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Взаємозв’язок людини і техніки у сучасних філософсько-антропологічних  

дослідженнях

подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук 

зі спеціальності 09.00.04 —  філософська антропологія, філософія культури

Проблема взаємозв’язку людини та техніки набуває все більшого 

значення у контексті змін у сфері сучасних знань, котрі позначають низкою 

поворотів, зокрема, практичним поворотом. Ключовою тезою останнього є 

твердження про те, що дія та взаємодія в процесі різного роду практик визначає 

як конституювання свідомості, раціональності та знань, так і організацію, 

відтворення та зміни соціального життя. Принциповою відмінністю практичної 

настанови сучасної теорії від все ще впливових класичних способів осмислення 

людського життя та соціальності є розширення кола їх дієвців або у 

термінології Б. Латура акторів. Відмова від тяжіння філософської рефлексії до 

фіксування ієрархічності та загальності першоначал уможливлює метафізичну 

реабілітацію не-людських агентів дії, наприклад, таких як техніка або тварина. 

Концепція поза-людського або не-людського повороту {іке попкитап Іигп) 

унаочнює тенденцію до синтезу новітніх філософських підходів, завдяки 

котрому відбувається подолання основних класичних філософських дихотомій 

як то дух-тіло, суб’єкт-об’єкт, культура-природа, а також людина-техніка.

Представлена Д.Є. Михайловим кандидатська дисертація є вагомим 

внеском у даний процес. Основні положення даної роботи відображають значні 

методологічні зрушення у дослідженні взаємоз’язку людини та техніки у 

сучасних філософсько-антропологічних дослідженнях, котрі автор у своєму 

дослідженні широко залучає. Так, у формулюванні мети та завдань автор 

підкреслює необхідність аналізу тих иарадигмальних змін філософського 

дискурсу, котрі уможливлюють розгляд техніки як онтологічного чинника

виробництва певного типу людини. Важливо, п т о ^ н т р о п о п о г і ч н я  природа
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техніки ним розглянута у ракурсі її людинотворчого потенціалу. Одним із 

значущих положень наукової новизни дисертації є твердження про 

оптимістичні можливості впливу техніки «на людське буття, постаючи як 

рушій позитивних змін сучасної цивілізації, фактором, що реально допомагає 

людству вирішувати нові проблеми, запобігати появі нових небезпек і ризиків» 

(с. 19). Дане положення підважує усталене «песимістичне» ставлення до 

техніки як винятково негативного чинника людського світу і нашого досвіду 

(див. там само). «Позитивна» зміна філософської оптики сприйняття техніки 

сприяє подоланню нав’язливих фобій на кшталт перебільшення загроз 

постгуманізму чи то трансгуманізму. Тоді як подолання таких мисленевих 

настанов як об’єктивізму, антропоцентризму та гуманізму (у його 

просвітницькій версії) відкриває перспективи виходу у нову фазу розвитку 

людства.

Структура дисертації є логічно виправданою і відповідає поставленим 

завданням, які орієнтовані на всебічний аналіз предмета дисертаційної роботи.

У першому розділі «Особливості трансцендентального підходу до 

дослідження взаємодії людини і техніки» автором проведено послідовний 

аналіз та виявлено засадничі риси трансцендентального підходу до взаємодії 

людини і техніки у межах німецької філософії екзистенції. Показано, що у 

межах трансцендентальної настанови техніка постає як абстрактна та монолітна 

сила, що відчужує людину від її сутності та від автентичності світу, в якому 

вона живе. З-поміж найголовніших представників цього вектору думки автор 

аналізує антропологію техніки Карла Ясперса та Мартина Гайдегера. Обидва 

філософи і досі залишаються вкрай важливими для сучасної антропології 

техніки, яка, у свою чергу, завдячує останнім цілою низкою концептуальних 

осмислень проблеми техніки. Третя частина розділу пропонує сучасну критику 

трансцендентальної настанови, що водночас оприявлює зв'язок класичних 

систем із сучасними студіями. Однією з найголовніших концептуальних засад 

висловлених у першому розділі є ідея, що осмислення взаємодії людини і 

техніки у сучасній філософський антропології пройшли складну поетапну 

еволюцію. Усього автор виділяє три головні етапи: трансцендентальний,
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медіальний, емпіричний. Кожному етапові присвячено окремий розділ 

дослідження.

У другому розділі «Медіальний поворот у філософському осмисленні 

людини і техніки у другій половині XX століття» автор переходить до аналізу 

наступного етапу осмислення поняття техніки в межах сучасної 

антрополопології. У зв’язку із появою нового типу технологічних артефактів 

(інформаційних технологій) виникає чергова потреба у переосмисленні 

природи людини та її положення у світі. Проблема медіальності, яка з усією 

наочністю постає у системах Маршала Мак-Люена, Жана Бодрійяра та Брюно 

Латура створює модель «нової суб’єктивності», за якої людина розширює себе 

«крізь» техніку, і, водночас, віднаходить себе у радикально новій світоглядній 

ситуації. Автор наочно демонструє, що звернення до проблеми медіальності 

корелює з такими засадними антропологічними конотаціями людського буття 

як мова, система символів, переживання простору та часу, діалогічність та 

анти-діалогічність тощо. Наприкінці другого розділу автор пропонує аналіз ще 

однієї стратегії осмислення медіальності -  симетричну антропологію Брюно 

Латура. Однією з ключових тез його антропологіє є позиція про те, що не лише 

людина оформлює та конструює техніку, але й техніка активно замінює і 

трансформує світ людського буття. Відтак, Латур стає одним з найголовніших 

критиків технологічного інструменталізму, стверджуючи, що техніка може 

вважатись повноцінним автором соціальної дії.

У третьому розділі «Емпіричний етап: постфеноменологічна 

антропологія техніки» автор звертається до аналізу однієї з найбільш впливових 

сучасних шкіл антропології техніки. Аналізуючи проект запропонований 

Доном Айді (засновником постфеноменології), автор наочно демонструє 

генеалогію цієї школи, демонструє її зв’язок із попередньо проаналізованими 

етапи осмислення техніки (трансцендентального та медіального) і унаочнює 

творчий потенціал цього сучасного інтелектуального вектору. Однією з 

найголовніших позицій автора є прагнення продемонструвати «зсув» у способі 

осмислення техніки. У сучасній рецепції техніка аж ніяк не є пасивним 

інструментом, навпаки, вона наділена цілком конкретною активністю, котра
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виявляє себе за кожного використання технологічного артефакту. Так, 

технологічні артефакти перманентно зумовлюють і трансформують наш досвід, 

активно моделюють його. Щоб довести цю тезу більш наочно, автор вдається 

до аналізу кількох засадничих рис сучасної техніки: мультистабільність, чотири 

типи медіації, ашрІіГісаІіоп/гесІисІіоп зїгисїиге, матеріальна герменевтика тощо.

Завершується робота низкою розлогих висновків, які підсумовують 

найголовніші наслідки наукового дослідження і логічно випливають із мети та 

завдань дисертаційної роботи.

Варто зазначити, що мова викладу змісту дисертації концептуально 

чітка, стилістично грамотна (трапляються лише поодинокі помилки), із 

вираженим особистим стилем, що сприяє легкому сприйняттю тексту.

Основні положення та висновки дисертаційної роботи викладено у п’яти 

статтях, одну з яких опубліковано в науковому фаховому виданні України, що 

реферується у міжнародних наукометричних базах. Таке представлення 

результатів наукової роботи є достатнім. Кількість публікацій, обсяг, якість, 

повнота висвітлення результатів та розкриття змісту дисертації відповідає 

вимогам ДАК України та «Порядку присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника». Зазначені 

публікації повною мірою висвітлюють головні наукові положення дисертації. 

Результати дисертаційного дослідження широко апробовані на наукових 

конференціях, серед яких: три міжнародні студентсько-аспірантські 

конференції «Філософія: Нове покоління» (Київ, НаУКМА, 2013, 2014, 2015 

рр.), а також міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського 

факультету» (Київ, КНУТШ, 2016).

Ознайомлення з текстом автореферату дисертації дає підстави 

стверджувати, що за структурою та змістом він відповідає вимогам, що 

ставляться МОН України. У тексті автореферату відображено основні 

положення, зміст, результати і висновки здійсненого Д.Є. Михайловим 

дисертаційного дослідження. Зміст автореферату та основні положення 

дисертації є ідентичними.
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Разом із безсумнівними перевагами дисертаційного дослідження Д.Є. 

Михайлова, слід висловити наступні зауваження, котрі можна розглядати як 

побажання стосовно подальшої роботи над проблемою.

По-перше. В роботі автор намагається послідовно та систематично 

уникати описану Полем-Пітером Вербеєк «класичну» модель філософування 

стосовно феномену техніки як «Спокусу Орфея». Так, автор пише: «Філософія 

техніки має протистояти цій «орфічній» спокусі дивитись назад. Мислитель 

повинен бути впевнений, що він матиме можливість отримати повне уявлення 

про техніку, щойно він вийшов з поля трансцендентного і знову опинився у 

світі конкретної матеріальності» (с. 57). Однак, у тексті дисертації досить 

часто автор говорить про «сутність» (102 рази вживано слово) чи то людини чи 

то техніки, що принаймні термінологічно повертає в поле трансцендентного та 

есенціалізму.

По-друге. Про спекулятивний реалізм автор в дисертації автор говорить 

як про один із з найважливіших напрямів сучасної онтології (с. 10). Однак, у 

тексті дисертації автор лише згадує про дану позицію, грунтовно не 

розкриваючи її основні положення та версії як то об’єктно-орієнтована 

філософія, неовіталізм, панпсихізм.

По-третє. У дисертації є підрозділ, котрий присвячено антропології 

медіа М. Мак-Люена (с. 93-97). Головним чином автор зосереджує свій аналіз 

на його праці «Медіум -  це повідомлення». Тоді як ключова робота М. Мак- 

Люена «Галактика Гутенберга. Становлення людини друкованої книги» не 

знайшла в дисертації належного висвітлення. Ідеї викладені у цій книзі 

стосовно антропологічних трансформацій у цифрову епоху носили б 

аргументацію роботи.

По-четверте. В дисертації здійснено аналіз появи нового 

антропологічного проекту, в основі котрого закладено відхід від «старої» 

антропології, головним чином пов’язаної із вченням М. Шелера. Підрозділ 

2.1.2. «Візії людини в «негативній антропології» Г. Андерса» присвячено 

виявленню відмінностей між старим та новим антропологічними проектами. 

Втім, такий важливий автор нової антропології як П. Слотердайк з його
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концепцією антропотехнічного повороту у даному дисертаційному дослідженні 

належним чином не задіяний.

Дисертаційна робота на тему «Взаємозв'язок людини і техніки у 

сучасних філософсько-антропологічних дослідженнях» є самостійною 

розвідкою у царині сучасної філософської антропології.

Актуальність обраної теми дисертації, ступінь обґрунтованості наукових 

положень, висновків і рекомендацій, новизна та повнота викладу в 

опублікованих працях повністю відповідають вимогам до кандидатських 

дисертацій.

Оформлення та виклад дисертації відповідає встановленим вимогам до 

кваліфікаційних праць, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата 

філософських наук та відповідає вимогам пп. 11-13 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого Кабінетом Міністрів України № 567 від 24 

липня 2013 року.

Дисертація Михайлова Д. Є. «Взаємозв'язок людини і техніки у 

сучасних філософсько-антропологічних дослідженнях» є завершеним науковим 

дослідженням і заслуговує на присудження його автору наукового ступеня 

кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.04 - філософська 

антропологія, філософія культури.

Офіційний опонент:

доктор філософських наук, професор

провідний науковий співробітник

Відділ діловодства та архіву 
п Київсько»о національного ун івереиіуи  
\ імені Тараса Шевченка

Інституту філософії імені Г. Сковороди НАН україни О.Є.Гомілко
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ВІДГУК

офіційного опонента, канд. філос. наук, доцента кафедри філософії та 

методології науки Київського національного університету імені Тараса

Шевченка 

Білоус Тетяни Миколаївни 

на дисертаційне дослідження Михайлова Дмитра Євгеновича

«Взаємозв'язок людини і техніки у сучасних філософсько- 

антропологічних дослідженнях»,

подане на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук 

за спеціальністю 09.00.04 -  «філософська антропологія, філософія культури»

Актуальність теми дисертаційного дослідження автор вбачас у тому, що 

в сучасній антропології техніки можна спостерігати цілу низку нових різних 

філософсько-антропологічних проектів. Він зазначає, що "нинішня 

антропологія техніки спирається на здобутки попередніх антропологічних 

проектів, і водночас пропонує власну стратегію осмислення сутності 

людського буття, технологічної активності та їх взаємодії між собою". 

Філософсько-антропологічні дослідження техніки є вагомою складовою, по- 

перше, такої знаної і дуже динамічної у своєму розвитку міждисциплінарної 

галузі дослідження, яка має назву "Дослідження Науки та Технологій" 

(8сіепсе & ТесЬпо1о£у 8шс1іе5). Або відомої як просто 8Т8. 8Т8 -  це цілий 

комплекс тем та результатів вивчення сучасної техно-науки в різних 

перспективах, яке розробляють водночас на перетині досліджень соціологів, 

істориків, філософів науки, антропологів та інших дослідників, які вивчають 

результати науки та сучасні технології. Оскільки це міждисциплінарна галузь 

дослідження, то вона є екстраординарною та інноваційною у своїх підходах. 

Оскільки 8Т8 досліджує науку та технології, то результати та теми її 

обговорення мають фундаментальне значення для нашого розуміння світу і

природи людини зокрема. ГІо-друге, філосос] юлогія техніки є

Віаїнїі д ііш ій с їв а  >'■■■ ету
національною  ц н и в р с й іе іу

■'",ВС імені Тараса ш е а н е ^
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вагомою складовою такої дисциплінарної частини у філософії, як філософія 

технології, де останні декілька декад очевидно помітним став поворот від 

дослідження впливу техніки на культуру і суспільство (гак званої 

"гуманітарної" філософії техніки) до дослідження технологій самих по собі. 

Така трансформація у філософських рефлексіях над феноменом технологій 

не могла не позначитись на сучасних філософсько-антропологічних 

уявленнях та проектах, репрезентації та аналізові яких і присвячено 

дисертаційне дослідження.

Отже, предметом дисертаційного дослідження є генеза та трансформації 

поглядів щодо взаємозв’язку людини і техніки у філософсько- 

антропологічних дослідженнях XX і початку XXI ст. Стратегія, яку обирає 

дисертант, наступна. За основу взято схему періодизації філософської 

антропології техніки, запропоновану Полом-ІІітером Вербеском, за якої було 

виділено два етапи філософсько-антропологічних досліджень зв'язку людини 

та техніки: "трансцендентальний" та "емпіричний". Автор дисертаційного 

дослідження розширив цю схему та додав ще один "медіально- 

лінгвістичний" період. Далі автор здійснює експлікацію та поглиблену 

концептуалізацію кожного з цих етапів, що і визначило структуру та зміст 

роботи. Ключовим методологічним поняттям дослідження є поняття 

"медіальність" технологічного артефакту, яке стає основою критики 

попередніх філософських антропологій техніки (трансцендентального 

періоду, зокрема) та основою нових моделей розуміння співвідношення 

людини та техніки. Під новими моделями розуміється "симетрична 

антропологія" Бруно Латура та носі феноменолог ічна школа у філософії 

техніки (Дон Айді, Пола-Пітера Вербеєка, Роберга Розенбергера, тощо). 

Головна наукова новизна роботи в тому, що її автор провів комплексне 

дослідження трансформацій уявлень про взаємозв'язок людини і техніки у 

філософсько-антропологічному дискурсі XX - XXI століть.

Перший розділ "Особливості трансцендентального підходу до 

дослідження взаємодії людини і техніки" присвячений детальному аналізу
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філософських ідей Карла Ясперса та Мартіна Гайдеґера, з акцентуацією на 

те, що у межах цього підходу сутність техніки розглядається як така 

універсальна структура людської діяльності, яка відчужує людину від її 

сутності, автентичного буття. Цей період автор роботи вслід за Г1.-ГІ. 

Вербеєком називає трансцендентальною парадигмою мислення про техніку.

У другому розділі "Медіальний поворот у  філософському осмисленні 

людини і техніки у  другій половині X X  століття" розпочато дослідження 

концепту медіальності - ідея того, що мова, риторика, образи, простір, засоби 

медіа є умовою сприйняття реальності людиною. Автор спочатку досліджує 

трансформацію уявлень про суб’єктивність від екзистенціальної 

суб’єктивності К. Ясперса, М. Гайдегера, через проект "негативної 

антропології" Г.Андерса до радикальну критики модерної суб’єктивності, яку 

запропонував М. Фуко. У другому підрозділі "медіальність" набуває змісту 

засобів медіа. Дисертант звертається до праць франкфуртської школи 

негативної теорії медіа. Зародження антропології техніки відноситься до 

праць М. Мак-Люена. Проаналізовано також концептуалізацію засобів медіа 

у Ж. Бодріяра. У останньому підрозділі здійснено підхід до репрезентації 

поглядів Б.Латура. Оскільки філософський спадок Б.Латура багатоманітний 

та багатовекторний, то автор обмежується "філософський аналіз кількох 

сюжетів мислення французького філософа." Такими сюжетами є -  акторко - 

мережева теорія, з її складовими актора, актанта, мережи, тощо. Другим 

"сюжетом" є вчення про "симетричну антропологію" періоду праці "Нового 

часу не було". Автор відносить Латура до медіального періоду та зазначає, 

що в симетричній антропології "медіальність постає як реальна активність 

технологічного артефакту, засобами якої вдається подолати одвічний 

"розрив" між людиною і світом, природою і суспільством".

У третьому розділі "Емпіричний етап: постфеноменологічна 

антропологія техніки" здійснено аналіз особливостей

"постфеноменологічних" досліджень технологій, до яких відносять праці 

таких авторів, як Дон Айді, Пол-Пітер Вербеєк, Роберг Розенбергер та інших,
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які мають принаймні дві характеристичні спільні риси. По-перше, технології 

тут досліджують у термінах взаємовідношення людини та технологічних 

артефактів, при цьому акцент роблять на варіативність га різноманітність 

способів, в які технології визначають та формують відношення між людиною 

та світом. Технології розуміють не в функціональному чи інструментальному 

сенсі, а як "медіатори" людського досвіду та практики. Другою визначальною 

рисою цього підходу є те, що філософський аналіз тут поєднують з 

емпіричними дослідженнями. Як зазначає Д. Айді, "замість того, щоб 

"застосовувати" філософські теорії до технологій, постфеноменологічний 

підхід бере реальні технології та технологічні досягнення за вихідний пункт 

філософського аналізу. У такому сенсі філософія технологій є філософією 

"від" технологій. Тим самим постфеноменологічний підхід забезпечує собі 

унікальне місце у контексті досліджень 8Т8, доповнюючи емпіричні 

дослідження конкретних саяе-яШсііев нормативним рівнем дослідження, та 

стає справжньою філософією технології. Ключовим поняттям 

постфеноменологічної стратегії дослідження стало поняття "медіації" 

артефакту, типи и структура якого детально прописані в розділі.

Підсумовуючи аналіз дисертаційної роботи Михайлова Д.С., наголошу 

на таких принципово важливих її ознаках. Робота є системно цілісною та 

евристично плідною, що задається обраною методологічною схемою та 

знаходить прояв у поглибленій інтерпретації філософських поглядів 

представників постфеноменологічної традиції філософії техніки та 

філософської антропології її цілому. Показано також, що теоретичну та 

практичну значущість сучасних досліджень техніки у філософії техніки 

визначають сутнісні характеристики сучасної техніки у їх концептуальному 

зв’язку з людською суб’єктивністю. Ці характеристики, якими оперує 

сучасна філософія техніки, такі як "матеріальна конкретність технологічного 

артефакту", "не-нейтральність", "медіальність", " мультистабільність" набули 

в роботі подальшого концептуального аналізу та прояснення.
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Дисертацію виконано на доволі високому теоретичному рівні, 

обґрунтовано методологічні основи дисертаційного дослідження, 

застосований комплекс наукових методів с адекватним об’єкту, предмету, 

меті і завданням дисертаційного дослідження. Усі поставлені завдання 

виконані. Висновки відповідають результатам проведеного дослідження. 

Отримані в дослідженні Михайлова Д.С. результати є науково 

обґрунтованими та достовірними. Вони мають як теоретичне, так і практичне 

значення.

У цілому позитивно оцінюючи дисертаційну роботу Михайлова Д.Є., 

слід зазначити, що в дисертаційній роботі присутні й дискусійні моменти та 

положення.

1. Перше зауваження методологічне та стосується аргументації на 

користь запропонованої схеми етапів філософської антропології. Па мій 

погляд, одним з головним результатів проведеного дослідження є те, що 

автор виокремив та обґрунтував існування "медіально-лінгвістичного" етапу 

філософської антропології. У ГІ.-ІІ. Вербеєка ми зустрічаємо саме два етапи 

та саме у феноменологічної традиції досліджень зв'язку людини та техніки - 

трансцендентальний та емпіричний. ГІ.-ІІ. Вербеєк є представником 

постфеноменологіної традиції, і його перш за все цікавлять лінії 

наслідування та пункти розходження з ідеями ранньої феноменології. Автор 

дисертації додає ще один -  медіально-лінгвістичний етап, але вже в традиції 

філософської антропології. Бажано б було в тексті артикулювати, що саме в 

цьому і полягає розширення схеми 11.-11. Вербеєка, щоб додало прозорості 

тексту та підсилило б рівень аргументацій.

2. Друге зауваження - змістовне та стосується інтерпретації ідей 

Б.Латура автором дисертаційного дослідження. 11.-І І. Вербеєк відносить 

Б.Латура до емпіричного підходу (етапу) дослідження технологій. Утім 

вважає, що Б. Латур не пропонує справжньої альтернативи класичній 

філософії технології. Чому? Тому, що Б. Латур у працях раннього періоду та 

середнього періодів ( "Лабораторне життя", "Наука в дії", "Нового часу не
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було " тощо ) не переймається питаннями, які були в центрі уваги класичної 

філософії техніки - питанням про екзистенціальну роль, яку відіграє техніка 

(технології) в існуванні людини, герменевтичним питанням про те, як 

технології формують доступ людини до реальності. 11,с феноменологічні 

питання, тому саме у феноменологічній перспективі нам потрібні відповіді на 

них. Адже, згідно позиції постфеноменологічної школи, справжня, 

"повноцінна" (Іиіі-Песіоесі) філософія техніки мас надати обгрунтування 

конкретним емпіричним дослідженням технологій, не відмовляючи при 

цьому у значенні філософським питанням, поставленим у класичній 

філософії. Автор дисертації ж відносить ідеї Б. Латура до "медіально- 

лінгвістичний" періоду. Проте, оскільки для авторської концепції дисертації 

вихідною схемою слугує схема ГІ.-ІІ. Вербеєка, бажано було б експліцитно 

надати аргументи на користь розходження з 11.-11. Вербеєком у цьому 

питанні.

3. Наступне зауваження є радше побажанням, яке вважаю за потрібне 

висловити. Третій розділ роботи завершується вагомим висновком про те, що 

"відтепер питання про етичність, або навпаки, неетичність техніки є 

некоректним". Проте висновок є неповний, на мій погляд, бо не позначено 

ще більш вагомий наслідок в етичній перспективі, який випливає з робіт 

постфеноменологічної школи у філософії техніки: за нової антропологічної 

моделі ми маємо ще й значні наслідки в етиці самій по собі. Я маю на увазі 

той факт, що дослідники цієї школи привернули нашу увагу до потреби 

трансформацій наших етичних уявлень у зв'язку з новими емпіричними 

результатами досліджень технологій. Нтичні питання вже не можна 

розглядати по відношенню лише тільки до автономного суб'єкта, а слід 

враховувати взаємний вплив суб’єкта та технологій. Ба більше не тільки 

екзистенційний вимір життя людини формується у взаємодії з технологіями, 

а й біологічний також. Тому багато нових, вельми делікатних етичних питань 

виникає особливо у зв’язку з розвитком нових "ангропотехнологій", які 

можуть (і вже це роблять) значно (якщо не повністю) змінити людську істоту
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на фізичному рівні. І хоча тут ми потравляємо у велике проблемне поле 

нових етичних питань, вивчення яких саме стає окремою темою дослідження, 

вказівка на зв’язок з цією проблематикою могла б підсилити аргументацію 

автора даної роботи.

Зазначені дискусійні моменти є цілком природними, якщо зважити на 

складність предмету дисертаційного дослідження та той широкий спектр 

інтерпретацій, який сьогодні має у філософських дослідженнях феномен 

сучасних технологій в системі культури та . Висловлені зауваження не 

впливають на позитивне враження від дисертації та її позитивну оцінку.

Оформлення та виклад дисертації відповідає встановленим вимогам до 

кваліфікаційних праць, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата 

філософських наук та відповідає вимогам пп. 11-13 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого Кабінетом Міністрів України № 567 від 

24 липня 2013 року.

На нашу думку, дисертація Михайлова Д.Є. "Взаємозв'язок людини і 

техніки у сучасних філософсько-антропологічних дослідженнях" є 

завершеним науковим дослідженням і заслуговує на присудження його 

автору наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 

09.00.04 -  філософська антропологія, філософія культури.

Кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософії та методолог ії науки 

Київського національного уні 

імені Тараса Шевченка
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