координованого управління 

смислоутворенням (У.Б. Пірс). Багато дослідників (В. Нікітін, Ю. Чудновський, 

С. Переслєгін) перейшли від ідеї «машини, що породжує сенси», від 

технологічного підходу «знаннєвого реактора» до ідеї «персоналітета», до 

міжособистісної взаємодії когнітивних ігор, у процесі яких народжуються 

новий досвід і нові сенси. 
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Крім того, одним із важливих аспектів перспективних досліджень у сфері 

комунікацій є феномен соціальних мереж і мережевих комунікацій. Останнім 

часом багато дослідників зазначають зміщення комунікацій у віртуальну 

реальність, у простір соціальних мереж [298]. Дослідження С. Гринфілд 

показують, що на цьому шляху на нас очікують деякі неприємні несподіванки. 

С. Гринфілд – оксфордський учений-невролог. Вона спеціалізується на 

нейродегенеративних розладах. У її книзі «Зміни мозку» три основні предмети 

дослідження: вплив соціальних мереж на осіб і взаємовідносини людей; 

взаємозв'язок уваги й агресії із залежністю від відеоігор; дія пошукових систем 

на навчану і пам'ять. Висновки, які вона отримала в процесі досліджень, 

неоднозначні. У той час, як соціальні мережі допомагають знаходити друзів і 

покращують комунікації, вони також є місцем, де люди проводять все більше 

часу. Деякою етологической загрозою вона вважає те, що фактично 

відбувається усунення від суспільства і від реальності: за нескінченними 

«особистими повідомленнями» люди забувають переваги спілкування наживу 

[384]. Відбувається певне зміщення інтересів у бік віртуальної діяльності, яка 

відбувається все ж за іншими законами і досить часто суперечить реальній 

практичній діяльності. На мій погляд, навряд чи цей рух є в напрямі 

раціональної, ефективної соціальної поведінки. Успіх в соціальних мережах як 

аналог або підміна успіху в реальному соціальному житті – проблема, що 

окреслюється, яка вимагає глибокого опрацювання.  

Відхід у віртуальну реальність, у безпечний простір комунікації 

соціальних мереж зовсім не випадковий і обумовлений цілком реальними 

причинами. Адже сучасна соціально-економічна ситуація досить складна і 

невизначена. Умови зовнішнього середовища, що постійно змінюються, 

інформаційні перевантаження, нелінійні режими із загостренням у багатьох 

сферах життя – навряд чи можна знайти соціальну категорію, яка була б вільна 

від впливу подібних чинників. Однак говорити, що в нинішніх умовах успіх 

недосяжний, – не можна. Останнім часом, навпаки, випадки соціальної і, 

відповідно, економічній ефективності засвідчуються досить часто.  
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Наприклад, глобальна криза зримо не торкнулася багатьох великих 

корпорацій і їх лідерів. Однією з властивостей кризових ситуацій можна 

назвати загострення соціально-економічних процесів, що відбуваються, тому 

бідні можуть ставати ще біднішими, а багаті – ще багатішими [87, с. 44]. 

Дійсно, у бізнес-середовищі є лідери, для яких криза стала «часом 

можливостей». Однак у сучасному суспільстві соціально-економічний успіх 

досягається не лише в штаб-квартирах корпорацій: лідерство, зміцнене славою і 

грошима, можливе в шоу-бізнесі, у кіно, на театральній сцені і т. п. За всіх 

уявних відмінностей воно дуже схоже з корпоративним лідерством і визначене 

специфічною роллю лідера в нинішніх умовах. На перший погляд, головний 

керівник не робить продукт компанії, так само як диригент сам не творить 

музики, а режисер не грає на сцені. Проте вони спрямовують дії тих, хто робить 

продукт, виконує музику, грає в п'єсі на сцені. Без них не було б ні продукту, ні 

концерту, ні спектаклю. І така роль лідера, що полягає в тому, щоб 

спрямовувати дії інших людей замість того, щоб діяти самому, розвинулася в 

суспільстві порівняно пізно. Річ у тому, що функція лідерства набуває 

особливого статусу і стає самостійною тільки в тому разі, якщо розмір і 

складність організації (чи організму) перевищує деякий поріг. При цьому суть, 

мудрість лідерства полягає в тому, щоб підтримувати делікатний, динамічний 

баланс між автономією частин організму і контролем за ними. «Мудрий лідер 

знає, де потрібно втрутитися й нав'язати свою волю, і де слід відступити на 

задній план і дати своїм помічникам можливість виявити ініціативу» [87, с. 45]. 

Подібні концепції лідерства набувають сьогодні дедалі більшого поширення й 

підтримки. У менеджменті використовуються технології партисипативного 

управління, наприклад, партисипативної фасилиітації як когнітивної технології 

ухвалення рішень групою без явного домінування лідера.  

Це принципово відрізняється від «лінійних», ієрархічних моделей 

лідерства зовсім недавнього часу. У сучасному менеджменті останнім часом 

з'явилися поняття «управління на основі цінностей», «партнерське управління». 

Вони передбачають новий тип лідера-керівника, який здійснює ефективне 
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керівництво своїми підлеглими, будучи для них не лише керівником, а й 

партнером по бізнесу. Когнітивні дослідження лідерських моделей поведінки 

не лише представників нашого виду, а й інших ссавців показали, що такий 

підхід цілком узгоджується з еволюційними когнітивними механізмами. 

Власне, розвиток лімбічної системи, виникнення дзеркальних нейронів – усе це 

стало потужним еволюційним двигуном переходу на колективні стратегії 

виживання [271]. Розуміння еволюційних принципів функціонування нашого 

мозку може істотно поліпшити практичну діяльність, сприяти формуванню 

лідерської поведінки. 

Отже, в підрозділі була розглянута проблема оптимізації соціальної 

поведінки, зокрема концепції обмеженої раціональності та ірраціональності 

соціальної поведінки. Сучасні дослідження когнітивних процесів дозволяють 

з'ясувати причини ірраціональності соціальної поведінки, зокрема, вплив 

емоційної сфери, сфери несвідомого. Розглянуто концепцію когнітивної 

скнарісті (К. Станович) в її проявах в соціумі. Важливим результатом є факт, 

що від нераціональної поведінки не захищені люди з високим рівнем інтелекту, 

а це вимагає перегляду концепції когнітивної ефективності, інтегральної 

концепцій інтелекту. В підрозділі обозначені  перспективні концепції інтелекту 

(зокрема, практичного інтелекту) і напрямки удосконалення когнітивних 

стратегій людської діяльності. Набуло подальшого розвитку поняття 

«когнітивна ниша» та Umwelt (Я. фон Ікскюль). Вони спроецировані в 

соціальну площину, що дає можливість розвинути думку про наявні 

можливості розвитку людства, що детерміновані складною, динамічною та 

нелінійною соціальною реальністю. Показано структурну подібність 

коннекціонистської моделі когнітивістики і соціальної реальності сучасного 

інформаційного суспільства. В ході дослідження поглиблено розуміння поняття 

«антропонтологія» (В. Іванов), квантово-синергетична антропологія (В. 

Буданов) в фокусі когнітивного підходу до побудови соціальної картини світу. 
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3.3. Концепція когнітивної ефективності та її прагматичні виміри 

Згідно з сучасним когнітивним підходом мозок і/або свідомість людини 

розглядається як складна система з урахуванням історизму її власного 

розвитку. Розрізняють різні зони мозку, які сформувалися в різний час розвитку 

людини як біологічного виду. Вони, у свою чергу, відповідають за різні типи 

інтелекту. За базові реакції виживання відповідає так званий «рептильний» 

мозок – історичний горизонт зрозумілий з назви. До речі, на думку багатьох 

дослідників, саме «недоречність» цього інструменту виживання в сучасних 

умовах і створює проблеми в сучасних корпораціях, які все ж не в усьому схожі 

на первісні джунглі. А за емоційний інтелект відповідає лімбічна система, яка 

виникла у ссавців, для яких істотною якісною відмінністю стала здатність до 

стійкої турботи про потомство й збереження сімейної («соціальною») групи.  

Пізніші в історичному періоді розвитку людства структури, які 

відповідають за формування емоційного інтелекту (лімбічна структура), у 

філогенезі формуються до 25–30 років, і, на щастя, їх розвиток не припиняється 

з часом. На відміну від, наприклад, раціонального інтелекту (його кількісним 

критерієм є IQ), який сучасна нейропсихологія вважає природженою 

характеристикою. Тому навіть якщо деякі індивідуальні когнітивні властивості 

біологічно (зокрема, етіологічно) визначені, ситуація не уявляється остаточно 

невирішуваною. Наприклад, Е. Голдберг вважає, що когнітивні навички цілком 

можна розвивати, і це його твердження має під собою цілком певне 

нейробіологічне підгрунтя. На його думку і думку багатьох інших дослідників, 

людський мозок як складна нейронна мережа підлягає спрямованим змінам.  

Нейронні шляхи, що знову прокладаються і формуються внаслідок 

утворення нових ментальних установок, дозволяють ефективно розвивати 

когнітивні навички. Узагалі, праксеологічний аспект досліджень складних 

функцій лобових доль як найпізніше розвинутої і «найбільш людської» частини 

мозку складно переоцінити. По-перше, важливо з практичного погляду 

визначити способи тестування їх функцій та, що не менш важливо, способи 

посилення функцій лобових доль. Багато способів посилення функцій були 
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впроваджені самим Голдбергом – шляхом побудови або перебудови 

пізнавальної функції не лише в пацієнтів з пошкодженим мозком, а й у людей зі 

здоровим мозком. Особливо важливі з праксеологічних позицій введені 

Голдбергом поняття «когнітивне здоров'я» і використання «когнітивних вправ» 

і «когнітивної гімнастики» [87, с. 6]. Аналогічний підхід властивий і деяким 

іншим сучасним психотерапевтичним і психологічним напрямам. Основна 

думка досить проста і, мабуть, беззаперечна: функція повинна постійно 

підтримуватися, щоб не було її деградації. І слід наголосити саме на 

динамічному характері ключових когнітивних функцій. 

У когнітивних дослідженнях інтелекту існує багато теорій щодо 

структури інтелекту, ключових чинників його вияву в діяльності, кореляції 

розвитку тих чи інших форм інтелекту з успішністю тих чи інших видів 

діяльності. Уявляються цікавими розробки у сфері практичного і соціального 

інтелекту. 

У своїй роботі «Мистецтво мислити масштабно» Д. Шварц наводить 

приклад того, що стиль мислення, способи реакції на нього важливіші, ніж 

класичні когнітивні параметри: наприклад, рівень інтелекту або те, що 

прийнято називати загальною ерудицією. «Коли Генрі Форд позивався до 

газети «Чикаго трибьюн» за звинуваченням у наклепі, його назвали неуком. В 

ході необхідних доказів журналісти задали Форду низку простих запитань, 

таких, як: «Коли була війна за незалежність США?» Форд, який не мав 

формальної освіти, не зміг відповісти на більшість з них. Розсердившись, він 

сказав: «Так, я не можу відповісти на ці питання, але я за п'ять хвилин можу 

знайти людину, що знає відповіді». Генрі Форда не цікавила інформація як така, 

але він знав те, що знає будь-який керівний працівник: уміння знайти необхідну 

інформацію в необхідний момент набагато важливіше, ніж інформація в голові 

[360, с. 54]. Можна помітити, що такі властивості К. Альбрехт висуває у своїй 

концепції практичного інтелекту. Такий склад розуму прийнято називати в 

англомовному середовищі розумом «вуличних мудреців» (street mind). У 

людській історії позитивне ставлення до такого стилю мислення закріплене в 



275 

 

притчах і казках, у яких зафіксовані архетипи, що формують етнопсихологічні 

й потім індивідуальні стереотипи.  

Питання про того, кого вважати розумним і успішним, вічно актуальні й 

тільки ситуативно визначені. Одну зі спроб визначення когнітивної 

ефективності, поняття «розумний», робить у своїх дослідженнях Е. Голдберг. 

Будучи не лише блискучим теоретиком, а й практиком, він на основі клінічних 

випадків отримував глибиннішу інформацію про нормальні когнітивні функції. 

«Коли ми називаємо когось «розумним» або «проникливим», а когось 

«безглуздим» або «недалеким», ми вже не говоримо про вузькі спеціальні риси. 

Ми зачіпаємо щось що більше вислизає й глибше. Ми підходимо набагато 

ближче до визначення суті особистості, до визначення самої особистості, а не її 

властивостей. Бути «розумним» (чи «безглуздим») – не ваша властивість, це і є 

ви» [87, с. 147–148]. Розуміння глибинних основ людської особистості, яке 

намагається дати когнітивістика, може істотно вплинути на наше розуміння 

самих себе й свої поведінкові стратегії. Практична користь подібного 

результату когнітивних досліджень очевидна.  

Інтуїтивно ми можемо простежити зв'язок довгострокової успішності й 

подібної проникливості. Це робить досить прозорим наслідок подібних 

когнітивних характеристик, а яка ж причина? Які мозкові структури 

відповідають за те, що ми розуміємо під термінами «проникливий» і 

«недалекий»? Оскільки ці характеристики є не приватними, а загальними, це 

питання безпосередньо стосується пошуку загального інтелекту – «чинника G». 

У сучасній науці в останні два десятиліття окреслилася тенденція відходу від 

поняття загального чинника G на користь «множинних аспектів інтелекту». 

Однак Е. Голдберг вважає, що на відміну від загального чинника G ми все ж 

можемо ввести інтегральний чинник («Р» – означає «розумний»). Цей чинник 

реально існує й усвідомлюється навіть непрофесіоналами в процесі короткого 

спілкування. «У схемі «множинного інтелекту» інтелект, що саме управляє, є 

тим, що ми інтуїтивно розпізнаємо як «володіння розумом», Р-фактор. І з усіх 

аспектів інтелекту Р-фактор – «талант управління» – формує наше сприйняття 
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людини як особистості, а не як носія деякої когнітивної риси» [87, с. 150]. 

Значною мірою риса, про яку йде мова, належить до нашої здатності розуміти 

інших людей і передбачати їхню поведінку, мотиви і наміри. Ураховуючи 

громадський характер нашого життя, ця здатність має найважливіше значення 

для нашого успіху в найширшому розумінні. Чи хочете ви кооперуватися з 

чиїмось планами, чи саботувати їх (особливо в останньому випадку), ви 

повинні спочатку зрозуміти й передбачати наміри іншої людини.  

Однією з перших когнітивних моделей і концепцій успішної та 

ефективної поведінки стала модель успіху на основі природного лідерства – 

лідерства, заснованого на емоційному інтелекті (emotional intelligence), або 

емоційної компетентності. Вона знаходиться цілком у дусі еволюційної 

парадигми, тому що обумовлена потужним еволюційним механізмом – 

здатністю розпізнавати свої почуття і почуття інших людей та регулювати свої 

емоції й емоції інших людей. Цей термін винайшли в 1990 році психологи Д. 

Майєр і П. Саловей. Постійно здійснюються дослідження, які показують, що 

емоційний інтелект є критичним для ефективного лідерства, менеджменту і 

підприємництва (крім ефективності просто міжособистісного спілкування). І це 

безпосередньо пов'язано з комунікативною і професійною успішністю [46]. Ми 

не можемо стверджувати, що емоційний інтелект – це єдина якість, необхідна 

ефективним лідерам, але всі дослідження показують, що емоційна 

компетентність (природжена або придбана) є істотною перевагою в досягненні 

соціального успіху. 

З погляду когнітивістики й еволюційної епістемології можна визначити 

здатність до лідерства як здатність відчувати емоції інших людей, за які 

відповідає емоційний інтелект. Але Е. Голдберг наголошує важливі аспекти 

послідовності, планування, тимчасового впорядковування. Однієї роботи з 

почуттями і стосунками буде недостатньо для успішного управління. Для 

успішного лідерства слід не лише бути здатним скласти план власних дій, а й 

зуміти проникнути в природу планів інших учасників. Тобто необхідно 

володіти здатністю до передбачення наслідків не лише власних дій, а й дій 
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інших учасників [87, с. 151–152]. Отже, когнітивна ефективність передбачає 

володіння метарефлексією: умінням вийти на метапозицію й проаналізувати 

картини світу інших людей, зокрема про себе самого.  

Подібне сформоване уявлення не позбавляє від необхідності на його 

основі приймати рішення і попри всю суб'єктивну чіткість ситуація все ж і далі 

залишається ситуацією складного когнітивного вибору – ситуацією 

невизначеності. Способи, якими можна поліпшити навички ухвалення рішень, в 

першу чергу стосуються сфери навчання. Однак, попри те що сучасна 

економічна ситуація жодним чином не може вважатися стабільною і 

визначеною, на жаль, саме ситуації визначеності є типовим предметом 

корпоративного навчання. Традиційно вони визначаються аналізом 

(діагностикою) ситуацій, які часто мають місце в бізнесі. Проте навіть у цій 

добре вивченій предметній сфері робота з усвідомленням, з розвитком 

когнітивних навичок, зокрема, навичок системного мислення, дуже важлива. 

Що вже говорити про так звані «ситуації невизначеності», у яких, на перший 

погляд, немає типових патернів, не лише типових рішень. Саме в цій 

максимально актуальній сфері – ухвалення рішень, особливо в умовах 

невизначеності – і необхідна максимальна когнітивна ефективність.  

У цілому, у бізнесі функція ухвалення рішень більш ніж затребувана, 

оскільки і у військовій справі, у корпоративному середовищі є достатня 

кількість короткострокових і довгострокових програм, які допомагають набути 

навичок ухвалення рішень. Звичайно, їхні якість і методологія досить часто не 

можуть порівнятися з фундаментальними класичними формами навчання. 

Проте, на жаль, у нашому суспільстві навчання в школі й інших навчальних 

закладах не дає необхідних навичок в цій галузі.  

Проте можна стверджувати, що ми постійно приймаємо рішення, які 

можуть вплинути на наше життя. Висловимо припущення, що в будь-якому 

навчанні можна умовно визначити два напрями – навчання «відомому» і 

навчання «невідомому». Перший напрям досить вивчений, є певні методики, 

концепції, технології. Ця передача знань має, безперечно, свої ключові моменти 
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і специфіку, але загальна когнітивна ситуація досить визначена. Принциповим є 

те, що завдання відомі, рішення знайдені, решта – питання техніки передачі: 

відповідність стилям навчання, адаптація, практичне застосування тощо. Таку 

практику зазвичай проходять і в навчальних закладах «класичного типу»: 

інститутах, бізнес-школах і т. д. Набагато цікавіший напрям в цій сфері – 

навчання без готового рішення або тільки з передбачуваним рішенням. У цьому 

разі окреслюється цілий спектр цікавих проблематик: вироблення рішень в 

умовах невизначеності, когнітивні здібності (когнітивне лідерство), 

креативність як здатність до створення принципово нового знання, навчання як 

культурна трансформація і багато інших. Для вирішення таких проблем 

необхідне принципово нове ефективне навчання, навчання на рівні 

фундаментальних компетенцій особистості. Однак це навчання не завжди може 

бути максимально ефективним, тому що багато якостей особистості, її 

компетенції є природженими. 

Здатність або нездатність людей приймати складні рішення значною 

мірою визначається природженою структурою їх мозку. І це дозволяє говорити 

про когнітивні аспекти лідерства як такого, з використанням знань про роботу 

людського мозку, які стали доступні сучасній науці (наприклад, з відкриттям 

МРТ – магнітно-резонансної терапії). МРТ дозволяє вивчити властивості 

людського мозку в динаміці, в умовах активної діяльності. Динамічні 

властивості можна динамічно пізнавати, що змінило докорінно напрям 

нейронауки. Ці потужні методи функціональної нейровізуалізації охоплюють 

позитронно-емісійну томографію, комп'ютерну одинично фотонну емісійну 

томографію і особливо функціональне магнітно-резонансне сканування. Вони 

засновані на різних фізичних принципах, але їх об'єднує одна спільна 

характеристика. Вони дозволяють нам «у режимі реального часу» досліджувати 

мозок під час вирішення людиною різних когнітивних завдань. Тому можна 

порівняти вплив функціональної нейровізуалізації на когнітивну нейронауку з 

впливом телескопа на астрономію, тому що стало можливим безпосередньо 

спостерігати розумові процеси [87, с. 85]. Подібні дослідження розумових 
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процесів у динаміці, у «режимі реального часу», дозволяють ближче підійти до 

дослідження зв'язку мислення і соціально-економічного успіху.  

Можна спробувати визначити, які динамічні і структурні когнітивні 

складові зумовлюють ефективні стратегії поведінки і, відповідно, забепечують 

бажані результати. Крім того, цікаво досліджувати не лише причини, а й 

перешкоди в реалізації успішної стратегії в сучасній економічній ситуації. Є 

підстави припустити, що перешкоди виникають вже на стадії ухвалення рішень. 

Ще раз наголосимо очевидний факт, що ми живемо у невизначеному світі. І, 

крім навчальних, більшість завдань, з якими ми маємо справу в буденному 

житті, не мають очевидно правильних рішень.  

Причому рішення, які ми приймаємо, не повністю визначаються 

ситуаціями. За однією з теорій, яку захищає Е. Голдберг, вони є продуктом 

складних взаємодій між атрибутами ситуацій і нашими власними атрибутами, 

нашими спонуканнями, нашими сумнівами і нашими історіями. А сферою, у 

якій сходяться вхідні сигнали організму і вхідні сигнали зовнішнього світу, є 

префронтальна кора. Спосіб обробки цих сигналів лобовими долями істотно 

відрізняється від алгоритмічного, який зазвичай використовується при 

знаходженні рішень для детерміністичних ситуацій. Такі алгоритмічні рішення 

все більшою мірою делегуються різним пристроям: калькуляторам, 

комп'ютерам, різним покажчикам. Однак все ще залишається людським 

привілеєм ухвалення рішень за відсутності детерміністичних ситуацій. Можна 

погодитися з думкою Е. Голдберга, що в деякому розумінні свобода вибору 

можлива, тільки якщо наявна невизначеність. І важливо, що відмінність рішень 

лідера від технічних рішень – відсутність абсолютних алгоритмічно 

обчислюваних істин. Повернувшись до метафори диригента або режисера, 

можна стверджувати, що головна їх відповідальність полягає в інтерпретації 

відомого. І цей суб'єктивний процес ближче до сфери мистецтва, ніж науки – 

ухвалення стратегічних рішень головним керівником корпорації або, 

наприклад, головнокомандувачем, у мінливій невизначеній ситуації [136, с. 

115–116].  
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Тому можна дійти висновку, що для успішної практичної діяльності в 

умовах сучасної нам тотальної ситуації невизначеності набагато важливіше 

уміння приймати не заздалегідь відомі, а адаптивні, імовірнісні рішення. 

Уміння приймати рішення в умовах невизначеності, створювати «своє», нове 

знання, а не запам'ятовувати «чуже» – ось та головна відмінність, яка відрізняє 

успішну людину, яка здійснює ефективну діяльність. Крім того, з повсякденної 

практики відомо, що в разі розв’язання предметних практичних завдань 

незнання специфіки інструменту значноюмірою ускладнює як роботу з ним, так 

і отримання бажаного результату. Аналогічно недостатність усвідомлення своїх 

власних когнітивних конструктов призводить до неточних і неузгоджених 

індивідуальних цілей і, як наслідок, стратегій поведінки. 

Первинна індивідуальна «когнітивна погрішність» заважає приймати 

правильні рішення з визначення й досягнення цілей. Можна припустити, що 

цілісність і збалансованість в ухваленні рішень є основою когнітивного 

лідерства. І подібне лідерство має складний інтегральний характер. 

Інтегральність у даному разі передбачає певну збалансованість різних 

структурних і динамічних параметрів мозку, яка забезпечує його максимальну 

ефективність. Однією з властивостей ефективного мислення можна назвати 

моделювання можливих варіантів розгортання сценаріїв, у яких 

усвідомлюються й координуються емоції та думки інших учасників подій. 

Подібне моделювання передбачає здатність до метакогнітивних практик – у 

першу чергу здатність до «усвідомлення усвідомлення». Ця здатність 

передбачає новий якісний рівень рефлексивності (усвідомленості) як щодо себе 

і своїх когнітивних інструментів, так і щодо інших і їх «теорій душі», картин 

світу.  

Отже, що ж таке ефективне мислення? Творче, складнісносистемне, 

нелінійне, раціональне? Від кількості термінів, якими багато дослідників 

намагаються описати мислення, яке відповідало б складним сучасним реаліям, 

мені здається, проблема тільки посилюється. Можливо, у нинішніх умовах, 

коли немає «монополії на істину» і «єдиного підходу», занадто утопічно було б 
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запропонувати один якийсь термін. Проте, можна зазначити, що, в першу чергу, 

це мислення – мислення творче, здатне знаходити нові своєчасні, адекватні 

рішення.  

Феномен творчого мислення є предметом тривалого інтересу фахівців 

різних сфер. Найбільш активні дискусії на тему, чи можна навчити творчому 

мисленню, точаться в середовищі сучасних когнітивних психологів і філософів. 

Поділяючи позицію Є. Князевої про можливість розвивати творче мислення, 

розглянемо його характеристики, принципи і закономірності становлення, які 

вже досліджені в сучасній науці, особливо у фокусі сучасної синергетичної 

парадигми [150, с. 6].  

Одна зі встановлених характеристик творчого мислення – складність. 

Зв'язок цих двох феноменів – креативності і складності – явно простежується 

саме в аспекті когнітивних процесів. Один із фундаментальних аспектів 

складності – це холізм, об'єднання частин або елементів зі створенням єдиного 

цілого з новими властивостями. Адже етимологія слова «складність» (лат. 

сomplexus) означає «те, що сплетено, виткано разом» [149]. Ця сама 

властивість притаманна і креативному, творчому мисленню. Креативність 

розуміється як здатність об'єднати різні елементи зі створенням чогось 

принципово нового. Цей процес створення нового в синергетичній парадигмі 

розглядається як процес суб'єктивної самоорганізації. І цей один з актуальних 

напрямів синергетики Г. Малинецький так і називає – «суб'єктивною 

синергетикою» (а я могла б називати «когнітивною синергетикою»!). Вона 

має справу з різними проявами творчого мислення в галузі стратегій, 

моделювання майбутнього, ухвалення рішень і т. п. [202, с. 11]. Аналогічне 

мислення, очевидно, властиве лікареві-діагностові, який повинен прийняти 

рішення в умовах відсутності однозначних вхідних даних, але рішення, 

оптимальне для його пацієнта.Особливо актуальним завданням можна назвати 

передачу успішного діагностичного досвіду, компетенції від успішних лікарів 

молодим лікарям або «роботам» (складним інтелектуальним системам, які 

дедалі більш успішно застосовуються в медицині). 
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У процесі творчості виявляється й інший аспект складності – протиріччя 

не руйнують складне, але будують його або «добудовують».У даному разі 

виявляється ефект самоорганізації, який дозволяє говорити про синергетичні 

принципи роботи людського мозку. Г. Хакен на основі цього принципу 

добудовування розвиває модель синергетичного комп'ютера [340], у свою 

чергу, творчо добудувавши фундаментальні зв'язки між дослідженнями роботи 

людського мозку і новітніми розробками у сфері штучного інтелекту та теорії 

інформації. Крім того, Г. Хакен використовує й модель синергетичного лазера, 

який відіграє ключову роль у когнітивних процесах. Лазерна парадигма 

розуміється «як деяке нове проблемне поле, що виникає в контексті осмислення 

лазера як інструмента пізнання, уявлення й ініціації процесів самоорганізації в 

середовищах найрізноманітніших за своїм «субстратним» складом, але схожих 

у їх поведінці «поблизу точок нестабільності» [16, с. 96]. Використання такої 

місткої метафори саме по собі є досить евристичним. Наприклад, подання 

інсайта, моменту знаходження рішення як «лазерного» спалаху (так досить 

часто суб'єктивно переживається інсайт) «когнітивної когерентності». 

У свою чергу, В. Аршинов і В. Буданов, вибудувавши когнітивні засади 

синергетики, розглядають не лише лазерну парадигму Хакена, а й лазерно-

голографічну парадигму Д. Бома як той інструментальний контекст, у межах 

якого нова цілісність могла б бути подана самоузгоджено, оскільки саме 

голограма є «інструментом» для запису «цілого». І голографічну парадигму ми 

цілком можемо подати як парадигму синергетичну, де за окремою частиною 

може добудовуватися (самоорганізовуватися) немеханічне динамічне ціле. 

Отже, ми отримуємо «автопоетичну» онтологію Всесвіту [16, с. 215]. Подібна 

лазерно-голографічна версія синергетичної парадигми дає можливість 

зрозуміти нашу комунікативно-когнітивну діяльність, більш наочно й 

інтуїтивно податити специфіку саме синергетичного підходу до пізнання 

людського мозку як складної системи.  

Наголошуючи холістичні принципи сучасного когнітивного підходу, 

погоджуся з Є. Князевою, що автопоезис характеризує не лише модель 
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Всесвіту, а й нашу свідомість. Наша свідомість автопоетична, тому що вона 

безперервно робить саме себе. У цьому процесі постійно відбувається 

постійний пошук становлення ідентичності. «Можна, мабуть, говорити і про 

автопоезис думки, що означає наявність в ній вектору на самодобудовування, 

винахід і конструювання, досягнення мети і побудову цілісності. Свідомість у 

своїй когнітивній і креативній функції автопоетична в тому сенсі, що вона 

спрямована на пошук того, що втрачено, на ліквідацію прогалин» [153, с. 11]. 

Така творча синтезуюча роль свідомості інтуїтивно зрозуміла, але вона ще й 

зміцнюється дослідженнями в різних галузях. Тривалий час вона вважалася 

прерогативою винятково людської свідомості, але останні дослідження у сфері 

штучного інтелекту підтверджують, що це можливо не лише для людської 

свідомості [340]. З цього факту випливають важливі філософські й етичні 

наслідки, про які йтиметься далі.  

Отже, ще раз наголошу, що в процесі творчої, інтелектуальної діяльності 

відбуваються процеси добудовування самоорганізації цілого. Слід зазначити, 

що ця діяльність у момент прозріння інтуїтивна, образна і цілісна, і вирішення 

проблеми з'являється відразу в усій своїй повноті. Характерним є й те, що 

працює синергетичний ефект малих дій: істотну роль, наприклад, у відкритті 

можуть відігравати незначні деталі. Саме вони можуть виявити нові, 

оригінальні структурні зв'язки між звичними явищами. Причому вони можуть 

бути фоновими і знаходитися на периферії уваги, проте породжувати плідні 

асоціації, що визначають нове цілісне бачення, яке досить часто стає ключем до 

відкриття. С. Філіпенок наводить аналогії цих рис творчого мислення з 

певними характеристиками дитячого мислення. Аналогія пояснюється тим, що 

для дитячої психіки характерне подібне сприйняття за допомогою цілісних 

структур, заснованих на виділенні приватних, довільних деталей, які можуть 

бути цілком поза фокусом уваги дорослої в такій самій ситуації [331, с. 137].  

Зазначу, що аналіз дитячого мислення може бути досить корисним не 

лише для дослідження феномену творчого мислення. Імовірно, він може 

розкрити глибинні когнітивні механізми, які визначили виникнення й розвиток 
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людського інтелекту в процесі антропогенезу. Один із законів біологічної 

еволюції працює і в когнітивній сфері: певні стадії філогенезу повторюються в 

онтогенезі. «Як зазначають фахівці в галузі еволюційної епістемології, 

сприйняттю і мисленню древніх людей, подібно до сприйняття і мислення 

дітей, властиві образність, синкретизм та інтуїтивний характер. Ці риси 

знаходять відображення в перцептивній свідомості первісної людини, 

обумовленій домінуванням на ранніх стадіях філогенезу правої півкулі мозку» 

[331, с. 145].  

Перцептивне мислення повертає нас до інформаційних патернів, що 

самоорганізуються, що схоже на ідеї гештальт-психології. Крім того, зазначимо 

емерджентність і холістичність, які пов'язані між собою. Уявлення про 

цілісність пов'язані з уявленнями про емерджентність, оскільки саме на рівні 

цілого виникають нові якості, які не виводяться з властивостей елементів, що 

входять в систему. Творче мислення є холістичним, оскільки в ньому 

переважають «холістичні стратегії переробки інформації, характерні для 

правопівкульного, просторово-образного мислення» [150, с. 18–19]. Тому 

творче мислення є складним: адже воно містить багато сенсів і відбиває 

холістичність, емерджентність, автопоетичність, нелінійність складного 

навколишнього світу, своєю складністю відповідаючи йому.  

Однак як чином можна розвинути (можливо, зберегти) подібне 

складнісносистемне, творче мислення? Це питання, у першу чергу, адресоване 

системі освіти. Про необхідність інновацій в цій сфері, появу нових технологій, 

здатних надати адекватні результати йдеться вже досить давно. І когнітивістика 

може істотно впливати на розвиток системи освіти, наприклад, за допомогою 

когнітивних технологій. 

Когнітивні технології є одними з найбільш затребуваних на сьогодні. 

Найбільш перспективні напрями маємо у сфері формування ефективного 

мислення, ефективного ухвалення рішень, тому застосування когнітивних 

технологій в освіті особливе актуально. Вже існуючі методики і напрацювання 

для освіти також можуть бути переосмислені у фокусі когнітивного підходу. 
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Проблема ефективного управління знаннями завжди була досить 

гострою, але сьогодні набула особливої актуальності. У сучасному світі 

відбувається лавиноподібне зростання обсягів інформації, яку людство не 

спроможне ефективно освоювати без спеціальних пізнавальних технологій, які 

ще називаються когнітивними. Особливу важливість пізнавальні технології 

відівідіграють у системі освіти. Адже досить очевидно, що освітні процеси – 

когнітивні процеси, процеси пізнання і, в ідеалі, процеси ухвалення рішень. 

Власне, одним із найважливіших завдань освіти і є навчання пізнанню й 

заснованому на ньому ефективному ухваленню рішень. Досягнення 

когнітивних наук надають необхідні засоби для вирішення цього завдання: 

наприклад, можливість у режимі реального часу моніторити реальний процес 

ухвалення рішень.  

Сучасне суспільство знань вимагає нових технологій навчання, які 

дозволять не лише ефективно засвоювати інформацію, але і ефективно 

приймати рішення і діяти на її підставі. Крім того, необхідне осмислення не 

лише освітніх процесів, а й самої системи освіти, її цілей і завдань у 

сьогоднішніх непростих реаліях. Багато методик, з якими звикли працювати 

наші викладачі, імовірно, підлягають перегляду у фокусі когнітивного підходу, 

з можливим більш докладним аналізом когнітивних принципів і стратегій у 

процесі навчання. 

З'являються нові, більш компактні і «гранульовані» формати навчання, 

«тому виникає необхідність в картах і графах, що відображають горизонтальні 

зв'язки між освітніми активностями, а також у розвитку аналізу великого обсягу 

даних» [222]. Технології ефективної роботи з великими масивами інформації 

давно застосовуються в системі освіти. Наприклад, мнемотехніка як технологія 

ефективного засвоєння інформації [347], методики ТРІЗ Г. Альтова і 

методологія (в тому числі і ОДІ – організаційно-діяльнісних ігор) Г. 

Щедровицького [363]. Однак когнітивні науки швидко розвиваються, і нині вже 

створюються технології, що мають широку сферу практичного застосування, 
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передусім для вирішення завдань, пов'язаних з дослідженнями в сфері об'ємно-

зорового сприйняття, інтелекту, інтуїтивно-креативного мислення.  

Над когнітивними проектами сьогодні працює більшість університетів і 

наукових центрів Західної Європи, Японії та США. Актуальні розробки в галузі 

когнітивних технологій здійснюються в першому в Росії Інституті когнітивних 

досліджень і відповідних лабораторіях в Казанському і Санкт-петербурзькому 

державних університетах, працює багато інших дослідницьких центрів [162]. У 

сфері пізнавальної діяльності когнітивні технології базуються на положеннях 

когнітивної психології, що досліджує людський розум, мислення і ті ментальні 

процеси і стани, які з цим пов'язані [82]. Когнітивна психологія породила новий 

напрям у педагогіці – когнітивні технології навчання, які починають дедалі 

більш усвідомлено застосовуватися на різних рівнях системи освіти. 

В цьому підрозділі було продовжено розробку концепції когнітивної 

ефективності, принципів ефективного мислення та практичного їх застосування 

в людській діяльності. Показані основні принципи когнітивної ефективності в її 

звязку із концепціями лідерства та соціального успіху. Досліджено когнітивні 

механізми цього процесу, як він реалізується в сучасному суспільстві, 

обгрунтовано, що це один з актуальних напрямів когнітивних дослідженнь. У 

соціальній сфері, в практичному застосуванні здобутків когнітивних 

досліджень як методів підвищення когнітивної еффективності (і, відповідно, 

діяльності) є перспективними філософські принципи когнітивістики. Їх 

основою вважається цілісність, складне ціле когнітивної системи людини. Одна 

з філософських складових когнітивістики, еволюційна епістемологія, 

основними  своїми напрямами розвитку якраз і вважає дослідження в області 

цілісного розгляду когнітивної системи людини. Продемонстровано 

перспективність застосовності в соціальному вимірі когнітивістики концепту 

embodied mind – що проявляеться концепціямі втіленої тілесності і енактивізму 

(О. Князєва, А. Томпсон). Продемонстровано зв'язок концепцій когнітивної 

ефективності і креативності. Проаналізовані епістемологічні механізми 

протікання творчих процесів, особливості творчого, креативного мислення в 
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різних сферах, в тому числі і науковій. Показано ефективність подальшої 

концептуалізації цих досліджень креативності за допомогою сучасних 

міждисциплінарних підходів - когнітивного, еволюційного, тілесно-

орієнтованого, динамічного, а також підходу, що базується на теорії складних 

адаптивних систем. 

 

 

3.4. Проблеми концептуалізації когнітивних технологій в освіті 

 

Теорія складних адаптивних систем та еволюційна епістемологія як  

концептуальні інструменти когнітивістики актуалізовані та акцентуйовані в 

цьому дослідженні цілком обгрунтовано. Сучасний світ змінюється і досить 

швидко, імовірно, за синергетичною термінологією у «режимі із загостренням». 

Саме тому креативність (концептуалізації якої в фокусі когнітивного підходу 

було розглянуто в попередньому розділі) так важлива в сучасному світиі. Адже 

вона  виступає як основна компетенція, яка відповідає за ефективну 

адаптивність до постійних, швидких та непередбачуваних змін. Безумовно, 

формування цієї компетенції є завданням сучасної освіти. Це вимагає 

відповідних смін до системи освіти, зокрема, середньої та вищої. Але чи 

можливі фундаментальні та успішні інновації в системі освіти – це питання досі 

неоднозначно вирішується серед різних фахівців.  Світ настільки прискорився, 

що ніякі стандарти, навіть дуже професійні, одразу ж перетворюютсья на 

гальма. І це протиріччя поки що  не подолати. Але когнітивний фокус 

передбачає важливу роль усвідомленості в цьому процесу змін. І це тренд, 

зокрема, в освітній сфері посилюється тенденція підвищення батківської 

усвідомленості. Так,  важливо, що інтерес до розвитку креативності 

підтримується не стільки з боку освітян, скільки з боку самих батьків. По-

перше, вони відчувають, що світ швидко змінюється. І не тільки відчуття, а й 

зміни будуть тількі посилюватись. Крім того, зростає кількість інформації, 

матеріалів з цієї тематики. І усвідомленість необхідності змін приходить сама 
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собою. А ще важливо, що зростає і кількість дітей, які не тільки не хочуть, а й 

не можуть вчитися в рамках усталеної системи освіти. Все це тільки стимулює 

нагальні зміни в системі освіти [175]. І якщо це важко зробити системно, на 

загальному рівні, то можна це робити локально, впроваджуючи необхідні 

іновації в освітній процес.  

Тому  таким важливим завданням постає концептуалізація розробки та 

впровадження когнітивних технологій в систему освіти.  Існують різні підходи 

до розуміння суті і форми когнітивних технологій в освіті. Так, під 

когнітивними технологіями розуміються інформаційні технології, спеціально 

орієнтовані на розвиток інтелектуальних здібностей людини. Одні розвивають 

уяву і асоціативне мислення, інші когнітивні здібності: наприклад, об'ємного 

стереоскопічного бачення плоского зображення, що зумовлює передбачуваний 

розвиток інших когнітивних здібностей людини. 

Інший підхід більше формалізований, у ньому під когнітивними освітніми 

технологіями розуміється навчальний процес інтелектуального розвитку 

навчаних, що має модульну структуру, а одним з центральних понять 

когнітивної технології стає поняття «когнітивні схеми». В основі лежить 

твердження, що в процесі пізнання людина сприймає інформацію за допомогою 

доступних їй когнітивних схем, якщо ж ці засоби відсутні, то інформація або не 

сприймається, або частково спотворюється [82]. Тому процес навчання 

орієнтований на формування відповідних когнітивних схем, а отже, 

використовується модульний розгляд навчального процесу. «Когнітивна 

освітня технологія є загально педагогічною, предметно незалежною, 

індивідуально орієнтованою освітньою технологією, що забезпечує розуміння 

дитиною навколишнього світу шляхом формування системи когнітивних схем, 

необхідних для успішної адаптації до життя в сучасному інформаційному 

суспільстві [42]. Ураховуючи те що для успішної адаптації в сучасному 

суспільстві необхідно вміти приймати рішення в умовах невизначеності, уміти 

знаходитися в слабкоструктурованих ситуаціях, особливо важливі способи 

опису ситуації, а також інтелектуальні методи підтримки ухвалення рішень. 
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Тому ще одне визначення когнітивних технологій: способи опису 

слабоструктурованих процесів і ситуацій, в яких особливо важливу роль 

відіграє візуалізація інформації [98, с. 75]. 

Одним з основних каналів надходження інформації, і це пов'язано з 

еволюційною етіологією, є візуальний канал, тому велика частина технологій у 

навчанні пов'язана із застосуванням наочних посібників, спектр яких значно 

змістився у віртуальну область в ході розвитку інформаційних технологій. 

Воістину провидчеськими були ідеї М. Вертгеймера про продуктивне 

мислення, правильне мислення як візуальне мислення, хоча він і не дав чіткого 

визначення візуального мислення. Поняття візуального мислення ввів його 

послідовник і також представник гештальпсихологї Р. Арнхейм. Адже М. 

Вертгеймер був принципово не згоден з тим, що мислення є вербальним за 

своєю природою і безпосередньо пов'язано з мовою [68, с. 22]. Сучасні 

дослідження в області психолінгвістики також не дають однозначної відповіді 

на питання про зв'язок мислення з мовою, проте домінанта візуальних образів, 

які обробляються «древніми» ділянками мозку, вважається досить доведеною. 

Робота з візуалізацією інформації з використанням когнітивних 

технологій значно спрощується. Найбільш поширені – інтелект-карти (mind 

maps) і карти понять (concept maps). Смислові когнітивні схеми також належать 

до методик візуалізації. Загальні принципи когнітивного моделювання в 

навчанні використовують специфіку перебігу ментальних процесів, працюючи 

з урахуванням властивих людині сильних когнітивних сторін, тим самим 

дозволяючи досягти більш якісного результату. Слід зазначити, що в разі 

застосування когнітивних технологій відбувається не лише поліпшення 

кінцевого результату, а й самого процесу навчання. Наприклад, специфіка 

застосування когнітивного моделювання полягає в підвищенні якості самих 

когнітивних процесів, відповідно, у підвищенні когнітивного розвитку. А 

поліпшення самого освітнього процесу відбувається як поліпшення 

«соціокогнітивної практики стійкого розвитку людського ресурсу» [50, с. 75].  
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Розглядаючи процеси навчання як соціокогнітивні практики, у першу 

чергу ми повинні розглянути практики гри і пов'язані з ними соціальні міфи. 

Оптимальна мотивація на досягнення засвідчується саме в процесі гри. Власне, 

етіологія не лише людського виду показує, що навчання починається через гру. 

Тому ігротехніки еволюційно є ефективними когнітивними технологіями. 

Азарт, про який пише А. Лобок, значною мірою підвищує ефективність процесу 

навчання, а досягається він саме за рахунок ігрової ситуації [162]. Ще одна 

специфіка ігротехнік полягає в тому, що вони створюють безпечний простір 

для когнітивного розвитку. Процес ухвалення рішення, яке в реальній ситуації 

може спричинити безповоротні наслідки, можна досить чітко змоделювати в 

навчальній ситуації за допомогою спеціальної гри. На цьому принципі здавна 

побудовані методики навчання у військовому і бізнес-середовищі. Останнім 

часом з'явилася безліч варіантів бізнес-симуляцій, ігор на ухвалення рішень, на 

вироблення стратегії. Так, у книзі Д. Дернера з красномовною назвою «Логіка 

невдачі» наведені матеріали багаторічних досліджень реального мислення в 

складних практичних ситуаціях за допомогою спеціально розроблених 

комп'ютерних ігор моделювання. Не лише в складних ситуаціях, а й у 

повсякденності ми припускаємося безліч розумових помилок. Принципово 

важливо, що Д. Дернер не лише розкриває їхню природу, а й окреслює шляхи 

підвищення ефективності практичного інтелекту [103]. Специфіка сучасної 

когнітивної науки полягає в тому, що стало можливим моніторити сам процес 

ухвалення рішень в режимі реального часу. Це дозволяє досліджувати основні 

когнітивні механізми, які беруть участь у процесі вироблення рішень, 

проаналізувати типові помилки і визначити шляхи розвитку мислення. Більш 

ніж очевидні перспективи використання подібних когнітивних технологій у 

процесі навчання.  

Однією з основних цілей навчання має бути когнітивний розвиток. І цей 

когнітивний розвиток, крім того, що воно має бути суто індивідуальним, 

повинен грунтуватися не лише на віковій або гендерній специфіці навчаних, 

слід мати під собою надійний фундамент усвідомлених і керованих цінностей. 
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Процес вироблення цих цінностей відбувається в живій інтерактивній взаємодії 

учителя і учнів, а також учнів між собою. Тому, крім когнітивних технологій, 

які орієнтовані на індивідуальні стратегії, одним з важливих напрямів можна 

вважати технології, спрямовані на групові стратегії навчання. Одним з таких 

напрямів є внесення в освітній процес колективних ролевих ігор, у тому числі й 

віртуальних. Так, гра Ш. Янга Classcraft перетворює шкільні уроки на 

величезну рольову гру, поки що ще з умовно безплатною моделлю. До 

створення Classcraft Янг йшов кілька років, випробовуючи різноманітні 

способи досягти співпраці з дітьми на уроках, оскільки вважає його досить 

важливим у нашому столітті, яке демонструє вибухове зростання спільних 

видів діяльності і соціальних мереж. У процесі спільної гри формується 

важлива складова особистісного зростання – уміння бачити цінність перемоги 

твоєї команди на противагу особистим успіхам, уміння працювати разом, щоб 

підвищити загальний рівень [372]. Тому гра важлива виробленням командного 

духу, адже сучасна система освіти недооцінює цю складову навчання. Адже 

можна піти шляхом удосконалення і дедалі більшого використання 

інформаційних технологій у процесі навчання, з метою розвитку певних 

компетенцій, але існує великий ризик втратити інші когнітивні компетенції 

(наприклад, командної роботи, емпатії і співпраці), які важливі для соціальних 

комунікацій. 

У бізнес-середовищі нині вже неможливо досягся ефективної роботи при 

орієнтації тільки на особисті результати, а в освітній системі, як і раніше, 

система оцінок заснована на індивідуальних досягненнях, а це не дуже корисно, 

та й не дуже ефективно в довгостроковій перспективі. У складних ситуаціях, 

які в надлишку нам надає навколишній світ, пошук рішення має враховувати 

багатофакторні складові, а їх простіше отримати в процесі групової роботи.  

Такою когнітивною технологією спільного вироблення рішення у вигляді 

ділової гри можна назвати інсейфінг. Спочатку інсейфінг створювався як 

механізм знаходження оптимальних управлінських рішень і розроблявся з 

урахуванням специфіки структур, що адмініструвалися. Інсейфінг заснований 
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на теорії динамічних інформаційних систем (московський методологічний 

гурток – сибірська науково-методологічна школа: І. Ладенко, Ю. Горський, В. 

Разумов). Зазвичай інсейфінг здійснюється для організацій, що виявилися з 

якихось питань в проблемній ситуації. Підсумком інсейфінга є визначення 

ресурсів, меж і розвилок подальших управлінських дій. Інсейфінг заснований 

на останніх досягненнях концептуального проектування, що використовують 

технологію когнітивного інжинірингу.  

Інсейфінг проводиться в три стадії. Перша, камеральна, стадія полягає в 

побудові спільно з ключовими учасниками смислової схеми обговорюваного 

предмета, що містить проблемне поле організації. Тут застосовуються різні 

технології московського методологічного гуртка, теорії динамічних систем 

(СУПАР, СИНАР та ін.). Смислова схема визначає структуру комунікацій, 

питання, на які відповідають учасники інсейфінга на другій стадії. Друга, 

ігрова, стадія полягає в проведенні комунікації за участю представників 

організації та експертів за розробленою смисловою схемою. Залежно від 

вирішуваних завдань використовуються різні модифікації процедури 

комунікації. Третя, камеральна, стадія полягає в проведенні інтерпретації, що 

адаптує результати під початкові вимоги. Сфери застосування інсейфінга 

досить великі: управління розвитком бізнесу, розвиток регіонів, навчальний 

процес (навчання і атестація кадрів), і нині вони розширюються. Так, аспіранти 

Омського державного аграрного університету в межах занять професора В. 

Разумова по курсу «Методологія наукових досліджень» провели інсейфінг у 

процесі навчання. Інсейфінг був організований після вивчення основ 

застосування теорії динамічних інформаційних систем (ТДІС) до підготовки 

дисертацій, ключовою темою для інсейфінга була взята категорія «завдання 

дисертаційного дослідження» [253]. Можливо, за допомогою інсейфінга можна 

вирішувати питання управління самою системою освіти, займатися 

стратегічним розвитком різного рівня суб'єктів освітнього процесу. Слід 

зазначити, що для інсейфінга є цікавий тренд – застосування управлінських 

технологій, методик з бізнес-середовища в системі освіти.  
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На освіту як систему роботи, що розуміється в найзагальнішому сенсі, з 

інформацією, неминуче впливає когнітивістика, яка змінює самі принципи 

роботи з інформацією. І, подібно до того як наше життя свого часу змінили 

персональні комп'ютери, породивши безліч абсолютно нових спеціальностей, 

так, можливо, у майбутньому з’явиться дуже багато нових «когнітивних» 

спеціальностей або вже існуючі спеціальності отримають нове наповнення, 

наприклад, стануть з гордістю уточнювати: «Я не педагог, я когнітолог!» [162]. 

Розуміння реальних когнітивних механізмів, особливо у сфері ухвалення 

рішень, зможе стратегічно трансформувати цілі й завдання освіти, з 

урахуванням ефективності подальшої діяльності. А застосування багатьох 

когнітивних технологій, наприклад когнітивних карт, когнітивного 

моделювання й інсейфінга дозволить не лише розвинути когнітивні здібності 

навчаних, але й істотно підвищити якість самого освітнього процесу.  

Цілісний підхід, системний підхід до навчання обов'язково повинні 

містити освітнє середовище – зовнішнє оточення системи, в якому знаходяться 

суб'єкти освітнього процесу. І це середовище залежно від контексту і від 

фокусу може бути розглянуте як на рівні соціуму (від районного до 

планетарного масштабу), так і на рівні освітньої структурної одиниці – групи 

або класу. І вплив цього середовища на процес навчання може бути досить 

значним. Позитивна атмосфера здебільшого є стимулювальною до навчання і, 

власне, до продуктивного вирішення проблемних ситуацій. Адже в процесах 

мислення важливу роль відіграють первинні установки, а вони формуються при 

зіткненні з проблемними ситуаціями, з них складається досвід досягнень або 

тільки невдач. «У зв'язку з цим слід зрозуміти структуру соціальної ситуації, ту 

соціальну атмосферу, в якій знаходиться індивід, ту «філософію життя», яке 

формується в процесі поведінки дитини або дорослого в його оточенні; 

ставлення до об'єктів і проблемних ситуацій значноюмірою залежить від цих 

чинників. Так, соціальна атмосфера, що панує в класі, справляє значний вплив 

на формування справжнього мислення. Для вирішення таких проблем іноді 

корисніше створити правильний настрій в класі, замість того щоб нав'язувати 
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суб'єктові певні операції або механічні вправи» [66, c. 95]. І значна частина змін 

в освіті з урахуванням когнітивного підходу буде спрямована саме на зміну 

самого процесу навчання, його формату і основних принципів.  

Які проблеми і які перспективи у сфері освіти можуть бути пов'язані з 

подальшим розвитком когнітивістики? Цікаво, що відповідь на це запитання 

може допомогти отримати інструментарій когнітивних технологій, до яких, 

зокрема, належить дедалі більш популярний форсайт. У сфері освіти практика 

застосування форсайтів досить нова. З країн колишнього Радянського Союзу 

найбільше поширення вона отримала, мабуть, у Росії. Отже, що таке форсайт 

освіти? Якою буде освіта? Ця тема регулярно обговорюється на конференціях, 

круглих столах, і в Росії була вироблена така незвичайна форма форсайта – форсайт-

флоти.  

На думку Д. Пєскова, керівника напряму «Молоді професіонали» Агентства 

стратегічних ініціатив (АСІ), спочатку важливо зрозуміти глобальні тенденції в цій 

сфері, а потім вже будувати національні моделі. Саме на глобальних тенденціях 

заснований підготовлений АСІ Форсайт «Освіта 2030». Від прогнозу, який, за 

словами Д. Пєскова, є «абсолютно безвідповідальною заявою однієї людини», 

форсайт відрізняється «залученням до процесу створення майбутнього тих, хто 

в ньому найбільш зацікавлений», «комплексним моделюванням основних 

чинників і сил, які на це майбутнє впливають» [357]. 

Пошук нової моделі освіти визначається такими викликами сучасності :  

 інтернет і цифрові технології, які дають можливість появи нових 

моделей створення, збереження і трансляції знань; 

 технологічні стартапи в освіті, перевага за онлайн-освітою; 

 гіперконкурентна боротьба за таланти і швидкий розвиток галузей; 

 нові вимоги до форматів підготовки кадрів: «максимальна гнучкість 

і розвиток надпрофесіональних компетенцій, надшвидка підготовка і точкова 

компетенція»; 

 освіта як актив; 
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 виклик споживчого суспільства, прагнення якого до полегшення 

життя автоматично призводить до отупіння (коли послугу можна отримати 

натисненням кнопки, знижуються стимули до розвитку когнітивних функцій 

людини) [357]. 

В когнітивному  підході до майбутньої системи освіти я хочу зазначити 

важливі моменти, які можуть вплинути на суспільство в цілому.  

Один з них – це розвивавальні когнітивні технології. Нейробіка, 

брейнфітнес, когнітивний фітнес – достатня кількість визначень у цього 

популярного тренду сучасних когнітивних технологій.  

Когнітивний фітнес уже сьогодні «дозволяє в режимі онлайн 24 години на 

добу розвивати навички фіксації уваги, аналізу, запам'ятовування з допомогою 

нескладних вправ, виконання квестів і завдань», що містяться в мобільних 

застосуваннях. Так, тільки в одного з найбільших проектів в цій сфері, проекту 

людського пізнання Lumosity, близько 50 мільйонів учасників. На сайті 

Lumosity я сама тестувала якості свого мислення з тим, щоб, використовуючи 

технології цього проекту, цілеспрямовано їх розвивати [398]. Найбільш 

популярні (їх, до речі, дійсно можна досить ефективно тренувати в режимі 

онлайн) – це пам'ять і концентрація уваги.  

Сучасні технології дозволяють не лише запустити програми ментального 

тренування, а й відстежувати ефективність їх виконання. Люди проводять 

46,9% їх загального часу активного періоду доби, роздумуючи про щось інше, 

ніж те, що вони роблять в цей час, і така блукаюча свідомість зазвичай робить 

їх нещасними. Це показують результати дослідження, яке використало 

спеціальне застосування для iPhone, що дозволило зібрати дані від 250 000 

чоловік. Збиралися дані про думки, почуття й ту активність, яку робили об'єкти 

дослідження в період активного періоду доби. Дослідження здійснювали 

фізіологи М. Кілінгсворт і Д. Гілберт з Гарвардського університету. Результати 

дослідження були опубліковані в журналі Science [411]. В оптимістичному 

тренді розвитку когнітивних технологій можна прогнозувати пристрої, що 

вирішують проблему втрати концентрації уваги, або хоча б моніторять рівень 
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концентрації. У песимістичному прогнозі (а це посилання вже озвучене на 

комерційних сайтах) – це потужний інструмент контролю. Наприклад, керівник 

може в режимі реального часу побачити, хто концентрується на роботі, а хто ні. 

Подібні технології можуть бути використані і в освіті.  

Вже є всі підстави вважати, що ми станемо свідками революції 

когнітивних технологій. Після 2017 року отримають масове поширення 

нейроінтерфейси (АСІ вже зайнялося розробленням форсайта нейронета, який 

врешті-решт замінить інтернет). Це пов'язано з побудовою мережевих 

протоколів взаємодії на рівні мозок – комп'ютер і комп'ютер – мозок у 

найрізноманітніших сферах. Після 2020 року значний вплив матиме нова 

психофармацевтика. Вже сьогодні отримано досить даних про біохімію мозку і 

про вплив на його діяльність значної кількості препаратів – від синтетичних 

гормонів до давно відомих нам продуктів харчування.  

Зароджується нова модель глобальної освіти – масові відкриті онлайн 

курси (МООС) [216], які вже частково відбирають у вищі навчавальні заклади 

студентів, припускаючи навчити не менше мільярда чоловік. Змінює систему 

освіти MOOC тим, що не лише робить її безплатною і доступною для всіх. Ця 

система дозволяє «вихватити талановитого хлопця, програміста, не в 21 рік, а в 

12, коли він ще школу не закінчив. Таких дітей, скажімо, з Індії і Монголії вже 

вишукує й купує Facebook. Працедавець хоче бачити уміння, електронний 

диплом з портфоліо, особистий паспорт компетенцій і те, як, де і коли людина 

підвищувала їх» [357]. Підхід за компетенціями вже міцно зайняв своє місце в 

системі підбору персоналу і активно зміщується з бізнес-середовища в освітнє. 

Уже сьогодні в Києві, в університеті КРОК проходять фасилітаційні сесії, які 

організуються українськими представниками міжнародної організації ICA 

(Institute of Cultural Affairs – Інститут культурних стосунків). Під час сесій 

відбуваються трибічні обговорення необхідних компетенцій за конкретними 

спеціальностями. Беруть участь студенти, викладачі й «замовники» – 

представники бізнес-середовища. Такий підхід реалізується (зокрема, і за моєї 
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особистої участі) в Інституті економіки і управління освіти Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова).  

Може також впливати на ситуацію з академічною освітою не лише 

загальнодоступність онлайн-курсів, а й корпоративні університети, які «вийшли 

в онлайн», – наприклад, система підготовки фахівців Великої четвірки 

найбільших аудиторських фірм. Це може значною мірою вплинути на статус 

класичних освітніх установ. Крім того, у ході форсайта було показано, що до 

2025 року очевидною стане неефективність диплому про закінчення вищого 

навчального закладу – за наявності життєздатних альтернатив, а також системи 

наукових журналів і стандартів цитування, авторський підручник. А до 2035 

року перестануть бути актуальними загальноосвітня школа, дослідницький 

університет, текст (книга, стаття) «як домінуюча форма знаннєвої комунікації» 

[357]. Цілком можливий варіант, ознаки якого можна бачити вже сьогодні – 

перехід на інші форми подання інформації, до яких нас підштовхують не лише 

інформаційні технології з їх ігровими, візуальними, динамічними формами 

подання інформації. У соціальних мережах можна помітити, що форми подання 

інформації, навіть текстової, стають дедалі більш «візуально-метафоричними», 

поступово зміщуються вбік іконографіки, все менше можна побачити статей, не 

кажучи вже про складніші тексти. 

Важливий момент в оцінці освітніх трендів, особливо у фокусі 

когнітивного підходу, – якою бачиться особистість навчаного? Крім того, 

важливо, які зміни відбудуться в формах організації учнів – освіта буде 

колективною чи суто індивідуальною? Чи збережуться еволюційні механізми 

групового «навчення» чи майбутнє за «персоналітетами»? Імовірно, це 

пов'язано з тим, якого типу особи навчатимуться. 

У перспективі освіти майбутнього будуть пробудовуватися пов'язані одна 

з одною траєкторії індивідуального розвитку. Необхідне формування системної 

картини світу на основі технологій мислення і системних предметів (іноземні 

мови, математика, музика); соціальні управлінські навички й уміння; 

управління психофізичними станами і розвиток тіла. Відповідно, має бути і те, 
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що підтримує їх техносередовище (інформаційні технології). За оцінками, воно 

має складатися з онлайн-курсу і бібліотеки знань, симуляторів і розрахованих 

на багато користувачів ролевих ігор, а також з тренажерів біологічного 

зворотного зв'язку й нейроінтерфейсів. До речі, усе це є вже в практиці тих чи 

інших форматів навчання. Мабуть, тільки нейроінтерфейси поки що 

знаходяться в стадії початкового впровадження в практику освіти. Однак вони, 

як і нейрогеймінг, уже використовуються в онлайн-курсах [357].  

Перспективні оцінки форм навчання поки що припускають домінування 

еволюційної групової форми пізнання. Персональний підхід передбачається для 

навчання в режимі он-лайн, хоча й у цьому разі вже набувають популярності 

колективні навчальні проекти. Попередні етапи залучення учасників до 

колективного спілкування онлайн вже позаду: це комп'ютерні ігри і квести в 

режимі реального часу. Проведення веб-конференцій, групових нарад у бізнес-

середовищі – це також приклади спільної групової роботи й у віртуальному 

просторі.  

З урахуванням того, що компетенції командної роботи будуть, як і 

раніше, важливими в суспільстві майбутнього, відповідно, якісна освіта має 

включати підготовку до командної роботи, як мінімум, за допомогою 

включення в масові ігри й колективні проекти. Як і в бізнес-середовищі, коли 

асесмент (оцінку і розвиток компетенцій) доцільно здійснювати при прийомі на 

роботу, і в освіті це слід починати вже на етапі вступних іспитів, коли 

абітурієнти об'єднуються в групи, змагаються один з одним. Можливо, саме 

такі форми оцінки були б ефективніші, ніж класичні іспити, а вже тим більше 

тести. Крім того, такі форми групової роботи не лише сприяють розвитку 

командних компетенцій, створенню творчої атмосфери. Це ще й впливає на 

загальну лояльність, появу не лише інтересу до навчання, а й до діяльності 

самого навчального закладу. А це стає важливим чинником впливу на освітню 

систему.  

Автори форсайта прогнозують, що вже через кілька років в усіх світових 

рейтингах університетів з'явиться такий показник, як залученість студентів у 
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діяльність університету, так само як і викладачів, співробітників. Зі свого боку 

зазнаічу, що відсутність залученості студентів у діяльність університету 

негативно позначається й на ставленні до навчання. Тут простежуються явні 

аналогії із залученістю співробітників та ефективністю їх діяльності в бізнесі. У 

цьому сенсі когнітивні практики за визначенням загальних мотивувальних 

цінностей, побудови спільних цілей, підвищення «соціальної зв'язності» й 

інших методів групової взаємодії також можуть істотно вплинути на 

поліпшення якості освіти й усієї її системи в цілому.  

Концептуалізація прикладних аспектів когнітивістики у сфері освіти, 

імовірно, буде більш ефективною, якщо врахувати ключові висновки авторів 

форсайта «Освіта 2030»: 

1. «Першочергові вимоги до освітніх програм – надпредметні 

навички, мультидисциплінарна підготовка. 

2. «Велике чищення» освітніх програм; введення нових стандартів 

підготовки, особливо для інженерних спеціальностей. 

3. Робота з командами (команди, а не тільки індивіди як продукт 

випуску). 

4. Діалог відносно майбутнього кадрового замовлення; формування 

групи «перекладачів» між бізнесом і освітою. 

А свою упевненість в правильності головних висновків «Форсайта освіти 

2030» організатори пояснюють тим, що висновки попереднього форсайта (2010 

року) виправдалися майже на 99%» [357]. Звичайно, результати цього 

конкретного форсайта можна оспорювати, але те, що певні серйозні 

трансформації очікують на систему освіти – це очевидно.  

Трансформації в системі освіти повинні базуватись на системних 

компетентністних підходах, що враховують важливі  еволюційні когнітивні 

механізми. Вони зараз  актуалізуються внаслідок суттєвих соціальних зрушень, 

які відбуваються у багатьох країнах світу. Один із найважливих -  механізм 

соціальної згуртованості, якій також полягає в основі вмінь працювати в 

команді, встановлювати ефективні соціальні комунікації та ін.  
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Освіта, зокрема, вища освіта, може сприяти соціальній згуртованості 

декількома способами. По-перше, вона повинна навчити соціальним «правилам 

гри»: тим, які регулюють міжособистісні і політичні дії. Вони складаються з 

соціальних і правових принципів (що лежать в основі високої громадянськості 

та зобов'язань політичних лідерів,  патернів поведінки, очікуваної від 

громадян), а також наслідків недотримання цих принципів. По-друге, освіта 

може полегшити сприйняття складності питань, пов'язаних з історичними та 

глобальними поточними подіями і, таким чином, може підвищити ймовірність 

того, що людина буде бачити точку зору інших, ніж тільки свою власну. По-

третє, навчаючи правилам гри у такій манері, можна  виховувати толерантність 

і закласти основу для добровільної поведінки у відповідності з соціальними 

нормами [2]. Крім того, вона може подолати інформаційну, загальноосвітню 

нерівність, яка також заважає соціальній згуртованості. 

 В освітньому процесі, особливо на рівні вищої освіти, безумовно, важливо 

робити акцент на розвиток змістовного блоку мислення. Але, якщо розглядати 

тільки процесс наповнення інформацією, то ми можемо досягти обізнанності, 

але не зможемо забезпечити розвиток операцій мислення, які ці знання 

породжують й дають змогу використовувати. Саме тому, не вщухають спори 

про те, якою є роль освіти в ХХІ столітті та що, насправді, можна вважати 

критеріями її  якості. Можна відмітити зростаючу стурбованість тим, що 

системи освіти на різних рівнях приділяють занадто велику увагу накопиченню 

«академічних» когнітивних компетенцій (класичних пізнавальних навичок) за 

рахунок більш невловимих  і важко вимірюваних «неакадемічних» когнітивних 

навичок і компетенцій. Потрібен розвиток навичок та компетенцій в області 

ефективної комунікації з іншими людьми, інноваційного мислення, поваги до 

різноманітності та навколишнього середовища, вирішення конфліктів, роботи в 

команді, вирішення проблем і так далі.  Це важливо не тільки  

для того, щоб студенти належним чином були підготовлені до роботи. 

Володіння такими компетенціями є також важливим інструментом 

забезпечення майбутніх поколінь можливістю жити повноцінним і 
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відповідальним життям у швидко мінливому і взаємопов'язаному світі. 

Внаслідок недостатньої уваги, що  приділяється таким навичкам і компетенціям 

в освіті,  можуть на постійной основі виникати проблеми в ряді областей, що 

включають, наприклад: недостатню увагу до різноманітності, гетерогенності (у 

тому числі соціально-економічної, етнічної та гендерної рівності), ігнорування 

екологічних проблем та відсутність інновацій і соціального підприємництва 

серед студентів [413]. Саме трансверсальні компетенції створюють умови для 

громадянського, публічного діалогу, ненасильницького типу комунікацій, 

врахування думки кожного учасника в процесі групового прийняття рішень. Ці 

«навички ХХІ століття» є надзвичайно актуальними не тільки и не стільки для 

європейського суспільства, а й для нашої країни. 

Діалог – одна з найефективніших когнітивних практик, яка важлива не 

тільки для розвитку когнітивних компетенцій, зокрема, критичного мислення. В 

соціальному фокусі важливо, що тільки в діалоговому протистоянні 

викристалізовуються погляди, формуються переконання, встановлюється 

позиція, особистісне бачення, яке робить можливим ненасильницьке 

спілкування носіїв різноманітних точок зору. Це потребує формування певного 

типу особистості, певного рівню розвитку трансверсальних компетенцій, 

зокрема, соціального інтелекту, у чому й полягає одне з найголовніших завдань 

освіти в актуальних умовах.  

В напрямку розвитку трансверсальних компетенцій існує певний спектр 

когнітивних освітніх технологій, зокрема, у педагогіці, але більшість з них 

може бути надзвичайно ефективною в системі вищої освіти. Так, для системи 

вищої освіти можна також рекомендувати впровадження технологій 

колективної мисленнєвої діяльності (К. Вазіна), технологій навчального 

дослідження (Д. Левітас, М. Кларін) та технології евристичного навчання (А. 

Хуторськой). Слід відмітити, що більшість методик спрямовані  на формування 

класичних когнітивних компетенцій, які є необхідною, але недостатньою 

умовою успішної діяльності в сучасних складних умовах.  
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Однак, в наш час віртуалізації суспільства особливого значення 

набувають саме трансверсальні компетенції як фактор 

конкурентоспроможності в сценарії розвитку людства, який був змінений 

цифровою революцією і глобалізацією. Для того, щоб цей розвиток був 

ефективним, потрібно вміти створювати та розповсюджувати спільні сенси. 

Тому так важлива компетенція сенсоутворююча (здатність виявляти та 

утворювати смисли): вміння знаходити найглибші або найвагоміші сенси в 

спільній комунікації [414]. Це означає, що повинна бути компетенція 

синтезувати ключові моменти комунікації, які допомагають створити унікальну 

точку зору, перш ніж приймати рішення. 

Надзвичайно актуальним є розвиток компетенції, яку можна визначити як 

соціальний інтелект: вміння спілкуватися з іншими людьми, глибоко і 

безпосередньо, щоб виявляти і стимулювати потрібні реакції і взаємодії із 

ними.  Це інший щабель розвитку емоційного інтелекту, який зараз вважається 

необхідним для суспільної взаємодії будь-якого характеру. Соціально-

інтелектуальні люди вміють швидко оцінювати емоції оточуючих і адаптувати 

їх слова, тон і жести. Але, крім цього, розвинений соціальний інтелект - це 

ключовий навик спільної роботи та побудови відносин довіри, що необхідно 

для співпраці з групами людей в різних контекстах, налагодження ефективного 

діалогу. В когнітивних практиках фасилітації, налагодження ненасильницької 

комунікації та суспільного діалогу відбувається становлення цієї компетенції. 

Загальний суспільний діалог в умовах гетерогенного етнічного 

середовища неможливий без навичок міжкультурної комунікації. Тому так 

актуальна міжкультурна компетенція: здатність діяти в різних культурних 

середовищах. Це не тільки зачіпає мовні навички, а й уміння адаптуватися до 

мінливих умов, здатність виявляти і реагувати на нові контексти. 

Також важливою компетенцією є раціональне (критичне) мислення: вміння 

переводити великі обсяги даних в абстрактні концепції і розуміти міркування, 

засновані на даних. Оскільки кількість даних, яка у нас збільшується в 

геометричній прогресії, потребує значно більшого рівня розвитку 
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обчислювальних навичок мислення для того, щоб осмислити цю інформацію. 

Впродовж теми інформатизації суспільства, слід відмітити, що важливою 

компетенцію є управління інформацією (когнітивний самоменеджмент): 

здатність критично оцінювати та розробляти контент, який використовує нові 

форми засобів масової інформації, з використанням тих засобів масової 

інформації для переконуючої комунікації. Це означає також, що потрібно вміти 

виробляти та зберігати свою власну позицію в умовах інтенсивного медійного 

впливу. На жаль, саме медійний контент часто сприяє сепарації, ворожнечі, а не 

соціальній  згуртованості, єдності суспільства. 

Для того, щоб можна було ефективно співпрацювати не тільки у 

віртуальних об’єднаннях, а й в реальних проектних та технічних групах, 

потрібно вміти «домовлятися» і не тільки в соціально-психологічному плані. 

Мова спільної праці найчастіше найбільш сприятлива для порозуміння. Але в 

нинішніх умовах розвинених дисциплін та розгалужених конкретних 

технологій потрібні додаткові навички для професійної комунікації. Тому 

окремо можно виділити потребу в когнітивних освітніх технологіях розвитку 

такої  трансверсальної компетенції  як міждисциплінарність (міжпредметність): 

здатність розуміти концепції з різних дисциплін, співпрацювати в 

міждисциплінарних складних проектах. Це означає, що потрібно мати глибокі 

знання принаймні в одній області, але  ще й мати змогу спілкуватися мовою 

широкого спектру дисциплін. До того ж, це означає можливість та цікавість 

виходити за межі формальної освіти та навчатися впродовж всього життя. На 

основі цієї компетенції здійснюється напрямок неперервної освіти, або освіти 

впродовж життя (long life learning). В європейській практиці саме концепція 

неперервної освіти вважається одним із найважливіших інструментів соціальної 

адаптації та інтеграції  різних соціальних груп (від дітей-біженців до 

пенсіонерів). 

Є ще багато пов’язаних з цією здатністю інших компетенцій, які також 

потрібно впроваджувати та розвивати в системі вищої освіти. До них можна 

віднести і управління когнітивним навантаженням, і дизайн мислення, і 
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віртуальну взаємодію,  і адаптаційне мислення, і ще інші компетенції, які 

полегшують соціальні комунікації.  Всі вони вирішують завдання ефективної 

відповіді  на сучасні цивілізаційні виклики суспільства знань. Так, можна 

погодитись, що в майбутньому заклади вищої освіти вже не будуть так 

впевнено домінувати саме в сфері виробництва знань, але вони будуть  грати 

важливу роль, поєднуючи знання та громадянство. І система освіти повинна 

формувати свідомий вплив на суспільство знань не ринковими засобами.  

Вирішенням цього завдання є виокремлення та розвиток за допомогою 

когнітивних освітніх технологій надзвичайно важливих в ХХІ столітті 

трансверсальних компетенцій, за допомогою яких може бути підвищено рівень 

загальної соціальної згуртованості, об’єднанності суспільства.  

 Слід зазначити ще один напрям змін у системі освіти, викликаних 

певними течіями, який можна віднести до сфери когнітивістики. Це 

недостатньо визнані методики навчання, які використовують цілісний, 

холістичний підхід до процесу пізнання, включаючи в нього тілесність. М. 

Фельденкрайз вважається одним із засновників цього підходу, який поки що 

недостатньо використовується в навчанні. Його підхід не можна назвати в 

чистому вигляді освітнім, він ще й психосоматичний, спрямований на зцілення. 

При цьому, замість того щоб «лагодити або виправляти» тіло, М. Фельденкрайз 

учить розширювати його здібності і користуватися вибором можливих дій. Але 

це ще й підхід до навчання[324]. Фельденкрайз відомий завдяки розробці таких 

систем, як «функціональна інтеграція» і «усвідомлення через рух». Обидві вони 

засновані на тілесному підході до навчання і на самопізнанні. Можна 

зазначити, що їм властива функціональна інтеграція, розроблена для 

задоволення потреб індивідуума. Вважається, що в такий спосіб можна 

організувати, відновити або істотно поліпшити ефективну діяльність людини у 

світі. 

Мабуть, найбільш перспективний напрям, що розвивається, – це 

усвідомлення через рух (Awareness Through Movement – ATM). Це групові 

заняття, які складаються з послідовностей і комбінацій рухів, вказівки до 
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виконання яких подаються усно. Вони виконуються як реально, так і подумки, і 

дають учасникам можливість поліпшити діапазон і якість рухів. Незважаючи на 

велику різноманітність завдань, ATM покладається на два основні принципи. 

Це принцип розумного знаходження в зоні комфорту (краще менше, та з 

розумом) при виконанні рухів і принцип усвідомленості (якщо розум починає 

блукати, а рухи стають механічними, краще зупинитися). Засновані на цих 

принципах уроки Фельденкрайза часто дають вражаючі результати. Але для 

Фельденкрайза всі практичні результати були незначними порівняно з 

важливістю управління власним навчанням [324]. І цей важливий момент більш 

ніж необхідний у процесі будь-якого навчання. Це кероване навчання і є 

розвиток. У цьому процесі нам необхідно прийняти на себе велику 

відповідальність, зрозуміти, як діє наше тіло, навчитися жити відповідно до 

нашої природної конституції і наших здібностей. Фельденкрайз наголошує, що 

слід навчитися розслаблятися й знаходити власний ритм, щоб подолати 

негативні тілесні патерни. Наш розвиток у дитинстві відбувався через гру, тому 

цим базовим принципом навчання не слід нехтувати. Для того щоб навчитися 

чомусь новому, потрібно звільнитися, грати, експериментувати з рухом. Не 

тільки в нейрофізіології, а й у класичній педагогіці давно доведено, що поки ми 

перебуваємо під тиском, напружені, поспішаємо, ми не можемо вчитися. Це 

пов'язано не тільки з неефективною роботою мозку. У русі під дією стресу 

також лише повторюються старі патерни. 

Когнітивна практика, яку пропонує Фельденкрайз, спрямована на 

відновлення зв'язків між руховими ділянками кори головного мозку й м'язами, 

які зазнали негативного впливу. Мета полягає в тому, щоб створити в тілі 

здатність рухатися з мінімальними зусиллями й максимальною ефективністю не 

завдяки збільшенню м'язової сили, а завдяки зростаючому розумінню того, як 

працює тіло. «Згідно з Фельденкрайзом, зростаюче усвідомлення (awareness) і 

рухливість можуть бути досягнуті за умови заспокоєння й урівноваження 

рухових ділянок кори головного мозку. При цьому ми можемо досягти 

значного розширення усвідомлення і зможемо спробувати нові поєднання 
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рухів, які були неможливі, коли зв'язки між корою і мускулатурою були 

обмежені наказаними і обмеженими патернами» [316]. Отже, формується 

всебічний погляд на сенсорно-моторне функціонування тіла і на його зв'язок з 

мисленням, емоціями і діями. Теорія Фельденкрайза виявилася співзвучною 

східній ідеї про єднання розуму і тіла, наміру і дії. «У міру просування 

Фельденкрайз відчував узгодженість своєї роботи з медитативними 

практиками, убачаючи схожість в необхідності розвивати увагу і в здатності 

звертати цю увагу на власні дії» [316]. Ця усвідомленість, увага до своєї 

тілесності дозволяє говорити про когнітивний підхід, про рекурсивні техніки 

роботи зі своєю свідомістю і зі своєю тілесністю. У М. Фельденкрайза багато 

послідовників, перерахування їх усіх в межах даної роботи є недоцільним. 

Наведу лише приклад його учня Р. Мастерса, автора концепції нейромовлення 

та праці «Тілесне усвідомлення» [217]. Він упродовж більш ніж тридцяти років 

очолює дослідницьку програму Фонду досліджень психічної діяльності – 

організації, яку він заснував спільно зі своєю дружиною Д. Х'юстон. Його 

основна мета – вивчення свідомості і прихованих можливостей людини. 

Мастерс проводив польові дослідження в багатьох місцевостях і в багатьох 

культурах, вивчаючи такі явища, як транс і змінені стани свідомості, викликані 

дією психоактивних рослинних речовин. Крім тілесних практик, науковець 

відкрив кілька способів практичного застосування змінених станів свідомості в 

навчанні і психотерапії. Його можна назвати фахівцем у галузі нервового, 

сенсорного і кінестетичного перенавчання. Розроблені вченим методи 

дозволяють вирішити багато проблем і, в першу чергу, просто й ефективно 

розбудити потенційні здібності, закладені в людині. 

Основою цих наведених мною методик розвитку особистості як тих чи 

інших видів навчання є усвідомленість, яка досягається, наприклад, за 

допомогою медитації. Проте медитація не є основною умовою. Головним у 

цьому процесі розвитку є знаходження балансу, золотої середини між 

напруженням і розслабленням – як для тіла, так і для розуму. «Ті самі 

принципи, які лежать в основі знаходження розслабленої і бадьорої фізичної 
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пози, застосовні і до пошуку такої самої рівноваги і в думці. Коли ваш розум 

перебуває в природній рівновазі між розслабленням і активністю, у ньому 

спонтанно виявляються його природжені якості» [272, с. 195].  

Подібні аналогії використовуються й іншими авторами. Принцип 

подібності тілесних і розумових навчальних підходів покладений в основу 

нейробіки – як вправи «розумових м'язів». Засновник нейробіки Л. Кац вважає, 

що все можна тренувати, лише правильно підібравши вид і тип вправ [134]. 

Аналогічний підхід відрізняє й брейн-фітнес, який стає дедалі більш 

популярним. Це пов'язано з тим, що ефективні методики розвитку «розумових 

м'язів» ще кілька років тому були доступні тільки фахівцям і могли 

застосовуватися лише в місцях, обладнаних дорогим професійним 

устаткуванням. Останніми роками ситуація кардинально змінилася. Це 

пов'язано з тим, що на ринку з'явилися пристрої, наприклад компанії 

Neuromatrix, здатні отримувати ЕЕГ-сигнал з медичною точністю 96%. Це 

означає, що реакція мозку може бути з достатньою точністю визначена в 

режимі реального часу. Розвиток технологій, який сприяв становленню власне 

самої когнітивістики, вийшов в суто практичну сферу, став доступний кінцевим 

споживачам. Пристрої, які дозволяють відстежити рівень своєї концентрації, 

нейрогарнітури, нейрокеровані іграшки, детектори емоційного стану, – спектр 

цих пристроїв тільки розширюється.  

Лідером у галузі розроблення таких пристроїв і спеціалізованих програм 

стала компанія Neurosky. Це не лише пристрої для індивідуального 

користування і розваги. У форматі корпоративного навчання співробітників вже 

пропонується програма Home Of Attention (HOA). Це професійна програма 

створена фахівцями у сфері психології й вивчення людського мозку для 

ментальних тренінгів стану свідомості, тренінгів релаксації, концентрації, уваги 

[89, с. 25–27]. Перспективи застосування таких програм і таких пристроїв 

вражають, хоча, як і з кожною інновацією, існують і загрози її застосування. 

Наприклад, ті самі пристрої можна використати не як добровільну, а як 

примусову детекцію ментальних станів. Так само як і справедливість розподілу 



308 

 

цих досить дорогих пристроїв, які можуть значно впливати на ефективність 

діяльності, соціальну успішність і т. п. І це питання етичних викликів 

когнітивістики, яке потребує окремого розгляду.  

Незалежно від того, використовується власне тіло як когнітивний 

інструмент чи використовується спеціальна нейрогарнітура, можна визначити 

основний напрям у навчанні, який формується в межах сучасної когнітивістики. 

Це підвищення усвідомленості, яка є двигуном ефективності. Усвідомленість у 

навчанні важлива не лише для самого процесу. Усвідомленість як потужний 

когнітивний інструмент, на нашу думку, має застосовуватися на метарівні – для 

оцінки й підвищення ефективності самої системи навчання.  

І одним з актуальних питань є питання оцінки, виміру ефективності 

системи навчання. Подібна проблема більш ніж актуальна для бізнес-освіти. 

Короткострокові і довгострокові програми навчання в бізнесі давно 

оцінюються з погляду ефективності повернення інвестицій. Але цього підходу, 

мабуть, недостатньо. Особливо це стосується традиційної освіти, наприклад, 

університетської освіти. Тому можна було б скористатися підходом сучасних 

когнітивних практик не лише в самій освіті, а й для оцінки її ефективності. Так, 

консультант з більш ніж 50-річним досвідом Д. Вайнберг, знаходячись на 

комп'ютерній конференції в Давосі і відповідаючи на запит одного з 

університетських професорів, запропонував свій тест виміру ефективності 

навчальних програм. Він запропонував уявити, що конференція закінчилася, 

учасники піднялися на борт літака, щоб летіти додому, і почули механічний 

голос: 

«Шановні пасажири! Сьогодні ви стаєте учасниками історичної події – 

першого повністю автоматизованого комерційного рейсу. З цієї миті до 

прибуття в порт призначення цей літак повністю знаходитиметься під 

контролем мікрокомп'ютера. Пілот і другий пілот відсутні, але вам не слід 

турбуватися про свою безпеку. Програма, яка контролює літак, була прийнята 

як дипломний проект на ступінь доктора комп'ютерних наук в університеті Х. 

Щасливої дороги!». І справжня перевірка ефективності навчальної підготовки в 
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університеті Х – що ви відчуваєте у цей момент. Цей тест Вайнберга не був 

сприйнятий серйозно, за чим його автор жалкує (і з ним варто погодитися). 

Утровано він формулюється як готовність віддати власне життя в руки цієї 

системи, а в спрощеному варіанті можливі варіанти пожертвування від руки до 

десяти доларів [62, с. 187–188]. Важливість цього теста полягає в тому, що він 

виводить на метапозицію оцінювача-спостерігача, який рефлексує, при цьому 

задіюючи не просто раціональний аналіз, а тілесно-емоційну сферу. Подібні 

методи використовуються в інших когнітивних практиках (наприклад, у 

коучингу й у техніці НЛП) для оцінки екологічності запланованих змін. 

Вважаю, що етичні складні питання також мають проходити подібне 

тестування. Одним із важливих когнітивних інструментів є тут психоемоційна і 

тілесна складові структури особистості. 

Таке цілісне розуміння когнітивного властиве сучасній постнекласичній 

науці. І це одна з ключових її відмінностей і переваг – розуміння когнітивного 

не лише як раціонального. У цьому сенсі здійснюється важливий перехід від 

теорії пізнання, яка має справу з логічними раціональними когнітивними 

конструктами, до сучасної філософії пізнання, яка сприймає, наприклад, 

людину як цілісного когнітивного агента, який пізнає себе і світ не лише за 

допомогою мозку, а й за допомогою власної виявленої тілесності.  

Отже, було розглянуто різні когнітивні технології в освіті, як 

концептуалізовані, так і не концептуалізовані. Продемонстровано 

застостовність когнітивних технологій в освіті, зокрема, інсейфінгу, форсайтів 

та фасилітації, як в освітньому процесі, так і для в тому числі і для визначення 

тенденцій її власного розвитку. Також розглянуті напрямки реалізації концепції 

когнітивної ефективності в освіті, а також деякі інші когнітивні концепції та 

когнітивні технології, зокрема, тілесно-орієнтировані (М. Фельденкрайз), 

холістичні концепції в освіті, концепції роботи з колективним, груповим 

мисленням (технології фасілітації). Сформовані як виклики та завдання для 

системи освіти: нове розуміння проблеми «тіло-свідомість», необхідність 

холістичного системного підходу до когнітивної системи людини. В підрозділі 
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розглянуті перспективи та виклики когнітивістики на прикладі застосування 

іформаційно-комунікативних технологій в освіті. Показано, що їх застосування 

підвищує відповідність системи освіти актуальним запитам та викликам 

сучасного суспільства, але воно має певні обмеження та ризики. Проведено 

порівняльний аналіз концепцій гейміфікації та «серйозних ігор» (The Serious 

Game) та їх методологічне обгрунтування для практичного застосування в 

освіті. Продемонстровано вплив зовнішнього інформаційного середовища, 

зокрема, віртуального середовища на зміну підходів та принципів освіти 

(концепції електронного навчання, відкритих масових курсів, гейміфікації та 

ін.). Показано вплив занурення в віртуальне середовище, зокрема соціальних 

мереж на когнітивну та комунікаційну ефективнсіть. Обгрунтовано положення, 

що зміна когнітивного середовища людини потребує свого осмислення та 

зваженого ставлення до впровадження когнітивних технологій в освіті. В 

перспективному розвитку цієї проблематики також доцільно розглядати 

європейський досвід впровадження когнітивних технологій підвищення 

соціальної згуртованості в систему сучасної вищої освіти. Окрім впровадження 

принципів інклюзії, рівності в освіті, важливим фактором, що сприяє 

покращенню соціальної згуртованості, стабільності та єдності суспільства є 

розвиток за допомогою освітніх когнітивних технологій трансверсальних 

компетенцій. Саме вони створюють умови для громадянського, публічного 

діалогу, ненасильницького типу комунікацій. Ці «навички ХХІ століття» є 

надзвичайно актуальними не тільки и не стільки для європейського суспільства, 

а й для нашої країни. 

 

 

 

3.5. Концептуальні виклики подальшого розвитку когнітивістики  

 

У нашому світі конвергентних технологій прогрес стає досить складним 

явищем, яке не можна однозначно оцінити. Безперечно, зростання наукових  
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досягнень впливає на поліпшення якості життя, на появу нових зручних  

пристосувань. Багато важливих питань людського буття знаходять свої 

відповіді, якими до того ж можна скористатися практично. Проте, як це вже 

відбувалося з іншими технологіями, нано- і особливо біотехнологією, не все так 

просто з дарами науки. Так, багато явищ сучасної медицини, наприклад, 

експериментування з лікувальною метою, реанімація, евтаназія, пренатальна 

діагностика тощо, вже змусили замислитися про сутнісні питання: що є 

особистість, що таке тіло, що таке життя і смерть. І вже сьогодні засвідчується 

перевага наукового і медичного впливу над політичним і законодавчим. Однак 

науковий вплив не є гарантією етичності й розумності, як ми бачимо в сучасній 

медицині, на жаль. «Парадигма сучасної медичної практики в цивілізованих 

країнах спирається як на досягнення біологічних дисциплін, так і на розуміння 

відносності й миттєвості будь-яких наукових концепцій порівняно з 

постулатами моральності і права. Наука не священна. Як помітив відомий 

методолог Пол Фейєрабенд, одного того, що наука існує, викликає захоплення, 

приносить результати, ще не досить для обґрунтування її переваги. Знання не є 

добро. По самій суті своїй знання морально нейтральне. Біоетика – це спроба 

«подивитися на себе з боку, зроблена біологами і медиками, переляканими 

можливостями і наслідками своєї нової техніки» [317, с. 5]. Комісії з біоетики, 

різні форми цивільних і експертних слухань і конференцій – цей початок шляху 

за погодженням цілого комплексу проблем, викликаних досягненнями сучасної 

науки про людину.  

Вже відразу можна сказати, що фахівцям в галузі когнітивістики можна й 

необхідно враховувати цей досвід. Адже етичні проблеми когнітивістики, у 

першу чергу, включають і ті, якими вже займається біоетика. До них можна 

віднести, наприклад, надлишок інформації, яка знаходиться у вільному доступі, 

відсутність належної емпатії при проведенні досліджень, а також відсутність 

належної конфіденційності і т. ін. Звичайно, це проблеми не всього 
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 міждисциплінарного комплексу, а, наприклад, сфери нейробіології, когнітивної 

психотерапії й інших когнітивних наук природничо-наукового «біолого-

медичного» плану. До того ж не можна сказати, що вони переймають на себе 

весь комплекс етичних проблем, пов'язаних з прийняттям рішень лікарем-

практиком, тому як терапія не є поки що основним напрямом нейронаук. 

Переважно вони надають дослідницьку й технологічну базу для практичної 

медицини.  

Крім того, когнітивістика може бути корисна не лише для практичної, а й 

для паліативної медицини. Паліативна медицина сама знаходиться на вістрі 

етичних колізій, і можна припустити, що в майбутньому вона буде одним із 

перспективних напрямів застосування когнітивних практик у медицині. У 

нашій країні паліативна медицина знаходиться в процесі становлення, але 

можна звернутися до зарубіжного досвіду. «Паліативна допомога не означає 

відміну необхідного лікування. Вона виражає прагнення до забезпечення певної 

якості життя тоді, коли слово «одужання» мало-помалу втрачає свій сенс. 

Термін означає зміщення цілей – поступову заміну тривалості життя його 

якістю [317, с. 59]. І в цьому процесі набуття хворими належного рівня 

усвідомленості може відіграти вирішальну роль. Адже вражається не лише одна 

людина, вражається увесь осередок її сім'ї, причому фізичний біль, психічні, 

громадські й духовні страждання завжди тісно переплетені. І переважання 

інструментального мислення, про яке так наполегливо попереджає Ч. Тейлор, 

стає особливо небезпечним в цій сфері. Подібний підхід у медицині часто 

відводить на другий план той тип лікування, який вимагає поводження з 

пацієнтом як з цілісною особистістю, та не лише з ним, а ще й з членом їх сім'ї 

[312, с. 9]. Тому робота з мисленням, розуміння фахівцями усього комплексу 

проблем, позбавлення від «супертехнологічного» мислення, від пріоритету 

роботи з технологіями над роботою з особистістю – потужний етичний виклик.  

Технології когнітивних наук також можуть бути задіяні в паліативній, 

достатньо новій галузі медицини. Адже звертаються до лікаря не лише через 

фізичний біль. «Вивчаючи справи 65 перших пацієнтів, які приходили на 
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консультації, або госпіталізованих у відділення паліативної допомоги клініки 

Поль-Брусс (Paul – Brousse) з 12 лютого 1990 року – дня її відкриття, ми 

констатуємо, що спонуканням, що змусило їх звернутися до лікаря, було не 

просто відчуття фізичного болю. У 48 випадках причиною їх звернення до нас 

був погано керований біль з психологічними ускладненнями, 17 хворих 

страждали психологічно» [317, с. 60]. Згідно з даними сучасних когнітивних 

досліджень, багато процесів, пов'язаних зі згасанням фізичної активності, болем 

і стражданнями, можуть бути істотно видозмінені не просто шляхом 

психологічної або психотерапевтичної дії, а на основі принципів 

функціонування людського мозку. Так, ще в неоднозначні 1960-ті роки 

американськими дослідниками мозку і психіки під керівництвом Т. Ліри 

проводилися експерименти з ЛСД, у яких брали участь хворі на останніх 

стадіях захворювання на рак й інші смертельні хвороби. Під час цих 

експериментів відбувалася надзвичайна трансформація в більшості пацієнтів. Із 

зрозумілих причин такі експерименти були припинені, а використання 

психотропних, психоделічних препаратів виявилося цілком очікувано під 

забороною. Проте тоді був даний старт напряму когнотропних препаратів, які 

сьогодні, як і багато інших досягнень когнітивістики , активно входять у наше 

життя.  

У світлі подібних трендів проблематика генетики і біоетики здасться 

«квіточками» порівняно з тими проблемами, які несуть сучасні когнітивні 

дослідження. Так, ті самі когнотропні препарати можуть розхитати засади 

класичної освіти, наприклад, створити надучнів за допомогою препаратів, які 

можуть якісно змінити навчаність, швидкість ухвалення рішень, пам'ять, увагу і 

т. п. Масовий попит готується, наприклад, введенням в ужиток, особливо серед 

молоді, напоїв-енергетиків, які «підстібають», мобілізують ресурси організму. 

Чи зараз вже вводяться в ужиток препарати і навіть на рівні біодомішок, які 

покращують пам'ять, увагу і т. п. Питання про межі і взагалі про допустимість 

застосування когнотропних препаратів саме етичного порядку. Чи не призведе 

це до безповоротної стратифікації сучасного суспільства – ось одне з 
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найважливіших питань в цій галузі. Можливий непереборний бар'єр між тими, 

хто спроможний купити препарати або технології для підвищення власної 

когнітивної ефективності, і тими, хто не може собі цього дозволити.  

Сьогодні подібні процеси ми можемо спостерігати, наприклад, у 

великому спорті. У наш час звичайній людині не під силу досягти навіть 

приблизно тих результатів, які показують професійні спортсмени вищих 

ешелонів. Так, існує допінг-контроль, який відсіває застарілі препарати й такі, 

що погано виводяться з організму, але постійно з'являються все нові й нові 

розробки, які фантастично ефективно підвищують витривалість, реакцію, 

інтенсивність фізичних процесів тощо в організмі спортсменів. Крім того, вже є 

досвід застосування когнітивних технологій або, можна сказати, когнітивних 

практик, які працюють безпосередньо з мисленням і з психікою людини. Прості 

з них вже отримали своє поширення у бізнес-середовищі – наприклад, практики 

спрямованої візуалізації, афірмацій (аналогічні відомому аутогенному 

тренуванню). 

Однією з основних філософських проблем, у розв’язанні якої можуть 

бути ефективними когнітивні дослідження, є проблема «свідомість і мозок». 

Англійський філософ Д. Чалмерз вважає, що ця проблема поділяється на дві 

частини – складну і просту. Складне завдання – зрозуміти, як на основі роботи 

мозку, тобто, по суті, на основі руху електричних нервових імпульсів, виникає 

суб'єктивний досвід, внутрішній світ людини. Простіше завдання (хоча воно 

також дуже важке) – зрозуміти, які мозкові механізми лежать в основі певних 

когнітивних (пізнавальних) дій. Тривалий час вважалося, що вирішення 

першого (складного) завдання – справа досить віддаленого майбутнього. Проте, 

як це було вже показано в попередніх розділах, розвиток методів когнітивних 

досліджень наблизив це майбутнє.  

Головну роль тут відіграв прогрес нейронаук, з'явилися методи, які 

дозволили здійснити моніторинг роботи живого мозку з візуальним контролем, 

– позитроноемісійна томографія, функціональна магнітнорезонансна 

томографія і багатоканальна електроенцефалографія [128]. Так, за допомогою 
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апаратури для магнітно-резонансної томографії вдалося зробити справжній 

переворот у когнітивних технологіях. Проте ще більший перспективний ефект 

може принести конвергенція технологій. Так, у дослідженнях різних ситуацій 

роботи мозку вже використовуються мікророботи. За допомогою цього методу 

з мікророботами можна класифікувати тисячі різних типів клітин головного 

мозку і картографувати, що саме вони зчіплюються один з одним. Можна 

бачити хворі клітини. Можна здійснювати спостереження за станом мозку 

людей, хворих на шизофренію, хворобу Паркінсона, аутизм та епілепсію. 

Маємо всі підстави стверджувати, що цей конвергентний метод несе в собі нову 

еру у вивченні мозку [250]. Однак не тільки лікування патологій мозкової 

діяльності є метою когнітивних технологій. 

Зрозумівши роботу мозку людини, можна буде навчитися відтворювати 

повністю або частково його особливості. Це й буде початком реально діючого 

штучного інтелекту, здатного до навчання або творчості. Наскільки складними 

будуть етичні й інші наслідки цього напряму досліджень, поки що складно 

сказати. Проте вже зараз можна стверджувати, що це істотно вплине на нашу 

ідентичність. Питання про етичність перенесення «людських» когнітивних 

функцій – не просто пам'яті, а, наприклад, емпатії – досить давно порушується 

різними мислителями. Однозначної відповіді на нього немає, можна тільки 

позначити проблемне поле. Зупинити прогрес неможливо, але певні мудрі 

обмеження заповіту апостола Павла «нам усе дозволено, але не все корисно» 

все ж повинні існувати. Так, наприклад, деякі питання вже досить добре 

пропрацювали в біоетиці й певні концептуальні підходи можна було б 

перенести і в «когноетику» або «нейроетику».  

Вже назріла проблема етичної оцінки застосовності та поширення 

когнотропних препаратів. Вони можуть поліпшити пам'ять, розвинути 

інтелект, дозволять якісно висипатися за менший час, активізувати мозок у 

необхідний момент. Багато подібних розробок вже існує, але з розвитком 

розуміння роботи мозку вони повинні стати в рази ефективнішими. У 

військовій сфері ці препарати давно застосовують для підвищення витривалості 
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й подолання страху. Можна навести історичні аналогії із застосуванням 

гашишу в асасинів або, імовірно, нейротоксичних видів грибів у древніх 

берсерків. Останнім часом з'являється інформація про використання цих 

когнотропних препаратів і у сфері управління масовою поведінкою – у 

соціокогнітивних технологіях. Питання, пов'язані з етичністю й доцільністю 

цих препаратів, лише деякою мірою повторюють проблему допінга в спорті й 

інших подібних стимуляторів у мистецтві. А фактично вони відкривають 

абсолютно нову сферу етичних, філософських досліджень, які можуть справити 

значний вплив на основи людського гуртожитку.  

Ще один можливий прорив у когнітивних технологіях – це когнітивні 

асистенти. В інженерній психології, яка вивчає взаємодію в системі людина – 

машина, одним із найважливіших питань є питання втрати контролю 

оператором. Це безпосередньо пов'язано з безпекою всієї системи, що 

очевидно. Тому дослідники, інженерні психологи давно намагалися дізнатися, у 

який момент водій втрачає увагу за дорогою? Або як можна зрозуміти й 

запобігти, що машиною хочуть керувати п'яна людина або психічно 

неадекватний водій? Ці системи адаптативної підтримки дозволять зрозуміти 

стан водія, і, враховуючи сучасний розвиток автомобільних автопілотів, буде 

можливо не просто заблокувати машину, а й самостійно відвезти власника в 

необхідне місце. Нині компанія Інституту радіотехніки і електроніки РАН вже 

випускає датчики контролю машиніста, які покликані фіксувати ранні ознаки 

засипання [64]. І це просто доповнення у вигляді практичної реалізації 

технологій, які базуються на основі тривалих досліджень когнітивних процесів.  

Ще у вісімдесятих роках минулого століття психофізіологами 

здійснювалися експерименти з дослідженню процесів втрати уваги, особливо 

при виконанні монотонної діяльності. Були знайдені загальні принципи та 

закономірності настання надповільної фази активності мозку за різних за 

глибиною переходів рівня свідомості. Узагалі таких переходів засвідчується 

три варіанти: 
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1) «перехід у гіпнотичний стан, у якому поведінка майже не 

контролюється; 

2) перехід до виконання автоматичних дій, здійснюваних поза фокусом 

свідомості; 

3) мимовільне відключення уваги від подій зовнішнього середовища на 

«внутрішній нерегульований роздум» [2, с. 40]. 

Подібні експерименти дозволяють відстежувати різні зміни психічного 

стану, а, можливо, і спеціально викликати їх чи, як мінімум, контролювати.  

Крім того, були досліджені загальні закономірності втрати уваги. Так, 

наприклад, в експериментах Н. Аладжалової було показано, що втрата уваги 

настає в середньому через 20 хв, а потім частішає. Відбувається поява в мозку 

надповільних 20–30-хвилинних хвиль, які не збігаються за фазою. Причому 

відбувається стрибкоподібне перемикання від усвідомлюваного процесу 

неусвідомлюваний, а потім настає повільне, через фазу коливань, повернення 

впродовж 1–2 хв [2, с. 45]. Ще в правилах риторики оратора вчили звертати 

увагу на втрату уваги аудиторії, орієнтуючись на рух очей. Кожен досвідчений 

викладач, артист, спікер відстежує реакцію на свій виступ. А в наш час, можна 

сказати, просто спростилися процедури і прилади отримання зворотного 

зв'язку. Уже сьогодні здійснюются експерименти, у які залучені великі 

маркетингові компанії з дослідженню процесів залучення ій втрати уваги 

телеглядачами, так зані дослідницькі «панелі». У недалекому майбутньому, я 

впевнена, можна буде відстежувати справжню реакцію аудиторії на виступ 

учителя, лектора, актора чи політика.  

Однак когнітивні асистенти якоюсь мірою нам відомі давно – ті сам 

калькулятори, органайзери-нагадувачі, ті самі записники в телефонах і т. ін. Усе 

ж питання з їх повсюдним застосуванням викликає деякі заперечення. «Ми 

даємо дітям кишенькові калькулятори, але при цьому повинні чітко розуміти, 

що, зберігаючи їх зусилля і час, ми упускаємо дорогоцінну можливість 

елементарного тренування дитячого мозку. Достовірно продуктивне мислення 

починається на найелементарнішому рівні, і основні арифметичні дії надають 
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гарні можливості для його вдосконалення» [13, с. 163]. Сучасна цивілізація йде 

шляхом «задоволення споживача», а, на жаль, споживачі вже підготовлені до 

легкості сприйняття інформації будь-якого характеру. Так, рекламу, попри те 

що її стало звичним лаяти, багато хто схвалює тому, що вона полегшує людині 

когнітивний вибір. Саме тому вона з'явилася і інтенсивно розвивається далі.  

У сучасному достатку різних товарів споживач відчуває вже хронічну 

фрустрацію від зайвого множинного вибору. Нейромаркетинг – прикладний 

напрям когнітивних досліджень, який досліджує, крім технологій маніпуляції 

свідомістю споживача, і наслідки, до яких призводить сучасна економіка 

споживання. 

Поки що дослідження тривають, окремі технології проникають у світ. 

Вже було показано, що методи біологічного зворотного зв'язку можуть 

дозволяти аналізувати емоції, концентрацію уваги й інші аспекти свідомої 

діяльності. Однак вже сьогодні не в секретних військових розробках, а в 

практичній сфері прикладного маркетингу (який дістав назву нейромаркетингу) 

працюють когнітивні технології.  

Найпростішим прикладом можуть стати технології, що відстежують рух 

зіниць. Так званий комп'ютерний зір – це камера, яка стежить, і спеціальне 

програмне забезпечення– дозволяє користуватися комп'ютером навіть 

паралізованим людям. У складнішому варіанті подібний прилад дозволить 

відстежувати емоції на обличчі під час розмови й, аналізуючи побачене, 

повідомити про істинні почуття того, хто говорить [169]. Цей самий принцип 

використовується і в нейрогарнітурах, які популяризувалися передусім у 

підлітковому середовищі. Продукт японської компанії «Котячі вушка» 

Nесomimi, які реагують на справжній емоційний стан власника (і, до речі, 

роблять його очевидним усім оточуючим) – це реальність уже сьогоднішнього, 

а не завтрашнього дня.  

Як і багато інших технологій, нейротехнології моніторингу 

психоемоційного стану, а також біологічного зворотного зв'язку знашли своє 

застосування у бізнес-середовищі. І вже сьогодні вони працюють у сфері 
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маркетингу і реклами. Вивчаючи реакції мозку на різні об'єкти або на їх образи, 

можна продавати саме те, на що люди реагуватимуть найактивніше. Ці ефекти 

вже досить давно використовуються. Мабуть, найвідоміша технологія 

нейромаркетингу – метод витягання метафор Залтмена (ZMET – Zaltman 

Metaphor Elicitation Method). Суть ZMET полягає в промацуванні підсвідомості 

людини за допомогою наборів спеціально підібраних картинок, що викликають 

позитивний емоційний відгук і активізують приховані образи-метафори, 

стимулюючи купівлю. На основі виявлених образів конструюються графічні 

колажі, що закладаються в основу рекламних роликів. Маркетингова технологія 

ZMET швидко набула популярності в сотень великих фірм-замовників [238]. 

Вочевидь, дрейф цієї методики в інші сфери людської діяльності – питання 

тільки часу. 

Спочатку маркетинг був орієнтований на вивчення потреб людини. Одна 

з базових потреб, як уже було показано, – це гра. У книзі «Соціальна 

самоорганізація» Л. Бевзенко переконливо показує, що не лише міф, а й гра 

становить основу нашої соціальної поведінки [38]. Тому нові споживчі 

технології використовують саме цю базову потребу людини. І це також 

когнітивні технології, які використовують знання основних когнітивних 

механізмів людини. «Іграшки для дорослих всюдисущі. Спогади дитинства 

пробуджуються під впливом «нових і поліпшених» високотехнологічних 

варіацій улюблених дитячих іграшок» [240, с. 29]. З кожним поколінням 

кількість і варіації цих іграшок збільшуються. Якщо на початку минулого 

століття в дівчинки могла бути одна лялька і жодної книжки, то нині в 

середньої американської дівчинки вісім ляльок Барбі, пише Дж. Нейсбіт у своїй 

книзі-попередженні «Висока технологія, глибока гуманність». Ящики з 

іграшками перетворилися на кімнати з іграшками [237, с. 32–33]. Однак цей 

споживчий бум іграшок-товарів ще не є найстрашнішим викликом для нашої 

людської природи. Значну небезпеку становлять електронні, комп'ютерні ігри. 

Вони сьогодні є лідерами за рівнем споживання і впливом на дітей. Крім дуже 
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важливого аспекту змішування віртуальності і реальності, який вимагає 

окремого розгляду, є ще один складний аспект.  

Електронні ігри викликають максимальну радість і задоволення від гри, 

оскільки вже в процесі їх створення впроваджено новітні когнітивні технології, 

ураховані всі потреби й специфічні особливості мозку їх майбутніх 

користувачів. Однак парадокс і виклик таких ігор полягають в тому, що вони 

відволікають від найважливішої складової гри – від дозвілля. Дж. Нейсбіт 

наводить цитату британського філософа С. Баррета, який пояснює відмінність 

між дозвіллям і відпочинком: «Дозвілля і відпочинок – зовсім не тривіальна 

мета, не погане ставлення до праці і не вакуум у роботі, який ми повинні 

заповнити не важливо чим. Дозвілля – це період, який ми повинні проживати з 

усією можливою повнотою і багатством відчуттів в усій їх складності» [237, с. 

33]. Є навіть теорема дозвілля, яку я наводила на своїх семінарах з управління 

ефективністю бізнесу. Вона становить основу управління ефективністю й 

основу якості життя. Чим більше часу в нас для дозвілля, тим вищою є якість 

життя. Наголошую, для дозвілля, а не для неробства чи фізіологічного 

відпочинку. Я згодна з Нейсбітом, що саме дозвілля дозволяє чітко поставити 

питання про сенс і мету життя (і якщо все робити правильно, то й відповісти на 

ці питання). «Дозвілля вимагає спокою, терпіння, уваги і щирості. Дозвілля не 

грунтується на бажанні споживати, чи на пасивній релаксації, чи на прагненні 

до нестримних розваг. Тиша живить роздуми, рефлексія розвиває мудрість, 

уміння слухати робити людину людяною» [237, с. 33–34]. І це є однією з 

основних умов когнітивної ефективності, цілісності та «міцності» когнітивної 

системи людини. 

Проблема дозвілля загострюється у зв'язку зі ще однією проблемою, яка 

також знаходиться у фокусі розгляду когнітивістики, – проблемою віртуальної 

реальності. Передісторія появи й використання цих технологій розпочалася 

досить давно: перша система віртуальної реальності з'явилася в 1962 році, коли 

М. Хейліг представив перший прототип мультисенсорного симулятора, який 

він називав «Сенсорама» (Sensorama). Сенсорама занурювала глядача у 
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віртуальну реальність за допомогою коротких фільмів, які супроводжувалися 

запахами, вітром (за допомогою фену) і шумом мегаполісу з аудіозапису. Через 

п’ять років А. Сазерленд описав і сконструював перший шолом, зображення на 

який генерувалося за допомогою комп'ютера. Шолом Сазерленда дозволяв 

змінювати зображення відповідно до рухів голови, використовуючи принципи 

зорового зворотного зв'язку. 

У 1970-х роках комп'ютерна графіка повністю замінила відеозйомку, яка 

до того використовувалася в симуляторах. Графіка була дуже примітивною, 

проте важливим було те, що тренажери (це були симулятори польотів) 

працювали в режимі реального часу. У середині 1980-х з'явилися системи, в 

яких користувач міг маніпулювати з тривимірними об'єктами на екрані завдяки 

їх відгуку на рухи руки. Ці дослідження потім були покладені в основу 

розробок технологічних пристроїв для доповненої реальності (augmented 

reality) – наприклад, сенсорних рукавичок, які дають змогу відчути сенсорний 

імпульс у віртуальному просторі.  

Віртуальна реальність та її пристрої дуже швидко та впевнено починає 

виходити на мас-маркет. У 1989 році віртуальна реальність була показана 

публіці, тоді ж закріпився сам термін «віртуальна реальність», 

запропонований Дж. Ланьєром. У 1990-х роках стрімкий розвиток 

комп'ютерних технологій дозволив удосконалювати параметри інтерактивності; 

з'явилося складне програмне забезпечення й численні дослідницькі центри, що 

розробляли методи застосування технологій віртуальної реальності в освіті, 

медицині, промисловості, військових і космічних дослідженнях. 

Нині найбільш поширені два варіанти реалізації віртуальної реальності – 

кімната ВР (у ній зображення проектується на декілька екранів, розташованих 

навколо користувача, використовуються звукова система і окуляри, що 

забезпечують стереоскопічне сприйняття) і шоломи віртуальної реальності 

(HMD – head-mounted display), сполучені з комп'ютером і пристроєм, що 

відстежує положення голови. У цих умовах користувач переживає переконливе 

відчуття занурення або присутність у віртуальній реальності [266]. 
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Тісно пов'язані з проблемою віртуальної реальності й інтерфейси, що 

розглядалися раніше, для мозку, а також нові органи чуття. 

Нейроінтерфейси, такі інтерфейси, як «мозок – комп'ютер», поступово 

стають реальністю. Однак не лише для людини: роботів можна буде навчити 

відчувати як людей. А передача безпосередньо через впроваджені електроди в 

мозок зображення поза оком з очним нервом допоможе отримати зір багатьом 

сліпим людям. Аналогічно можна створювати й інші органи чуття, причому в 

багатьох випадках йтиметься не лише про відновлення втрачених здібностей, а 

про їхнє кардинальне поліпшення. Не лише віртуальна реальність, а й самі 

сенсори можуть бути набагато чутливішими за наші органи чуття [161]. 

Еволюція людства не просто переходить у технічну сферу, вона переходить у 

когнітивну, віртуальну сферу. І можливий розвиток органів чуття та 

моделювання нової когнітивної ніші може принципово змінити не лише засади 

нашого пізнання, а й самого існування людства як виду.  

Уже сьогодні інформацію про когнотропні препарати з тією чи іншою 

мірою ефективності можна знайти на комерційних сайтах, і тенденція тільки 

посилюється. Можна чекати масового попиту на товари й послуги, орієнтовані 

на взаємодію з мозком людини. «Місткість ринку когнітивних технологій ніхто 

серйозно не оцінював. Однак, швидше за все, йдеться про сотні мільярдів 

доларів. Дуже скоро розмови про когнітивні технології вийдуть за межі звичних 

штампів: «інтелектуальні роботи поневолять людство» або «уряд 

контролюватиме наші думки». Мова піде про інше: куди вкласти гроші, де 

купити, за якою ціною продати» [170]. Подібний шлях вже проходили інші 

розробки, які спочатку були задіяні у військовій сфері, застосовувалися у 

бізнес-середовищі, а потім виходили на мас-ринок. 

Механізми біологічного зворотного зв'язку, переважно на основі 

технології контролю руху очей (eye movement detection), дозволяють зробити 

«заглядання» традиційною процедурою в різних сферах. Наприклад, це нині 

предмет досліджень і соціологів, і педагогів, і криміналістів. Вочевидь, їх 

робота стане набагато ефективнішою. Щоправда, згадуються різноманітні 
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антиутопії, яких бояться вже не лише звичайні люди. Цілком академічний 

учений Б. Величковський пише про когнітивні технології: не «можна 

заперечувати про те, що вони ж можуть призвести до появи таких форм 

зовнішнього контролю, які не могли уявити собі навіть найпохмуріше 

налаштовані автори футуристичних романів» [65, с. 379].  

Ще однією сферою споконвічно людської діяльності було виробництво 

осмислених текстів, виробництво нової інформації. Проте інформаційний шум, 

експоненціальний приріст інформації обернув цю перевагу на уразливість. 

Загальновідомою фразою стало те, що світом править вже не той, хто володіє 

інформацією, а той, хто вміє її фільтрувати й обробляти. Тому на одному з міні-

форсайтів у сфері управлінського консалтингу в нашому професійному 

співтоваристві був сформульований запит на роль консультанта як 

«інформаційного дієтолога», який допоміг би з правильним підбором і 

дозуванням інформації. Нині цю функцію вже виконують сучасні 

інтелектуальні комп'ютерні системи, які перейшли від механічного сортування 

документів до аналізу їх змісту.  

Так, на базі Інституту системного аналізу РАН була створена компанія 

Cognitive Technologies. Її профіль – створення й запровадження систем 

управління на підприємствах, а основна перевага: інтелектуальний аналіз 

бізнес-інформації: «Ми створили нову форму опису документу, основними 

елементами якої є так звані смислові одиниці. Фактично цей підхід є не чим 

іншим, як спробою реалізації механізму абстрактного мислення в системах 

штучного інтелекту». Подібні системи вже впроваджені в дуже солідних 

компаніях, наприклад в «Норнікеле» [374]. 

Чому я позначила цей напрям як загрозу? Справа в тому, що фокус 

подання інформації визначає її сенс. І вже зараз ми бачимо, як одні й ті самі 

події можуть викликати різні реакції тільки через те, що мають різну точку 

зору. І багатьом подобається таке «подання» інформації, вона заснована на 

еволюційній готовності людини прийняти експертну думку.  
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Багато процесів і багато речей, які нас оточують, з підвищенням рівня 

нашої усвідомленості можуть бути також набагато кращими й ефективнішими. 

Одне з важливих питань – питання про цінність тих чи інших об'єктів або 

подій, особливо у сфері нематеріального виробництва. Як оцінити цінність 

предмета мистецтва або хоча б цінність архітектурного об'єкта. Один із 

критеріїв цінності – користь, з оцінкою якої, здавалося б, немає якихось 

проблем. Однак як оцінити і вибрати, наприклад, з двох проектів нових 

будівель з однаковою прагматичною цінністю? Р. Арнхейм, фактично 

проводячи дослідження у сфері «когнітивної архітектури», стверджує, що 

змінні шкали суб'єктивних людських оцінок «утворюють простір вимірів, на 

яких люди засновують своїх перцептуальні й естетичні судження про витвори 

мистецтва, зокрема, про архітектурні споруди» [13]. Існують певні загальні 

конотації, які визначають наше сприйняття. Вони є певними когнітивними 

категоріями, які також пов'язані з нашим розвитком, нашою тілесністю як 

земного створення. Так, сприйняття архітектурних будівель їх спрямованістю 

вверх. «Зазвичай будівлі поєднують у собі відразу обидві ці тенденції, але одні 

з них здаються явно спрямованими увись, тоді як інші, важко навантажені, 

тягнуться вниз. Оскільки всі ми живемо в гравітаційному полі, ці напрями не 

симетричні і не рівносильні. Спрямованість вниз символізує поступливість, 

інертність, прагнення до безпеки, а спрямованість угору означає подолання, 

докладання зусиль, гордість і любов до пригод. Усі ці узагальнені коннотації, 

будучи прикладеними до будівель, справляють найбезпосередніший вплив на їх 

сприйняття» [13, с. 346–347]. Те саме можна сказати й про інші параметри – 

темрява/яскравість, важкість/легкість, замкнутість/відкритість тощо. Отже, 

розуміючи, яке враження справляє те чи інша споруда, а також знаючи 

внутрішній психологічний стан людини, можна з достатньою вірогідністю 

припустити її оцінку цієї будівлі. Так, людина, яка має певні психологічні 

проблеми, потребі в безпеці,і з більшою імовірністю позитивно оцінить більше 

«заземлену», спокійну будову. Аналогічні процеси відбуваються й з оцінкою 

предметів інтер'єра, витворів мистецтва і т. п. Вивчення таких вимірювальних 
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шкал (можна ще додати багато подібних шкал – домінація цілого/домінація 

частин, нескінченність/скінченність тощо) уявляється досить корисним і 

перспективним. Оцінка об'єктів мистецтва і способи їх сприйняття також 

відрізняються положеннями на цих вимірювальних шкалах. Легкість зміни 

положення на цих шкалах і пояснює нашу дивовижність здатність розуміти й 

оцінювати стилістично різнопланові об'єкти [13, с. 349]. І якщо когнітивна 

психологія в найзагальнішому розумінні може допомогти в розв’язанні 

проблем між людьми, то, наприклад, когнітивна географія може допомогти у 

вирішенні коеволюційних проблем людини з неживими об'єктами – 

ландшафтом, архітектурними об'єктами. 

«Нарешті, сучасні засоби повідомлення і зв'язку завершили процес 

поширення технічної цивілізації. Цей процес змінив кардинально життєві 

умови на Землі, і схвалюють його чи ні, визнають його успіхи чи його 

небезпеку, з усією впевненістю слід наголосити, що він давно переріс контроль 

з боку людини. Його можна швидше розглядати як біологічний процес, за якого 

структури, що діють у людському організмі, переносяться в дедалі більшому 

обсязі на середовище, яке оточує людей, і це середовище приводиться в стан, 

який відповідає населенню Землі, що збільшується» [78, с. 119].  

Аналогії між біологічним і соціальним організмом наводять Ж. Дельоз і 

Ф. Гватарі. Молярне утворення або форми стадності, які здійснюють 

уніфікацію, тоталізацію молекулярних сил за статистичними законами великих 

чисел – ця єдність може бути біологічною єдністю видів або структурною 

єдністю соціуму: «організм, соціальний або живий, виявляється складеним як 

ціле, як глобальний або цілісний об'єкт [101]. Біологічна модель, яку 

використовує Гейзенберг надихає оптимізмом у плані саморегуляції – 

відновлення самого організму. Людський організм, наприклад, має надзвичайні 

здатності до відновлення. І нетрадиційні практики цілительства по суті своїй є 

когнітивними. Вони дозволяють вирішувати питання саморегуляції, 

спираючись на усвідомлення своєї енергії та її розумне, гармонійне 

використання [44, с. 39]. Коеволюційні принципи когнітивної організації 
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людського організму вже були розглянуті, тому можна перейти до розгляду 

конструктивних принципів когнітивної системи. І. Бескова вважає, що саме 

енергетична система людини (у східній медицині – система меридіанів) відіграє 

важливу когнітивну роль. Вона стверджує,«що глибинною основою 

ранньореліктової взаємодії людини зі світом була її енергетична система, 

тобто система каналів (меридіанів), якими рухається енергія, відома як ци в 

китайців, прана в індусів, мана в деяких інших культурах (наприклад, у 

аборигенів Австралії). Саме вона, на мій погляд, обумовлює деякі особливості 

сприйняття представників сьогоднішних примітивних культур (наприклад, 

бушменів), шульг за деяких патологій мозку, людей, свідомість яких з тих чи 

інших причин мовчить, а також тих, кого ми називаємо екстрасенсами» [44, с. 

39–40]. 

Логічно буде припустити, що когнітивний аспект відіграватиме в цьому 

відновленні зв’язку між людиною і Всесвітом вирішальну роль. Досить відомі 

заклики як науковців, так і духовних лідерів до зміни стилю мислення, оскільки 

без подібної зміни не лише індивідуальна якість життя, а й уся цивілізаційна 

ситуація тільки погіршуватиметься. У цьому контексті слід згадати праці Е. 

Ласло, який намагався об'єднати духовні й наукові інтенції. Проте не лише 

зміни в нематеріальній сфері, у сфері самого мислення можуть поліпшити 

ситуацію. 

Дослідник мозку доктор Е. Ньюберг говорить про оптимістичні 

перспективи подальших« когнітивних досліджень, які можуть допомогти нам 

стати краще. «Мозок може виконувати мільйони різних завдань, і людям не 

завадило б зрозуміти, наскільки вони дивовижні істоти. Мозок допомагає нам 

розвиватися. Можливо, у якомусь сенсі він дійсно може підняти нас на більш 

високий рівень існування, де ми глибше зрозуміємо світ і наші взаємовідносини 

з людьми і речами і де життя набуде для нас більше сенсу. Частина мозку 

відповідає за духовний досвід. У нас усіх є доступ до цієї його частини. Будь-

хто з нас може звернутися до неї» [14]. 
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Це оптимістичний сценарій. Поки що когнітивні дослідження доводять 

негативний вплив інформаційних технологій, деградацію, аж до біологічної 

деградації, руйнування, когнітивних структур. Еволюція мозку – процес, який 

триває вже багато мільйонів років, але, як і будь-який складний процес, зазнає 

еволюційних скачків. Схоже, що зараз ми переживаємо саме один із цих 

стрибків. Ера споживання все нових і нових гаджетів змінює не лише наш 

спосіб життя, а й мислення. А Інтернет перевів наш мозок в інший режим, як 

вважає відомий американський психіатр, професор Лос-Анджелеського 

університету і директор Наукового центру з проблем старіння Г. Смолл разом зі 

своїм співавтором (і дружиною) Г. Ворган. Віртуальна сфера істотно впливає на 

сферу психічну. Можливо, саме інтенсивним зростанням віртуальних 

когнітивних технологій пояснюється те, що, на жаль, кількість патологій у 

сфері психічній збільшується. Тому дослідження причин багатьох психічних і 

ментальних захворювань стає нагальною проблемою. Не просто визначення 

різних нейропатологій, наприклад, аутизму і шизофренії, а й пошук успішного 

їх лікування. «Розуміння того, що робить мозок розумним, могло б допомогти 

нам розробляти більш дієві педагогічні методи й інші інструменти для того, 

щоб робити людей кмітливішими. Ми хочемо не просто зрозуміти мозок. Ми 

хочемо змінити його» [289]. Подібний напрямок має потужний гуманістичний і 

праксеологічний потенціал, який повинен стимулювати розвиток нейронаук, 

інших складових складного конгломерату когнітивістики. 

З погляду методології успіхи нейронауки не так вражають, як практичні 

досягнення когнітивних технологій. Наприклад, незважаючи на значні 

практичні успіхи розвитку когнітивної нейронауки за останні десятиліття, поки 

що відсутнє розуміння роботи основних, фундаментальних механізмів роботи 

мозку. І це викликано не недоліком експериментальних даних, а відсутністю 

якісної теорії мозку. У цьому напрямі, у створенні теорії мозку, К. Анохін 

запропонував розширення класичної теорії функціональних систем шляхом 

введення понять «нелінійна асоціативна пам'ять» і «когнітом» як сукупності 

всіх зв'язків мозку. При цьому когнітом є вимірюваним і картированим 
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показником, що дозволить отримати нейрональні кореляти свідомості й нервові 

сліди суб'єктивного досвіду, тобто елементи когнітома. Розроблені різні 

підходи і методи, які дозволяють візуалізувати ці процеси в мозку тварини на 

клітинному рівні, що робить дослідження когнітома емпіричною програмою. 

Згідно з цією теорією, структура когнітома і його динаміка охоплюють усе 

різноманіття ментальних явищ, пов'язаних з поведінкою, психікою і свідомістю 

[7]. Безперечно, актуальність такої теорії очевидна, тому можна й необхідно 

стежити за виконанням її емпіричної програми. Проте емпіричних даних для 

теорії такого масштабу буде недостатньо, тому дослідження її концептуальних 

засад є надзвичайно важливими. 

Теорія мозку і/або теорія свідомості повертають нас до пошуку 

відповідей на актуальні філософські запитання, якою має бути ця теорія з 

методологічного погляду та як вона має бути інтегрована в сучасний простір 

наукового знання. У діалогах з В. Гейзенбергом Н. Бор задавав цю 

проблематику, яка стає дедалі більш актуальною. «Серед понять фізики і хімії 

нам не знайти нічого, що хоча б віддалено стосується свідомості. Ми знаємо 

тільки, що свідомість існує, оскільки самі нею володіємо. Свідомість, отже, є 

теж частиною природи або, висловлюючись більш широко, дійсності, і окрім 

фізики і хімії, чиї закони фіксовані в квантовій теорії, ми повинні вміти 

описувати й розуміти закономірності ще й зовсім іншого характеру. Проте 

навіть і тут я не знаю, чи необхідна нам ще більша свобода, ніж та, яка вже 

надана нам принципом додатковості. Справжня проблема полягає в такому: у 

який спосіб можливе узгодження тієї частини дійсності, яка бере початок у 

свідомості, з іншою її частиною, що описується у фізиці і хімії? Як виходить, 

що закономірності обох цих частин не вступають в конфлікт між собою? Тут 

явно має місце справжня ситуація додатковості, яку вдасться, звичайно, 

точніше проаналізувати в деталях, коли ми знатимемо більше про біологію» 

[78, с. 236]. У цьому сенсі продуктивним, на нашу думку, є напрям 

нейровізуалізації. Це на сьогодні основна програма в когнітивістиці – 

«прозорий мозок». І вся потужність сучасних методів візуалізації спрямована 
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на втілення цієї програми. Перш за все, на отримання більш чіткої і детальної 

картини будови і роботи мозку. 

Наступний рівень, картирування зв'язків нейронів, у нервовій системі 

інтенсивно вивчається нейробіологами в межах консорціуму «Коннектом 

людини» і низки проектів Інституту Аллена. Оптогенетичні методи, що 

з'явилися нещодавно і набувають дедалі більшого поширення, дозволяють не 

лише спостерігати функціональні системи, а й довільно їх активувати та 

відключати, і навіть ініціювати появу нових. 

Проте трудність на шляху просування до об'єднувальної теорії полягає, 

зокрема, у тому, що когнітивна спеціалізація нейрона неоднозначна. Він може 

бути компонентом відразу кількох функціональних систем. Ця сама властивість 

робить можливим таке явище, як нелінійна асоціативна пам'ять: слід участі 

нейрона в певній функціональній системі може зберігатися в ньому роками. У 

разі зовнішньої дії, що активує іншу ФС, у цьому нейроні відбувається 

об'єднання нового елемента досвіду зі старим. Отже, наука впритул підійшла до 

механізму навчання, фактично до основного еволюційного механізму. Згадаємо 

«Life is cognition», уже розглянутий постулат, що об'єднує системний 

конструктивізм та еволюційну епістемологію.  

Подібні дослідження вкотре підтверджують, що когнітивістика 

знаходиться не лише на передовому етапі свого власного розвитку, вона 

знаходиться на передовому етапі наукового пізнання, важливого для розвитку 

всього людства. Вона продукує ті знання, які є ключовими для цього розвитку.  

Незважаючи на всі труднощі, пов'язані зі становленням когнітивістики, 

невизначеністю її методологічного статусу, концептуалізацією предметної 

сфери, що розширюється, є всі підстави для оптимістичного погляду на її 

розвиток. Наприклад, постійно розвивається прогностичний потенціал, 

зміцнюється експериментальна база. Експерименти, неможливі ще десять років 

тому, сьогодні стають реальністю. А це означає, що є перспектива отримати 

відповіді на давно посталі питання. І, що, напевно, ще більше важливо, можна 

сформулювати нові, точніші питання, які стосуються основ нашого існування. 
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Наприклад, когнітивна наука впритул підійшла до відповіді на питання 

про причини виникнення людського мозку й свідомості. Свого часу К. Анохіну 

поставили запитання, чи вірить він, що такий потужний когнітивний апарат 

з'явився в результаті природних еволюційних процесів. Анохін без коливань 

відповів ствердно: він переконаний, що з часом ми зрозуміємо, як це сталося. 

Адже порівняно з іншими науками, наприклад, з фізикою, когнітивні науки ще 

дуже молоді. Є величезний масив експериментальних даних, є певні методики й 

теоретичні конструкти. Можна сказати, що вчені вже дуже багато дізналися про 

роботу мозку, але слід мати на увазі, що фактично вони, за словами К. Анохіна, 

лише «злегка поскребли по поверхні». І величезний масив накопичених фактів 

тільки ускладнює методологічну ситуацію, тому що помітно бракує 

теоретичного каркаса, який би дозволив осмислити й пов'язати ці факти. 

На відміну від всеосяжних теорій у фізиці, що дають надійні й 

універсальні пророцтва, нейронауки обмежуються окремими концепціями, які 

описують досить часто невелике коло феноменів. 

До головних стратегічних цілей К. Анохін відносить об'єднання в цілісну 

теоретичну конструкцію трьох рівнів розгляду мозку: генома, конектома і 

когнітома. Перший рівень передбачає вивчення розподіленої експресії генів, що 

виникає у зв'язку з тією чи іншою пізнавальною активністю. Як конектом 

розглядаються характерні зв'язки між нервовими клітинами, що формуються в 

ході індивідуального розвитку. Третій рівень, що дістав назву когнітома, є 

набором елементів суб'єктивного когнітивного досвіду. Отже, завдання полягає 

в тому, щоб об’єднати науку про мозок з наукою про розум. Поки що між ними 

зіяє концептуальна діра, незважаючи на прискорюване виробництво нових 

експериментальних даних. 

Мостом тут може послужити теорія функціональних систем 

(основоположник – П. Анохін), яка безпосередньо пов'язує конкретний 

поведінковий акт з конкретною сукупністю нейронів, розкиданих по тканині 

мозку. Такі нейрони спільно збуджуються при відтворенні цієї поведінки, що 

дозволяє розглядати їх як функціональну систему (ФС). Відповідно, важливим 
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стає питання про те, як формуються такі системи і як вони взаємодіють з 

іншими ФС у межах одного мозку. Звідси випливає зростання ролі біології 

розвитку, еволюційної теорії та їх синтезу під прапором так званої концепції 

Evo – Devo. Наприклад, ефект Болдуїна, ідеї епігенетичної еволюції 

покладаються на потенціал пластичності організму. Можливо, що не гени 

спрямовують хід еволюції, а еволюція фенотипа визначає зміни генома. Так чи 

інакше, ми можемо говорити про взаємообумовленість, циклічну причинність. І 

в такій системі поглядів значущим чинником еволюційних змін стає активна 

поведінка, посилюється роль нервової системи. Цей напрям досліджень цілком 

у дусі еволюційної парадигми (В. Стьопін).  

У праці Е. Томпсона «Розум у житті» (Mind in Life) показані три підходи 

до пояснення когнітивних феноменів, зокрема, феномену свідомості: 

когнітивізм, конекціонізм і тілесноорієнтований динамізм (embodied dynamysm). 

Якщо в когнітивізмі використовується метаформа комп'ютера, конекціонізм 

використовує метафору нейронної мережі (у цьому напрямі можна назвати 

роботи К. Анохіна і С. Сеунга), то третій підхід розглядає свідомість як 

отілеснену (втілену) динамічну систему [414, с. 4]. 

Контури майбутньої єдиної «теорії мозку і розуму» поки що окреслені 

недостатньо, проте можна перерахувати вимоги, яким вона має задовольняти. 

По-перше, їй належить пояснити походження розподілених когнітивних систем 

у філогенезі й онтогенезі та їх зв'язок з функціонуванням дорослого мозку. По-

друге, вона повинна розробити мову для опису таких систем, їх зв'язку один з 

одним та участі в організації адаптивної поведінки. Нарешті, по-третє, така 

теорія зобов'язана запропонувати вирішення проблеми клітинних механізмів 

вищих функцій мозку, зокрема сприйняття, пам'яті й свідомості. 

Крім того, когнітивістика не є тільки наукою про мозок і про свідомість, 

недаремно в моєму дослідженні був вибраний саме цей термін, а не термін 

«когнітивна наука». Це ще й становлення, розвиток постнекласичних 

когнітивних практик, це пошуки розв’язання багатьох інших філософських 

проблем, а не тільки проблеми «свідомість – мозок». До перспективних 
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напрямів дослідження, наприклад, можна віднести проблему embodied mind – як 

зняття дуальності «свідомість – тіло», нові практики пізнання, інше розуміння 

нашого когнітивного апарату. І, відповідно, точніше підлаштовування 

пізнавальних практик і практичної діяльності.  

Когнітивістика дозволяє більш ефективно досліджувати ще одну, мабуть, 

найбільш актуалізовану в соціальній сфері проблему «цінностей і цілей». 

Стосовно продуктивності, ефективності мислення й визначуваної ним 

діяльності рішення, яке працює, для цієї проблеми особливо актуальне. Часто 

під ефективним мисленням розуміють розв’язання поставлених завдань. Однак, 

як вважає М. Вертгеймер, і я з ним повністю згодна, часто наполегливе 

наслідування поставлених цілей і завдань стає абсолютно безглуздим і в 

кращому разі людина зупиняється, усвідомлюючи, що ситуація вимагає інших 

дій, вимагає зміни самої мети. Адже мета як частина ситуації може бути 

структурно осмисленою або безглуздою. Наприклад, бізнесмени або політики 

після успішних дій з досягнення поставлених цілей розуміють, що в тому 

вигляді,у якому вони поставлені, вони не пов'язані з реальними вимогами, з 

важливими цілями. «Вже одне це саме по собі може бути відкриттям чогось 

такого, що раніше не усвідомлювалося, а саме відкриттям того, що засоби 

досягнення переслідуваної мети поставлять під загрозу, знищать більш важливу 

мету. Мислення цікавлять не просто засоби; його цікавлять самі результати і їх 

структурне значення» [68]. Від себе додам, що цей процес усвідомлення своїх 

справжніх цілей є процесом рефлексії самосвідомості, який приводить людину 

до розуміння її власних цінностей. У тому, що стосується сфери наукового 

знання, подібні процеси співвідносяться в етосі науки. Когнітивістика вважає 

обов'язковим ціннісний вимір діяльності, передбачає рекурсивний аналіз, вихід 

на метапозицію, в якій цілі «повіряються» цінностями. Але це тільки початок 

становлення подібного підходу, який ще не увійшов до практики не лише 

повсякденної діяльності, а й теоретичних досліджень. 

Окремого опрацювання вимагає вихід на цінності, стратегічний підхід до 

самої когнітивної науки – припустимість і неприпустимість як теоретичних 
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досліджень у цій сфері, а також і проблема не лише допустимості, а й 

доступності їх практичних експлікацій.  

Тому важливим і перспективним розвитком когнітивістики слід вважати 

не лише розвиток її технологій, а і її методологічного апарату, який може бути 

філософськи усвідомленим які науково-дослідна програма, підхід, парадигма, 

або навіть як парадигмальне щеплення використаний в інших сферах наукового 

пізнання й практичної діяльності. 

Когнітивні дослідження залучають у свою сферу все нові аспекти 

наукового і буденного пізнання. І цей процес вже незворотний. Ситуація в 

сучасній науці дещо нагадує розквіт фізики в середині минулого століття, коли 

кількість відкриттів і могутність технологій весь час зростали разом із 

соціальною значущістю відкриттів. При цьому наслідки їх можливого 

неправильного використання усвідомлювалися далеко не всіма вченими, не 

говорячи вже про інші шари суспільства. І сьогодні мене не лише захоплюють, 

а й змушують замислитися про можливі наслідки для людства ті відкриття, які 

вже здійснені у сфері дослідження людського мозку, і ті, які тільки очікуються 

найближчим часом. Поки що все має такий вигляд, наче серйозні побоювання 

щодо неконтрольованого зростання нано- і біотехнологій можуть здатися 

легкими сумнівами порівняно з тим, що несе нам розвиток когнітивних 

технологій. Проблема людської суті, існування душі, свідомості і мозку, життя і 

безсмертя, релігії – усі ці питання в центрі пильної уваги когнітивістики. Якими 

будуть відповіді, ми можемо тільки припускати, але головне, як мені здається, 

поставити правильні питання. Саме вони дозволять з’ясувати саме проблемне 

поле філософського осмислення сучасних когнітивних досліджень, позначити 

вектор «екзистенціальної заклопотаності» тими явищами, які справляють вплив 

не лише на розвиток наукового пізнання, а й на наше життя в цілому.  

В підрозділі було приділено увагу розгляду філософсько-методологічних 

контекстів подальшого розвитку когнітивістики, дослідженню її як феномену 

постнеклассики. Були окреслені тенденції розвитку як когнітивної науки (в 

розумінні постнекласичного етапу її розвитку), так і сучасних когнітивних 



334 

 

технологій. Цей феномен пояснюється не просто людиномірністю сучасної 

науки, а її одним із аспектів, що його пропонується позначати терміном 

«людиносумірність» (human-commensurability). Показано, що ця сумірність 

складного обєкту, який є предметом когнітивістики – людини, її психіки, 

діяльністі та складного оточуючого середовища, яке пізнається людиною, 

методологічно та експериментально підкріплена сучасними когнітивними 

дослідженнями. Окреслено перспективи та загрози інтенсивного розвитку 

когнітивних технологій, показано основні напрямки можливих етичних 

викликів деяких концепцій – зокрема, концепції когнітивного поліпшення 

(cognitive enhancement), що приходить на зміну концепції когнітивної 

ефективності.  

 

3.6. Перспективи концептуалізації когнітивних практик 

постнекласичної науки 

 

Можна сказати, що більшість практик, в тому числі і наукові практики 

неусвідомлені, реактивні, культурно і особистісно обумовлені. У цьому сенсі як 

і управління, так і наукова діяльність  як одна з форм соціальної комунікації 

явно має габітуальний характер. Раніше було показано, що специфіка габітусу 

як стійкої структури полягає в тому, що він зазвичай не усвідомлюється 

особою. А все, що не усвідомлюється, не підлягає розвитку (коригуванню, 

управлінню, поліпшенню та ін.). Отже, і в науковій діяльності надзвичайно 

актуальним постає питання щодо осмислення, усвідомлення власне самих 

наукових практик постнекласичної науки. Тому ми можемо вважати запорукою 

успішності практики її розвиток, а, отже, усвідомленість суб'єктом. Яким чином 

це може відбуватися? В першу чергу, необхідний момент рефлексії: «що саме я 

роблю?». Наступним має бути концептуальний питання: «Навіщо і (або) чому я 

це роблю?». Це питання вже зачіпає стратегічні основи будь-якої діяльності, 

особливо управлінської та наукової. Адже, ці питання повертають нас до 

контролю процесу прийняття рішень, який є основним процесом як наукової, 
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так і управлінської діяльності. Строго кажучи, він повинен бути  в основі, 

дійсно, будь-якої діяльності. Цей когнітивний процес є стимулюючим, 

підтримуючим для еволюційної адаптивності живої істоти до навколишнього 

середовища. Власне, життя – це постійний процес прийняття рішень, отже, й 

процес пізнання, як стверджували Ф. Варела та У. Матурано. . 

Людський фактор в науковій та освітній сферах стає пріоритетним, все 

більше уваги приділяється суто психологічним, ціннісним механізмам впливу 

та взаємодії їх суб'єктів. Вплив окремої особистості інтерферує із глобальними 

тенденціями в суспільстві, з його відкритістю та нелінійністю, відповідно, 

загальне суспільне середовище активно впливає на особистість. Відсутність 

визначеності ціннісних  вимірів в суспільстві створює в цьому сенсі велику 

загрозу та вимагає посилення розвитку індивідуальних ціннісних засад 

формування особистості.  

Сучасні когнітивні науки вважають емоційну компетентність (як 

усвідомлення своїх та чужих емоцій) однією з необхідних складових 

когнітивної ефективності та запорукою розвитку духовно-моральної складової 

особистості. Крім того, такий когнітивний параметр як здатність або 

нездатність приймати складні рішення, давати їм ціннісну оцінку також є 

необхідною умовою духовно-моральної компетентності. Він суттєво 

визначається вродженою структурою мозку, зокрема, його префронтальних 

доль, що доводять сучасні когнітивні дослідження. Але мозок  має надзвичайну 

пластичність: фактично, наша еволюційна адаптивність визначається його 

біологічною специфікою - надзвичайною здатністю до навчання. Спостерігати, 

вимірювати, отже, й розвивати цю здатність стало можливим завдяки 

досягненням нейронаук.  Це дає можливість визначити, які динамічні та 

структурні когнітивні складові призводять до ефективних поведінкових 

стратегій, формують духовно-моральний вектор особистості.  

Основне завдання науки та освіти – врятувати від жорстких 

алгорітмічних штампів мислення, але дати певний ціннісний фундамент для 

когнітивних стратегій. Враховуючи те, що навколишній світ майже не 
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передбачає ситуацій із заданим алгоритмом рішень, можна вважати ключовою 

здатність приймати не апріорі відомі рішення, а адаптивні, ймовірнісні. В будь-

якому разі, необхідне вміння працювати з майбутнім, а це накладає 

надзвичайно важливі вимоги до духовно-моральної складової суб’єктів 

освітньої та наукової сфери. Особливо, якщо врахувати «вартість помилки», яка 

зростає внаслідок інтегративних, глобалістських тенденцій  для різного рівня 

соціальних систем.  

- Отже, потрібна певна цілісність і збалансованість в когнітивному плані, 

наприклад, в сфері прийнятті рішень, що є перетином освітніх та наукових 

практик. В цьому контексті знов слід нагадати про класичну концепцію 

трансфлексії – трансфлексію морального вибору як обґрунтованість рішення, 

що приймається, якому притаманна відповідальна невибагливість у 

комунікативній взаємодії [142, с. 146]. Комунікативна взаємодія надзвичайно 

важлива у науковій сфері, зокрема, зараз, в ситуації трансдисциплінарних 

проектів. Саме в них потрібна нова комунікація, а, відповідно, й нова 

збалансована когнітивна система дослідника. 

Ця збалансованість передбачає інтегральну динамічну систему різних 

когнітивних параметрів, що передбачає максимальну ефективність. Однією із 

властивостей ефективного мислення, особливо в науковій сфері, можна назвати 

моделювання можливих варіантів, сценаріїв розвитку складних систем, а в 

освітній сфери до того ж враховуються цінності, думки, емоції, вчинки інших 

учасників. Така здатність до усвідомлення реальної ситуації визначається не 

тільки як рефлексивність, а й самореференція. Вона є не тільки складовою 

системного, стратегічного мислення, однією із найважливіших характеристик 

когнітивної ефективності в науковій та освітній сферах, а й запорукою 

формування духовно-моральної компетентності. Адже усвідомлення власних та 

чужих емоцій та вчинків, їх ціннісний аналіз є необхідною умовою духовно-

морального розвитку особистості. Ця рефлексивність є необхідною умовою 

постнекласичних практик, зокрема, когнітивних практик сучасної науки. 
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Постнекласична наука передбачає особливу рефлексію пізнавальної 

діяльності, яка виникає ще на стадії некласичної науки. Однак специфіка 

когнітивістики додає деякі свої аспекти. Рефлексивність у когнітивістиці є і 

предметом її дослідження, і одним з основних її методів дослідження, і 

способом її опису, який, до речі, усвідомлено застосований мною в цьому 

конкретному дослідженні.  

В дослідженні було показано, розглядаючи когнітивну науку та її 

методологію,  що вона знаходиться на стадії становлення. Адже спроби 

створення єдиної теорії (наприклад, теорії когнітома К. Анохіна) поки що не 

завершені. Методологічні дослідження в цій сфері можна охарактеризувати 

метафорою теорії як тенет, що закидаються (запропонованої А. Еддингтoном і 

часто використовуваної К. Поппером і В. Стьопіним). У контексті цієї 

метафори наші зміни в картині світу залежать від того, які об'єкти ми виловимо 

теорією-тенетами. Очевидно, що інша конфігурація тенет дасть інші об'єкти. 

Тому важливість правильної побудови теорії очевидна: її конфігурація 

залежить від того, які об'єкти необхідно «виловити», які властивості 

досліджувати. Зрозуміло, що дослідження властивостей складних 

людиновимірних систем, що саморозвиваються, повинне мати «осередки 

тенет», які зможуть виловити необхідні об'єкти [302, с. 292]. Тому важливість 

правильної побудови теорії очевидна – її конфігурація залежить від того, які 

об'єкти потрібно «виловити», які властивості досліджувати. Зрозуміло, що 

дослідження властивостей складних людино вимірних систем, що само 

розвиваються, повинно мати «комірки мережі», які зможуть виловити потрібні 

об'єкти. 

Але однієї теорії – «тенет» - недостатньо. Потрібна саме практика 

використовування цих тенет, практика «виловлювання», яка може бути сама по 

собі технологією та теорією (зокрема, наукового пошуку). Так, когнітивні 

практики креативності переходять в практики наукового пошуку – технології 

наукових відкриттів. Процесс наукових відкриттів, як одна з когнітивних 

практик також піддається науковому дослідженню – це тема, наприклад, дуже 
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цікавить нейрофізіологів та нейробіологів. Так,  К. Анохін в своїх виступав 

постійно підкреслює, що сам мозок науковців повинен бути в приорітеті серед 

досліджуваних об’єктів когнітивної науки. Чи може штучний інтелект не тільки  

навчатись, а й робити наукові (технологічні) відкриття? Ці питання не тільки з 

точки зору розвитку технологій, а й з точки зору філософії та соціології науки 

потребують якщо не вирішення, то хоча б грунтовного осмислення та 

обговорення. 

Рефлексія як базовий когнітивний механізм забезпечує можливість 

аналогічного складного використання метафори. Метафора, як і рефлексія, має 

складний багатоаспектний вимір. З одного боку, це предмет дослідження 

когнітивної науки – психолінгвістика, когнітивна психологія, філософія 

пізнання тощо. З іншого – це ще й працюючий метод для самої когнітивістики: 

з її допомогою, наприклад, можна здійснювати певні смислові перенесення в 

трансдисциплінарному дискурсі. Крім того, це і когнітивна технологія, і 

працююча когнітивна практика в галузі підвищення персональної і групової 

когнітивної ефективності. Так, робота з метафорою використовується в 

сучасному менеджменті, в ейдетиці і т. п. Мені уявляється продуктивним 

використання метафори і в рефлексуючій позиції філософа і методолога науки, 

аналізуючи методологічний і раціональний статус когнітивістики. Так, я б 

визначила феномен когнітивістики як постнекласичний феномен, який 

якнайповніше описується метафорою кільця Мьобіуса, односторонньої 

поверхні. Вона стає дедалі більш популярною в методологічному просторі 

сучасній філософії науки (В. Аршинов, О. Князєва, Е. Переслєгіна). За 

допомогою цієї метафори, яка ілюструє методологічну й евристичну силу 

когнітивістики, можна описати важливі дихотомії, а точніше їх зняття, як це 

відбувається в постнекласичної науці.  

Перерахую основні дихотомії, дуальності, які можна усунути, як показує 

це дослідження. Це, по-перше, філософія і теорія пізнання. Узагалі, в 

когнітивістиці складно визначити філософські контексти, як спочатку 

передбачалося. Хоча це можливо на стадії прояснення витоків, процесів її 
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становлення. Тоді очевидно, що як і психологія, як і інші деякі види соціальних 

і біологічних, когнітивна наука «вийшла» з філософії, філософії пізнання і 

філософії свідомості. Філософські контексти когнітивної науки, нейронауки 

тісно переплетені з нейрофілософією. І це також дихотомія, яка долається в 

ході розвитку когнітивістики. Крім того, на етапі становлення, методологічного 

оформлення когнітивної науки вже неможливо визначити чисті філософські 

засади, тому що базовий методологічний принцип – принцип рефлексії – вже 

філософський принцип. У цьому полягає філософсько-методологічна специфіка 

когнітивістики. Було показано, що це базовий принцип, за яким, до речі, можна 

визначити й освоювати нові розширення предметних полів когнітивістики. 

Когнітивістика як феномен постнекласики дозволяє вирішити багато 

важливих проблем, які раніше вважалися суто філософськими. Так, зв'язка 

«свідомість – тіло» перестає бути дихотомією, розділеністю і стає цілісною, 

збирається в єдину «поверхню». Аналогічним є протиріччя між внутрішнім і 

зовнішнім Я, свідомим і несвідомим – вони зустрічаються на поверхні, але це 

не межа розділення двох протилежних середовищ, а саме одностороння 

поверхня, яка зберігає цілісність і дозволяє відбуватися когнітивним процесам, 

одночасно зберігаючи свою розділеність і специфіку. Але це вимагає певних 

когнітивних практик дослідників, вміння втримувати цей «когнітивний фокус». 

Адже саме ця метапозиція дозволяє провести потрібну інтеграцію наукового та 

філософського знання, якого потребують  складні (складнісні) об’єкти 

дослідження когнітивістики.  

Слід зазначити, що  нейрофілософія і філософія нейронаук також складно 

інтегровані між собою. Досить важко, наприклад, досліджуючи феномен 

свідомості, не допустити перенесення, переходу з однієї філософії в іншу, з 

нейрофілософії, яка досліджує свідомість, у філософію нейронаук, яка також 

досліджує цей феномен, але вже опосередковано, аналізуючи результати та 

сенси когнітивних досліджень з цієї тематики. Це, дійсно, нагадує рух по 

стрічці Мьобіуса, коли, зберігаючи цілісність поверхні, рух безперервно 

відбувається з двох різних боків. На подібну метафору просування по такій 
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поверхні складної кривизни й розмірності мене наштовхнули мої власні 

подорожі рефлексій витоками когнітивістики, коли дуже складно було 

визначити, наприклад, де закінчується власне філософський контекст і 

починається предметна галузь когнітивної науки. Можна передбачити 

необхідність подібних рефлексивних практик для філософів науки у 

дослідженні подібної проблематики.  

Звичайно, можна пояснити простіше необхідність подібних практик: 

наприклад, це пов'язано з тим, що досліджувані когнітивістикою феномени 

переважно є феноменами, що підлягають здавна філософській рефлексії. 

Свідомість, наприклад, одночасно є предметом дослідження як для нейронауки, 

так і для філософії. А кантівські питання про цілі й межі пізнання, є не лише 

основою практичної філософії, а й певним алгоритмом, який став як 

когнітивною технологією роботи із загальними сенсами, так і повсякденною 

практикою (наприклад, кайдзен менеджменту або коучинга).  

За таким самим принципом «зв'язування» в когнітивістиці знімаються й 

інші важливі відмінності: наприклад, у цілому між наукою і філософією. Так, 

інтегровані та пов'язані теорія пізнання і філософія пізнання, на думку багатьох 

дослідників, філософія в явному вигляді входить до складного комплексу 

когнітивістики. Показані різноманітні перспективи подальшої імплементації 

результатів когнітивних досліджень, когнітивних технологій і когнітивних 

практик. Одним із ключових напрямів імплемпентації можна виділити 

соціоекономічну сферу і сферу освіти. У цих сферах досягнення когнітивістики, 

мабуть, найбільш вагомі. Крім того, там вони надзвичайно затребувані. Так, в 

освіті відчувається дефіцит розвитку когнітивних навичок, які б допомогли 

ефективно діяти в умовах тотальної невизначеності і надшвидких змін 

середовища. І реформи освіти (точніше за інновацію) мають бути швидкими у 

нашому швидкому світі. Однак, крім цього, вони мають бути глибинними, 

трансформаційними, осмисленими й ефективними. Ці, як мінімум, два 

параметри повинні бути у фокусі цілісності (залишаючись у смисловому полі 

метафори стрічки Мьобіуса). Період інтенсивного розвитку конвергентних 
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технологій не можна не враховувати, вони безпосередньо впливають на наше 

повсякденне життя і детермінують наше майбутнє. Однак вони недаремно 

визначаються як технології, у швидкому світі може вже не бути науки в 

чистому вигляді. Ми знову отримаємо дуальність, «згорнуту» в процес, у 

проект, про який писав С. Кримський. І знову необхідно утримувати фокус 

зборки, цілісність цієї поверхні.  

В наукових практиках більш ніж важливе, просто необхідне складне 

мислення, що відповідає складним викликам сьогодення. Я б хотіла наголосити, 

що реалізація цієї складності й багатовимірності – один з етапів когнітивного 

моделювання або ж філософської рефлексії, уміння вийти на метарівень і 

побачити складне ціле в новому вимірі. Наприклад, це уміння побачити циліндр 

в 3D-версії за проекціями в різних площинах у вигляді кола і прямокутника. Це 

вміння побачити і кролика, і вутку у візуалізації парадигми за Т. Куном. 

Можливо, саме цей процес і є процесом креативного, холістичного мислення, 

коли все ж настає момент зборки, згортання хвилевої функції, закриття 

гештальту. Цей напрям досліджень зумовлює створення принципово нової 

картини світу, до нової онтоантропології або антропонтології (С. Кримський), 

квантово-синергетичної антропології (В. Буданов).  

Також дуже важливим моментом є сама зміна когнітивних практик 

науковців – наприклад, застосування певних препаратів, або стародавніх 

релігійних практик для отримання певних результатів саме в науковій сфері. 

Хрестоматійний приклад – Д. Ліллі – американський нейробіолог, який 

застосовував камери сенсорної депривації для зміни свідомості [398].  

Не переходячи на рівень практичних когнітивних досліджень, зазначу 

іншу складову когнітивістики – філософські контексти. У цьому напрямі 

роботи з мисленням ціннісні передустановки дослідника відіграватимуть 

досить значну роль. Спочатку людиновимірність включена в дискурс 

постнекласики. Також засвідчується важливість ціннісного аспекту, його 

ключова роль у пізнавальній діяльності. Однак з розвитком когнітивістики це 

питання може отримати відповіді не тільки у вигляді філософських контекстів, 
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а й у вигляді практичних інструментів зі сфери коучингу, інших когнітивних 

технологій і практик. Тому ми не лише можемо говорити про важливість 

персональних цінностей, а й досить точно їх виміряти.  

Ціннісний фундамент слід враховувати не лише в практичній площині. 

Ціннісний підхід, що склався в результаті міждисциплінарних когнітивних 

досліджень, показує й фундаментальні зрушення в теорії пізнання, що 

зумовлює зміну ідеалів і норм наукової діяльності. А це, відповідно, спричиняє 

за собою зміну філософських підстав і картини світу. Ось чому, якщо раніше, у 

«класиці», пізнавальну діяльність, когнітивні процеси можна було описати 

терміном «відображення», потім з'явився термін «репрезентація», то сьогодні 

ми можемо говорити про «інтерпретацію» (Л. Мікешина). І це якісна зміна, яка 

порушує важливі для філософії науки питання об'єктивності істини, 

достовірності даних і т. п. Крім загроз когнітивних технологій, що інтенсивно 

розвиваються, у цьому разі ціла низка викликів виникає у сфері науки і, 

відповідно, філософії науки. Тому актуальність позиції рефлексії, можливо, 

розвитку нейроетики (за аналогією з біоетикою) більш ніж очевидна. Звичайно, 

використання когнітивних принципів і практик у самому цьому процесі більш 

ніж вітається. 

Отже, у ході мого дослідження було окреслене складне предметне поле 

cучасних когнітивних досліджень. Здійснене дослідження ще раз підтвердило 

правильність вибору терміна когнітивістика аналогічно гуманітаристиці, у 

якій також є не лише гуманітарні науки, а й гуманітарне знання, гуманітарні 

технології. Дійсно, до предметного поля когнітивістики увійшов цілий арсенал 

технологій, проектів і практик, які, строго кажучи, не стосувалися наукового 

знання. З позицій постнекласики ця розмитість меж між дисциплінами, між 

науковим і позанауковим знанням є цілком легітимною. Саме для 

постнекласики характерна ця невизначеність, яка починається із спроб 

осмислення форм та методів існування, власне, самої постнекласичної науки.  

В попередньому підрозділі було окреслено перспективні, принципово 

нові форми наукових практик, зокрема, в полі когнітивних досліджень (ті ж 
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Citizen Scientists, застосування краудсорсинга та технологій Big Data в наукових 

дослідженнях та ін.) Проте в когнітивістиці видиме структуроване складне 

міждисциплінарне ядро когнітивної науки. Слід зауважити, що не лише за 

предметом дослідження, яким є складні людиновимірні системи, що 

саморозвиваються, ще й за важливою роллю спостерігача, за важливістю його 

ціннісних установок, когнітивна наука – постнекласична наука. Тому, як 

мінімум, унаслідок постнекласичності когнітивної науки, когнітивістика – 

феномен постнекласики. Методологічна невизначеність самої когнітивістики, 

«помножена» на методологічну невизначеність постнекласики, призводить до 

вражаючого ефекта прозорості. За допомогою досягнень когнітивістики можна 

прояснити багато аспектів феномену постнекласики і навпаки: розуміння того, 

що когнітивістика формується постнекласичним типом раціональності, 

детермінується керівними параметрами такого складного зовнішнього 

контексту постнекласики, прояснює її внутрішні проблеми. 

Принципово важливим моментом є самореференція когнітивних практик 

постнекласичної науки, в основі якої  ми визначили рефлексію (необхідну 

умову та ознаку постнекласичних практик). Саме за умови самореференції 

можливе таке складне просування у складному (складнісному) полі 

когнітивістики. Адже це поле саме надзвичайно складне – воно не тільки суто 

дослідницьке, а й містить технології та практики, які самі можуть ставати 

об’єктом наукового дослідження та змінювати суб’єкта-науковця. І 

автореференція допомогає втримати потрібний фокус в цьому складному 

когнітивному «танцю», за метафоричним висловом К. Майнцера. 

Не можна не погодитись із В. Аршиновим щодо складності визначення 

того, що можна вважати постнекласичними практиками. Ситуація ще більш 

ускладнюється у випадку практик сучасної науки. Адже об’єкт та методи 

дослідження впливають на когнітивний апарат дослідника, що є дійсно 

унікальним явищем в сучасній філософії та історії науки. Отже, одне з 

основних завдань, вирішивши яку філософія сучасної науки істотно допоможе 

науковцям-практикам, – пошук концептуальних засад сучасної наукової 
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діяльності. Крім того, аналізуючи концептуальні основи  когнітивних практик 

постнекласичної науки, ми можемо оцінити ефективність її методології та 

практичний інструментарій.  

У сучасному суспільстві наукове знання відокремлене від громадської 

думки, воно утворює свої ізольовані субкультури. Те, що вчені не в змозі 

донести до людей свої відкриття, знижує вплив науки на життя суспільства в 

цілому. «По мірі ускладнення систем і поглиблення проблем розрив між 

наукою і суспільною думкою ускладнює процес гармонійного розвитку і 

залишається серйозним питанням» [77, c. 135]. На жаль, це повною мірою 

властиве ситуації з сучасними когнітивними дослідженнями. Тому досягнення 

когнітивістики переважно з великим розривом відстоять від науковців, які 

здійснюють щоденну практичну наукову діяльність. Це ставить певні завдання 

перед постнекласичною філософією науки щодо формування відповідних 

комунікативних практик. 

Саме когнітивні дослідження дають можливість відстежити позитівні 

зміни в створенні цих зв’язків між наукою та суспільством. Це новітні тенденції 

подібності, холістичності, енактивності складної нелінійної системи наукового 

знання, що отримують в ході сучасних когнітивних досліджень. Так, це 

ілюструє проект The Human Connectome Project, в якому для розшифрування 

людського коннектому використовуються не тільки класичні методи 

дослідження, а й в формі гри пересічні бажаючі. Це залучення «громадянських 

вчених» (Citizen Scientists), що відображає новітні тенденції постнекласики і 

спрацьовує за рахунок когнітивних технології самого дослідження, а також 

принципів «великих чисел» (Big Data). Таким чином проявляється ще один 

аспект людиносумірності когнітивних досліджень, їх складний багаторівневий 

характер, емерджентність появи та концептуалізації їх результатів. Виявлено 

загальні тенденції концептуалізації когнітивістики в якості постнекласичного 

феномену: в якості гіпермережевого нелінійного утворення та реалізації його 

трансдисциплінарних стратегій в її різних вузлах.  
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Отже, в підрозділі було розглянуто когнітивні практики постнекласичної 

науки, які за певними озаками визначауються  як постнекласичні практики. 

Показані тенденції розвитку як наукових практик когнітивної науки, сучасних 

когнітивних технологій, так і когнітивні практики (а також взагалі наукову 

діяльність) на постнекласичному етапі розвитку науки. Окреслено перспективи 

постнекласичних практик наукової діяльності, а також вимоги до, власне, 

особистості самих дослідників. Розглянуто когнітивні практики 

постнекласичної науки. Показано, що для того, щоб відповідати  не тільки 

теоретичними моделями, а й діяльнісними практиками  вищенаведеним 

тенденціям подібності, холістичності, енактивності складної нелінійної системи 

наукового знання (в першу чергу, що отримують в ході сучасних когнітивних 

досліджень). Не тільки теоретичні та класичні науково-дослідницькі практики 

можуть бути ефективними в сфері когнітивістики. Це можуть бути практики 

гри не тільки при навчанні-тренуванні майбутніх та діючих науковців, а й при 

виконанні реальних наукових завдань (зазначений проект дослідження 

коннектому). Також  показано, що змінюються форми інституціоналізації 

постнекласичної науки. По-перше, це змінюється внаслідок 

трансдисциплінарності та міждисциплінарності когнітивістики -  залучення в 

проекти віртуальних наукових колективів, іноді зовсім короткотривалих 

об’єднань. Також підсилюються тенденції краудсорсинга в науці, 

вищезазначені об’єднання «громадянських вчених» та ін. Невизначеність та 

швидкоплинність наукових проектів В підрозділі окреслені завдання для 

постнекласичної філософії науки, яка має бути не тільки практичною 

філософією, а й ціннісно-орієнтованою та формуючою сферою 

метакогнітивних досліджень. Щонайменше використовувати досягнення 

когнітивістики як у власному розвитку, так і в розвитку постнекласичної науки. 

Концепція самореференції як базової когнітивної практики може бути 

запорукою успішної самоорганізації як індивідуальних, так і колективних 

наукових практик. Показано, що ряд викликів конвергентних технологій 

актуалізує необхідність розвитку нейроетики (по аналогії з біоетикою). Розгляд 
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феномена когнітивістики з цієї точки зору вимагає по-новому поставити 

питання про ціннісні засади сучасної науки. І це не тільки взиначення статусу 

суб’єкта пізнання, значимості людських цінностей для повномірної реалізації 

ідеалів наукового дослідження, а й проявленості їх в практичній площині, в 

стратегіях діяльності, зокрема, наукової діяльності. 

 

Висновки до розділу 3 

 

У третьому розділі «Перспективи концептуалізації когнітивістики» 

досліджуються соціальні, праксеологічні виміри когнітивістики. Здійснено 

філософський аналіз перспектив практичного застосування методологічних 

здобутків когнітивістики.  а також філософсько-методологічний аналіз 

інтенсивного розвитку когнітивних досліджень, когнітивних технологій і 

когнітивних практик у різних соціальних вимірах, їх можливості та обмеження.  

У підрозділі 3.1 «Когнітивні принципи інновацій в управлінні» розглянуті 

когнітивні аспекти управлінських інновацій у сучасній соціально-економічній 

сфері, що проявляються в людиновимірності соціоекономічних систем, 

посиленні ролі вибору, прийняття рішень у соціоекономічній діяльності. 

Визначені когнітивні принципи рефлексивного управління та інші когнітивні 

технології в управлінні, які сприяють сталому розвитку соціальних систем 

різного рівня. Узагальнено принципи та виокремлено напрями застосування 

когнітивного підходу в управлінні. Окреслені два прагматичних вектора 

соціальних вимірів когнітивістики, розвитку когнітивних технологій: створення 

допоміжних інструментів (моделей, програмного забезпечення, пристроїв і т.п.) 

і дія на когнітивний апарат людини (підвищення когнітивної ефективності, 

розвиток когнітивних навичок і т.п.). У роботі показано, що дослідження 

процесів отримання та розвитку знань, розуміння засад функціонування 

людського мозку дозволяє пояснювати та прогнозувати поведінку суб'єктів 

економічної діяльності. Подано застосування поняття когнітивної інтерпретації 

в соціально-економічній сфері. Доведено доцільність застосування концепції 
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когнітивної ефективності в управлінні. Розуміння законів соціального розвитку, 

коеволюції складних соціальних систем може підвищити когнітивну 

ефективність осіб, що приймають рішення. Застосування методологічних 

моделей і принципів когнітивістики, зокрема, метафори та рефлексії  показано 

в управлінні розвитком соціальних систем різного рівня, організацій, територій 

та ін. Виявлена потреба в пошуку методологічних підстав когнітивного підходу 

до побудови картини світу, а також їх перенесення на простір соціальної 

реальності в процесі управління. Окреслені подальші напрями розвитку та 

концептуалізації результатів когнітивних досліджень в управлінні. 

У підрозділі 3.2 «Концептуалізація оптимізації соціальної поведінки» 

розглянута проблема оптимізації соціальної поведінки, зокрема, концепції 

обмеженої раціональності та ірраціональності соціальної поведінки. Сучасні 

дослідження когнітивних процесів дозволяють з'ясувати причини 

ірраціональності соціальної поведінки, вплив емоційної сфери, сфери 

несвідомого. Розглянуто концепцію когнітивної скнарості (К. Станович) в її 

проявах у соціумі. Важливим результатом є факт, що від нераціональної 

поведінки не захищені люди з високим рівнем інтелекту, а це вимагає 

перегляду концепції когнітивної ефективності, інтегральної концепцій 

інтелекту. У підрозділі означені перспективні концепції інтелекту (зокрема, 

практичного інтелекту) і напрями удосконалення когнітивних стратегій 

людської діяльності. Набуло подальшого розвитку розуміння понять 

«когнітивна ніша» та Umwelt (Я. фон Ікскюль), перенесених на соціальну 

площину, що дає можливість розвинути думку про наявні можливості розвитку 

людства, детерміновані складною, динамічною та нелінійною соціальною 

реальністю. Показано структурну подібність конекціоністської моделі 

когнітивістики і соціальної реальності сучасного інформаційного суспільства. 

У ході дослідження поглиблено розуміння понять «антропонтологія» 

(В. П. Іванов), «квантово-синергетична антропологія» (В. Г. Буданов) у фокусі 

когнітивного підходу до побудови соціальної картини світу. 



348 

 

У підрозділі 3.3 «Концепція когнітивної ефективності та її прагматичні 

виміри» продовжено розробку концепції когнітивної ефективності, принципів 

ефективного мислення та практичного їх застосування у людській діяльності. 

Показані основні принципи когнітивної ефективності в її зв’язку з концепціями 

лідерства та соціального успіху. Досліджено когнітивні механізми цього 

процесу, як він реалізується у сучасному суспільстві, обґрунтовано, що це один 

з актуальних напрямів когнітивних досліджень. У соціальній сфері, у 

практичному застосуванні здобутків когнітивних досліджень як методів 

підвищення когнітивної ефективності (і, відповідно, діяльності) є 

перспективними філософські принципи когнітивістики. Їх основою вважається 

цілісність, складне ціле когнітивної системи людини. Одна з філософських 

складових когнітивістики – еволюційна епістемологія основними своїми 

напрямами розвитку якраз і вважає дослідження у сфері цілісного розгляду 

когнітивної системи людини. Продемонстровано перспективність застосовності 

в соціальному вимірі когнітивістики концепту embodied mind, що проявляється 

концепціями втіленої тілесності й енактивізму (О.М. Князєва, А. Томпсон). 

Продемонстровано зв'язок концепцій когнітивної ефективності і креативності. 

Проаналізовані епістемологічні механізми протікання творчих процесів, 

особливості творчого, креативного мислення в різних сферах, зокрема і 

науковій. Показано ефективність подальшої концептуалізації цих досліджень 

креативності за допомогою сучасних міждисциплінарних підходів – 

когнітивного, еволюційного, тілесно орієнтованого, динамічного, а також 

підходу, що базується на теорії складних адаптивних систем. 

У підрозділі 3.4 «Проблеми концептуалізації когнітивних технологій в 

освіті» розглядаються різні когнітивні технології в освіті, як концептуалізовані, 

так і не концептуалізовані. Продемонстровано застостовність когнітивних 

технологій в освіті, зокрема, інсейфінгу, форсайту та фасилітації як в 

освітньому процесі, так і для визначення тенденцій її власного розвитку. Також 

розглянуті напрями реалізації концепції когнітивної ефективності в освіті та 

деякі інші когнітивні концепції та когнітивні технології, як-от: тілесно 
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орієнтовані (М. Фельденкрайз), холістичні концепції в освіті, концепції роботи 

з колективним, груповим мисленням (технології фасилітації). Сформовані як 

виклики та завдання для системи освіти: нове розуміння проблеми «тіло-

свідомість», необхідність холістичного системного підходу до когнітивної 

системи людини. У підрозділі розглянуті перспективи та виклики 

когнітивістики на прикладі застосування інформаційно-комунікативних 

технологій в освіті. Показано, що їх застосування підвищує відповідність 

системи освіти актуальним запитам та викликам сучасного суспільства, але 

воно має певні обмеження та ризики. Здійснено порівняльний аналіз концепцій 

гейміфікації та «серйозних ігор» (The Serious Game) і їх методологічне 

обґрунтування для практичного застосування в освіті. Продемонстровано вплив 

зовнішнього інформаційного середовища, особливо віртуального середовища 

на зміну підходів та принципів освіти (концепції електронного навчання, 

відкритих масових курсів, гейміфікації та ін.). Показано вплив занурення у 

віртуальне середовище, зокрема, соціальних мереж на когнітивну та 

комунікаційну ефективність. Обґрунтовано положення, що зміна когнітивного 

середовища людини потребує свого осмислення та зваженого ставлення до 

впровадження когнітивних технологій в освіті. 

У підрозділі 3.5 «Концептуальні виклики подальшого розвитку 

когнітивістики» приділяється увага визначенню філософсько-методологічних 

контекстів подальшого розвитку когнітивістики, дослідженню її як феномену 

постнекласики. Показані тенденції розвитку як когнітивної науки (у розумінні 

постнекласичного етапу її розвитку), так і сучасних когнітивних технологій. 

Цей феномен пояснюється не просто людиновимірністю сучасної науки, а її 

одним з аспектів, який пропонується позначати терміном «людиносумірність» 

(human-commensurability). Показано, що ця сумірність складного об’єкта, який є 

предметом когнітивістики, – людини, її психіки, діяльності та складного 

навколишнього середовища, яке пізнається людиною, методологічно та 

експериментально підкріплена сучасними когнітивними дослідженнями. 

Окреслено перспективи та загрози інтенсивного розвитку когнітивних 



350 

 

технологій, показано основні напрями можливих етичних викликів деяких 

концепцій, зокрема, концепції когнітивного поліпшення (cognitive enhacement), 

що приходить на зміну концепції когнітивної ефективності. Показано, що низка 

викликів конвергентних технологій актуалізує необхідність розвитку 

нейроетики (за аналогією з біоетикою). 

У підрозділі також наведені новітні тенденції подібності, холістичності, 

енактивності складної нелінійної системи наукового знання, отримані в 

сучасних когнітивних дослідженнях. Таким чином, проявляється ще один 

аспект людиносумірності когнітивних досліджень, їх складний багаторівневий 

характер, емерджентність появи та концептуалізації їх результатів. Виявлено 

загальні тенденції концептуалізації когнітивістики як постнекласичного 

феномену, а саме як гіпермережевого нелінійного утворення та реалізації його 

трансдисциплінарних стратегій у різних вузлах. Показано, що когнітивістика 

має нелінійний динамічний характер розвитку з його характерними рисами: 

відкритістю до середовища (у даному випадку соціуму), зворотними зв’язками, 

емерджентістю. 

У підрозділі 3.6 «Перспективи концептуалізації когнітивних практик 

постнекласичної науки» розглядаються когнітивні практики постнекласичної 

науки, вони досліджуються як постнекласичні практики. Показані тенденції 

розвитку наукових практик когнітивної науки, сучасних когнітивних 

технологій, а також досліджено загальні принципи наукової діяльності на 

постнекласичному етапі розвитку науки. Окреслено перспективи 

постнекласичних практик наукової діяльності, а також вимоги до, власне, 

особистості самих дослідників. Також розглянуто когнітивні практики 

постнекласичної науки в сфері когнітивних досліджень. 

У підрозділі проаналізовано наукову діяльність, зокрема, у сфері 

когнітивних досліджень. Показано, що необхідно відповідати не тільки 

теоретичними моделями, а й діяльнісними практиками наведеним тенденціям 

подібності, холістичності, енактивності складної нелінійної системи наукового 

знання (передусім того, що отримують у ході сучасних когнітивних 



351 

 

досліджень). Показано, що не тільки теоретичні та класичні науково-

дослідницькі практики можуть бути ефективними в сфері когнітивістики. Це 

можуть бути практики гри не тільки при навчанні-тренуванні майбутніх та 

діючих науковців, а й при виконанні реальних наукових завдань. Так, для 

розшифрування людського конектому (проект The Human Connectome Project) 

використовуються не тільки класичні методи дослідження, а й у формі гри 

пересічні бажаючі. Також показано, що змінюються форми інституціоналізації 

постнекласичної науки. Це, зокрема, залучення «громадянських вчених» 

(Citizen Scientists), яке відображає новітні тенденції постнекласики й 

спрацьовує за рахунок когнітивних технологій дослідження, а також принципів 

«великих чисел» (Big Data). Внаслідок трансдисциплінарності та 

міждисциплінарності когнітивістики відбувається залучення в проекти 

віртуальних наукових колективів, іноді зовсім короткотривалих об’єднань. 

Щодо перспектив розвитку показано, що концепція самореференції як базової 

когнітивної практики може бути запорукою успішної самоорганізації як 

індивідуальних, так і колективних наукових практик.  Окреслені тенденції 

організації наукового знання в принципах подібності до теорії когнітому в 

когнітивній науці, що дозволяє визначити науку в динаміці її розвитку через 

універсалії культури та колективні когнітивні прояви, а також прояснює 

перспективи концептуалізації когнітивних практик постнекласичної науки. 

Також окреслені завдання для постнекласичної філософії науки, яка має 

бути не тільки практичною філософією, а й ціннісно-орієнтованою та 

формуючою сферою метакогнітивних досліджень. Розгляд феномену 

когнітивістики з цієї позиції вимагає по-новому поставити питання про ціннісні 

засади сучасної науки. І це не тільки визначення статусу суб’єкта пізнання, 

значимості людських цінностей для повномірної реалізації ідеалів наукового 

дослідження, а й проявленості їх в практичній площині, у стратегіях діяльності, 

зокрема, наукової діяльності на сучасному постнекласичному етапі її розвитку. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. У дисертаційній роботі було досліджено термінологічну 

невизначеність, яка характеризує сучасні когнітивні дослідження, що 

пояснюється як складним предметним полем, так і різними підходами та 

стратегіями їх здійснення. Проведене дослідження підтвердило правильність 

вибору терміна – когнітивістика. В роботі наголошується, що до предметного 

поля когнітивістики ввійшов цілий пласт технологій, проектів і практик, які, 

точно кажучи, не відносилися до наукового знання. У дусі постнекласики певна 

«розмитість меж» між дисциплінами, між науковим і позанауковим знанням є 

цілком легітимною. Не лише за предметом дослідження, яким є складні 

людиновимірні системи, що саморозвиваються, а й у зв’язку з важливістю ролі 

спостерігача, його ціннісних установок, тож ядро когнітивістики – когнітивна 

наука – це постнекласична наука. За допомогою досягнень когнітивістики 

можна прояснити багато аспектів феномену постнекласики, а з іншого боку, 

когнітивістика формується постнекласичним типом раціональності, 

детермінується складним контекстом постнекласики.  

2. Показано, що когнітивні дослідження є пізнавальними практиками 

іншого роду – «пізнання пізнання», що виводить їх у площину філософської 

рефлексії. Крім того, у генезі когнітивістики окреслені тенденції від 

синкретизму різних філософських течій, когерентних складному полю 

когнітивних досліджень, до синтезу філософії (її різних проблематизованих 

сфер) та сучасної когнітивної науки в нове складне ціле. Це процес своєрідної 

коеволюції філософії та когнітивних наук, у якому відбувається їх взаємна 

циклічна детермінація, що є механізмом розвитку когнітивного знання. На 

новому етапі розвитку когнітивістики усвідомлюється особлива роль філософії 

в пізнанні пізнання. Вона полягає не лише в тому, щоб виконати інтегруючу 

або комунікативну функцію, але й у переосмисленні понять, у постановці таких 

питань, які виводять когнітивні дослідження на новий рівень концептуалізації. 

Показано, що в когнітивістиці відбувається міждисциплінарний синтез не 
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тільки теоретичного знання з різних дисциплін, а й синтез технологій, знань і 

вмінь, що є умовою міждисциплінарного синтезу.   

3. Постнекласична наука передбачає здійснення особливої рефлексії 

пізнавальної діяльності, яка виникає ще на стадії некласичної науки. Але 

специфіка когнітивістики додає деякі свої аспекти. Рефлексивність у 

когнітивістиці виступає як предмет її дослідження, як один з основних методів 

дослідження, як спосіб її опису, який усвідомлено застосований у цій 

дисертаційній роботі. На основі рефлективності використовується й 

методологічна рекурсія. Рекурсія може бути розглянута не тільки в зв’язку з 

переглядом методологічних принципів, які використовує постнекласичний 

суб'єкт дослідження. Рекурсія як метод використовується в когнітивних 

дослідженнях та когнітивних технологіях, зокрема управління, та в когнітивних 

практиках – мислення, усвідомленої уваги та ін. Це відображає наявну 

тенденцію когнітивістики – можливість практичного застосування її 

методологічного інструментарію в діяльнісній сфері.  

4. Метафора, так само як і рефлексія, виступає в когнітивістиці в 

декількох аспектах. Це, по-перше, предмет дослідження когнітивної науки 

(психолінгвістики, когнітивної психології, філософії пізнання та ін.). З іншого 

боку, це ще й працюючий метод для самої когнітивістики – за допомогою 

метафори, наприклад, можна здійснювати певні смислові перенесення в 

трансдисциплінарному дискурсі. Водночас метафора є основою деяких 

сучасних когнітивних технологій і практик у сфері підвищення персональної і 

групової когнітивної ефективності (робота з метафорою використовується в 

сучасному менеджменті, в ейдетиці та ін.). Крім того, продуктивним є 

використання метафори в сфері філософії і методології науки: зокрема, при 

аналізі методологічного та раціонального статусу когнітивістики. Так, феномен 

когнітивістики як постнекласичний феномен можна описати метафорою 

стрічки Мебіуса, однобічної поверхні. За допомогою цієї метафори, яка 

ілюструє методологічну й евристичну силу когнітивістики, пояснюється зняття 

дихотомії, яке характерне для постнекласики.  
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5. Розглядаючи когнітивну науку і її методологію, можна зробити 

висновок, що вона знаходиться на стадії методологічного становлення. Спроби 

створення єдиної теорії (наприклад, теорії конектома С. Сеунга та теорія 

когнітома К.В. Анохіна) ще не завершені. Наразі методологічні дослідження в 

цій сфері можна схарактеризувати метафорою теорії як мережі 

(запропонованою А. Едінгтоном і часто використовуваною К. Поппером і В. С. 

Стьопіним). У контексті цієї метафори зміни в картині світу залежать від того, 

які об'єкти ми «виловимо» теорією-мережею. Очевидно, що інша конфігурація 

мережі дасть інші об'єкти. Отже, дослідження властивостей складних 

людиновимірних систем, що саморозвиваються, мусить мати відповідні вузли 

теорії-мережі, які зможуть «виловити» потрібні об'єкти. 

6. Методологічні інновації, які розробляються в когнітивній науці, 

зокрема, перехід від конекціоністських (С. Сеунг), мережевих моделей до 

гіпермережевих (Р. Аткінс), можуть бути плідними для філософії науки як 

перспективні феноменологічні моделі. Також їх можна використати для 

феноменологічного опису складного комплексу когнітивних досліджень, 

когнітивних технологій і практик, які в даному досліджені запропоновано 

визначати як когнітивістику. В цьому підході когнітивістика виступає як 

складна гіпермережа, включена в коеволюційні процеси циклічного зворотного 

зв’язку із складною гіпермережою людського мозку (К.В. Анохін) та складною 

когнітивною реальністю людини, як внутрішньою, так і зовнішньою, 

соціальною реальністю. Подібна модель дозволяє прояснити певні 

характеристики когнітивістики – її складність, людиносумірність, адекватність 

не тільки когнітивній системі суб’єктів пізнання, а й складним об’єктам 

пізнання (мозок, психіка, свідомість, пізнання, мислення, соціальна поведінка 

та соціальна реальність). 

7. Для феномену постнекласики характерна відсутність явної 

демаркації між наукою, філософією і культурою. У когнітивістиці це яскраво 

проявляється на прикладі філософії і теорії пізнання (Л.О. Мікешина). Узагалі, 

у когнітивістиці можна виділити філософські контексти переважно на стадії 
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з’ясування витоків, процесів її становлення. Як і психологія, як і деякі інші 

види соціальних і біологічних наук, когнітивна наука «вийшла» з філософії: 

філософії пізнання, філософії свідомості та ін. Філософські контексти 

когнітивної науки, нейронауки тісно переплетені з нейрофілософією (П.С. 

Черчланд). В цьому полягає філософсько-методологічна специфіка 

когнітивістики.   

8.  Необхідність складного мислення, що відповідає складності 

соціальної реальності, розуміється як його системність, багатовимірність (Л.М. 

Богатая). Показано, що практична реалізація цієї складності і багатовимірності 

– один з етапів когнітивного моделювання або ж філософської рефлексії – 

уміння вийти на метарівень і побачити складне ціле в новому вимірі. Можливо, 

саме цей процес і є процесом креативного, холістичного мислення, коли настає 

момент «зборки», згортання хвильової функції, закриття гештальту. Цей 

напрям досліджень веде до принципово нової картини світу, до нової 

онтоантропології або антропонтології (В.П. Іванов, С.Б. Кримський), квантово-

синергетичної антропології (В.Г. Буданов), фізики живого (С.П. Сітько).  

9. Специфіка когнітивістики полягає в тому, що окрім її складності, 

міждисциплінарності й трансдисциплінарності, у ній існує невизначеність 

взаємовідношення теорії і практики. Це властиво сучасній науці в цілому, 

оскільки пов'язано з розвитком проміжної діяльності між теорією і практикою: 

межа, грань між автономними сферами теоретичного і практичного стала 

відносною, а співвідношення між ними розглядається під кутом зору взаємодії 

фундаментальних і прикладних досліджень (С.Б. Кримський). Так, 

фундаментальні дослідження принципів роботи мозку, наприклад, 

функціонування дзеркальних нейронів, мають суто практичні застосування як у 

повсякденних комунікаціях, так і в терапії деяких захворювань. А прикладні 

дослідження, приміром, практичні результати у сфері теорії ігор, привели до 

фундаментальних відкриттів, відзначених Нобелівською премією, у галузі 

когнітивної економіки. Показано, що в досліджуваному об'єкті, когнітивістиці, 

складно відокремити як практику від теорії, так і фундаментальне від 
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прикладного. Прикладні дослідження ведуть до зміни наших фундаментальних 

уявлень про світ, про свідомість, про майбутнє, а відповідні фундаментальні 

розробки активно впроваджуються як на рівні технологій, так і прикладних 

дисциплін, приміром, мерчендайзингу. Це тенденція «практизації» знання, 

посилення діяльнісних аспектів теорій.  

10. У соціальній площині в прагматичному застосуванні здобутків 

когнітивних досліджень як методів підвищення когнітивної ефективності, а 

відповідно, діяльності є перспективними філософські принципи когнітивістики. 

Їх основою вважається цілісність, складне ціле когнітивної системи людини. 

Одна із філософських складових когнітивістики – еволюційна епістемологія 

основними своїми напрямами розвитку якраз і вважає дослідження у сфері 

цілісного розгляду когнітивної системи людини. У соціальному вимірі 

когнітивістики є перспективним концепт embodied mind, що проявляється 

концепціям втіленої тілесності й енактивізму (О.М. Князєва, А. Томпсон). 

Концепції енактивізму, розширення поняття Umwelt (Я. фон Ікскюль) як 

когнітивної ніші в соціальній сфері не тільки прояснюють прояви соціальної 

діяльності, а й можуть служити філософсько-методологічними засадами 

холістичних принципів в освіті. Врахування цих філософських принципів має 

бути при розробці та впровадженні когнітивних технологій в освіті, бути 

доказом необхідності впровадження когнітивно-інформаційного підходу в 

освіті.    

11. Показано, як на прикладі освіти працює форсайт – одна з 

ефективних когнітивних технологій у сфері дослідження майбутнього (Future 

Studies), що слід віднести до когнітивістики (О.М. Князєва). Це окреслює 

основну тенденцію когнітивістики – можливість як «внутрішнього», так і 

«зовнішнього» застосування в її сфері когнітивних технологій. Так, когнітивні 

технології прийняття рішень (фасилітація, медіація та ін.) можуть 

застосовуватись як внутрішній інструментарій, предмет вивчення в управлінні 

та освіті, а крім цього, виступати засобом методологічного аналізу феномену 

управління або системи освіти як складного цілого. В період інтенсивного 
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росту конвергентних технологій не можна не враховувати, що вони 

безпосередньо впливають на наше повсякденне життя і детермінують наше 

майбутнє. Сучасне наукове знання є складним утворенням, із рисами 

дуальності, «згорнуте» у процес, у проект (С.Б. Кримський), у якому необхідно 

постійно утримувати «фокус зборки», баланс та циклічні зворотні зв'язки науки 

і технологій. Особливо актуальним цей баланс є в освіті, де наразі майже 

неконтрольовано поширюються інформаційно-когнітивні технології. Це 

вимагає підтримання високого рівня розвитку та імплементації наукового 

знання, зокрема, когнітивних наук в освітній сфері. 

12. Багато важливих проблем, які є ключовими для філософії 

свідомості і філософії пізнання, «збираються у складку» (Ж. Дельоз) за 

допомогою «когнітивного фокусу». Так, зв'язка «свідомість-тіло» перестає бути 

дихотомією, розділеністю й стає цілісною, збирається в єдину «поверхню» (І.В. 

Бєскова, О.М. Князєва). Подібним чином знімаються суперечності між 

внутрішнім і зовнішнім «Я», свідомим і несвідомим – вони зустрічаються на 

поверхні, але це не межа розділення двох протилежних середовищ, а саме 

одностороння поверхня, яка підтримує цю цілісність і дозволяє протікати 

когнітивним процесам, водночас зберігаючи свою розділеність і специфіку.  

13. У пошуку філософських контекстів сучасних когнітивних 

досліджень вихідні ціннісні настанови дослідника гратимуть дуже істотну роль. 

Передусім, ціннісний аспект як важливий аспект людиновимірності включений 

у дискурс постнекласики. Також визнається важливість ціннісного аспекту, 

його ключова роль у пізнавальній діяльності. З розвитком когнітивістики це 

питання може отримати відповіді не лише у вигляді філософських сентенцій, 

але й у вигляді практичних інструментів зі сфери коучингу, НЛП (О.Є. 

Баксанський), інших когнітивних технологій і практик. Принципово, що ми не 

лише можемо говорити про важливість персональних цінностей, але й з 

достатньою точністю їх виміряти за допомогою сучасних когнітивних 

технологій. До них, наприклад, можна віднести так звану «піраміду Ділтса» та 

інші методики, зокрема і тілесно орієнтовані. Ціннісний підхід, що склався в 
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результаті міждисциплінарних когнітивних досліджень, показує 

фундаментальні зрушення в теорії пізнання, що спричиняє зміну ідеалів і норм 

наукової діяльності. А це, відповідно, тягне за собою зміну філософських засад 

картини світу. Якщо раніше, у «класиці», пізнавальну діяльність, когнітивні 

процеси можна було описати терміном «відображення», потім з'явився термін 

«репрезентація», то зараз ми можемо говорити про «інтерпретацію» (Л.О. 

Мікешина). І це якісна зміна, яка порушує важливі для філософії науки питання 

об'єктивності істини, достовірності даних тощо. Окрім загроз когнітивних 

технологій, що інтенсивно розвиваються, в цьому випадку ціла низка викликів 

виникає у сфері науки і, відповідно, філософії науки. Тому актуальність 

розвитку нейроетики (за аналогією з біоетикою) більш ніж очевидна. Розгляд 

феномену когнітивістики з цієї позиції вимагає по-новому поставити питання 

про ціннісні засади сучасної науки. І це не тільки визначення статусу суб’єкта 

пізнання, значимості людських цінностей для повномірної реалізації ідеалів 

наукового дослідження, а й проявленості їх у практичній площині, зокрема, у 

стратегіях діяльності.  

14. Конекціоністська, мережева модель когнітивістики є досить 

плідною на сучасному етапі, дозволяючи пояснити та спрогнозувати багато 

явищ соціальної реальності. Соціальний вимір когнітивістики – це соціальна 

конектоміка, яка структурно подібна до конектоміки головного мозку, 

структурної мережевої організації когнітивної системи людини. Але це, так би 

мовити, структурний, статичний підхід. Нелінійна динаміка функціонування, 

діяльності людини в соціумі обумовлює прояснення важливих темпоральних 

моментів, зокрема, зв'язок із попереднім досвідом та майбутніми діями. У 

когнітивній науці від теорії конектому вже здійснено науково-дослідницький 

перехід до теорії когнітому, яка пояснює ці моменти в індивідуальній 

когнітивній генезі. Якщо екстраполювати цю модель на суспільство, то ми 

отримаємо своєрідний соціальний когнітом – саме ті універсалії культури (В.С. 

Стьопін), колективне свідоме та підсвідоме (К.Г. Юнг), що виводить нас на 

новому рівні на світоглядні концепції класичної філософії.  
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15. Розуміння когнітивістики як феномену постнекласичної науки 

виступає проявом холістичності та складності сучасної науки. Орієнтація на 

реалізацію такої настанови прослідковується в дисертаційній роботі на 

прикладі ідей і практик менеджменту, економіки, психології та певних 

напрямів комп’ютерної науки. Цей феномен пояснюється не просто 

людиновимірністю сучасної науки, а її одним з аспектів, що його пропонується 

позначати терміном «людиносумірність» (human-commensurability) – Ю.О. 

Мєлков, Л.І. Сидоренко. Ця сумірність складного об’єкта, який є предметом 

когнітивістики, – людини, її психіки, діяльності та складного навколишнього 

середовища, яке пізнається людиною, методологічно та експериментально 

підкріплена сучасними когнітивними дослідженнями (вже є результати 

подібності мозку Всесвітній Мережі, подібності структури організації нейронів 

кільцю Мебіуса). Новітні тенденції подібності, холістичності, енактивності 

наукового знання ілюструє проект The Human Connectome Project, у якому для 

розшифрування людського конектому використовуються у формі гри пересічні 

бажаючі, а за рахунок правильної технології дослідження і статистичних 

принципів «великих чисел» отримані результати є достовірними. Це одна з 

тенденцій сучасної науки, де людиносумірність виступає в новій якості. 

16. У дослідженні проаналізовано наукову діяльність, зокрема, у сфері 

когнітивних досліджень. Показано, що тенденціям подібності, холістичності, 

енактивності складної нелінійної системи наукового знання (передусім, що 

отримують у ході сучасних когнітивних досліджень) необхідно відповідати не 

тільки теоретичними моделями, а й діяльнісними практиками. Було 

проаналізовано когнітивні практики постнекласичної науки і показано, що не 

тільки теоретичні та класичні науково-дослідницькі практики можуть бути 

ефективними у сфері когнітивістики. Це можуть бути практики гри не тільки 

при навчанні-тренуванні майбутніх і сучасних науковців, а й при виконанні 

реальних наукових завдань (зазначений проект дослідження конектому).   

17. Також показано, що змінюються форми інституціоналізації 

постнекласичної науки. По-перше, це змінюється внаслідок 
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трансдисциплінарності та міждисциплінарності когнітивістики – залучення в 

проекти віртуальних наукових колективів, іноді зовсім короткотривалих 

об’єднань. Також підсилюються тенденції краудсорсингу в науці, об’єднання 

«громадянських вчених» та ін. Невизначеність та швидкоплинність наукових 

проектів висуває особливі вимоги до когнітивної ефективності, уміння 

працювати в умовах невизначеності, фактично ментального виснаження. Це 

потребує зміни в практиках підготовки та здійснення наукової діяльності.   

18. Окреслені завдання для постнекласичної філософії науки, яка має 

бути не тільки практичною філософією, а й ціннісно-орієнтованою та 

формуючою сферою метакогнітивних досліджень. Щонайменше, науковцям 

потрібно використовувати досягнення когнітивістики як у власному розвитку, 

так і в розвитку постнекласичної науки. Концепція самореференції як базової 

когнітивної практики постнекласичної науки може бути запорукою успішної 

самоорганізації як індивідуальних, так і колективних наукових практик. 

Розгляд феномену когнітивістики з цієї позиції вимагає по-новому поставити 

питання про ціннісні засади сучасної науки. І це не тільки визначення статусу 

суб’єкта пізнання, значимості людських цінностей для повномірної реалізації 

ідеалів наукового дослідження, а й проявленості їх в практичній площині, в 

стратегіях діяльності, зокрема, наукової діяльності.  
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